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Beste lezer,
duurzame betonherstelling steunt niet alleen 
op vakmanschap, maar ook op toepassing van 
de juiste producten. FEREB vzw, de Belgische 
vereniging van specialisten in herstelling, be-
scherming en versterking van beton, initieert 
duurzame betonherstelling en creëert hiervoor 
voldoende draagvlak. 

We zijn een buitenbeentje in het federatieland-
schap, in die zin dat we niet enkel actoren ver-
enigen die eenzelfde activiteit uitoefenen. We 
brengen alle partijen die voor deze duurzaam-
heid verantwoordelijk zijn samen. Waar we bij 
de oprichting in 1992 vertrokken zijn vanuit de 
samenwerking tussen fabrikanten en aanne-
mers, schuiven anno 2021 ook studiebureaus, 
architecten, dienstverleners en verzekerings-
partijen mee aan tafel. 

We houden de techniciteit van betonherstellin-
gen hoog in het vaandel. Het WTCB is sinds 
jaar en dag een trouwe partner inzake omka-
dering en kennisuitwisseling. 

Na een voorstelling omtrent intellectuele ei-
gendomsrechten lieten we onze naam en ons 
logo als merk registreren. Hiervoor konden we 
rekenen op praktisch advies van de octrooi-
cel van het WTCB. Ook onze leden hebben 
er alle baat bij zich voldoende te wapenen via 
merkbescherming en octrooikennis. De bouw 
is echter een vrij traditionele sector. Het is niet 
evident om bedrijven hiervan te overtuigen. De 
zoektocht naar en de ontwikkeling van nieuwe 
en efficiëntere technieken is niettemin meer 
dan ooit aan de orde. Duurzaamheid wordt 
alsmaar belangrijker, en er is ook de concur-
rentiedruk. We zien reeds mooie voorbeelden, 
zoals betonherstel op basis van nanotechnolo-
gie, maar er is nog werk aan de winkel. Als fa-
cilitator beschouwen we het als een van onze 
belangrijkste taken om de noden aan te voe-
len. We stimuleren de bewustwording omtrent 
innovatie en de beschermende rol van octrooi-
en. Kortom: we initiëren, trekken aan de kar en 
geven snelheid!

Ing. Guido  
Van der Borgh 
technisch raadgever 
FEREB
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Octrooigemachtigden: 
garanties voor een kwaliteitsvolle 
dienstverlening
Op 22 april aanstaande staat de eerste alge-
mene vergadering van het Belgisch Instituut 
voor Octrooigemachtigden op het program-
ma. Daarmee wordt het beroep verder geregle-
menteerd en kunnen ondernemers die voor hun 
octrooiplannen een beroep doen op de tussen-
komst van een octrooigemachtigde, rekenen op 
stevigere kwaliteitsgaranties.

Wie als octrooigemachtigde aan de slag is, 
moet zich inschrijven in het register van erkende 
gemachtigden. Die verplichting geldt ook voor 
buitenlandse octrooigemachtigden die hier tijde-

lijk aan de slag gaan. In ruil voor een bescherming 
van de beroepstitel moeten octrooigemachtig-
den een verzekering beroepsaansprakelijkheid 
afsluiten en zijn ze onderhevig aan het beroeps-
geheim. Ook moeten ze een deontologisch re-
glement respecteren. Zo mogen ze onder meer 
geen opdracht aanvaarden als er een mogelijk 
belangenconflict rijst, en als ze een opdracht 
weigeren moeten ze dat meteen melden aan de 
betrokkene. Verder krijgen ze spreekrecht in ge-
val van rechtszaken, zodat ze bij betwistingen de 
technische en juridische aspecten van een oc-
trooidossier kunnen toelichten.

Intellectuele eigendom: 

wegwijs in contracten
De federale overheidsdienst Economie stelt 
op haar website een downloadbare gids ter 
beschikking, gewijd aan de talrijke contracten 
en contractuele clausules inzake intellectue-
le eigendom. De digitale wegwijzer richt zich 
vooral tot zelfstandige ondernemers, kmo’s en 
grote ondernemingen, bedrijfsfederaties, on-
derzoekscentra en adviseurs.

Wat vindt u in de publicatie? Onder meer een 
overzicht van de intellectuele eigendomsrech-
ten; het nut en de eventuele noodzaak van 
een contract; de verschillende types en de 
basisclausules; de geldigheids- en vormvoor-
waarden; de consequenties; de overdraag-
baarheid. U verneemt ook waarop u moet 
letten bij de onderhandelingen over een con-
tract, bij wie u ondersteuning kunt vinden en 

wat u kunt doen als uw contractpartner in ge-
breke blijft. Een verklarende woordenlijst en 
een gedetailleerde inhoudsopgave loodsen u 
meteen naar het juiste item.

De gids geeft een handig overzicht van het 
rechtssysteem dat in België van kracht is en 
dat ook het recht van de Europese Unie omvat. 
Wettelijke en reglementaire bepalingen, verplich-
te en aanbevolen procedures, relevante recht-
spraak, ze werden allemaal meegenomen bij de 
redactie van het naslagwerk. Bedoeling is dat er 
geregeld een update komt waarin niet alleen re-
cente evoluties maar ook reacties van lezers en 
gebruikers worden verwerkt. Let wel, de gids 
vervangt zeker niet het advies van experts. Zo zal 
u de standaardclausules bijvoorbeeld altijd moe-
ten aanpassen aan uw specifieke situatie.

mailto:ocbc%40bbri.be?subject=
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/instituut-voor
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/praktische-gids-voor


   
De digitale versie 
van de nieuwsbrief 
kunt u downloaden 
op www.ocbc.be

Octrooionderzoek: een korte introductie
Bij het tot stand komen van een octrooi zullen er verschillende onderzoeken plaats-
vinden. Onlangs organiseerde de Octrooicel van het WTCB in samenwerking met de 
octrooicellen van Centexbel, Sirris en Essenscia een studiedag over het thema ’Het 
verslag van een nieuwheidsonderzoek van een octrooi’. We geven u graag enkele inte-
ressante conclusies en beschouwingen mee.

WELKE ONDERZOEKEN KOMEN ER KIJ-
KEN BIJ UW OCTROOIAANVRAAG?

Als u een octrooiaanvraag indient 
voor een Belgisch, Europees of 
internationaal octrooi, voert het 
Europees Octrooibureau (EPO) 
een nieuwheidsonderzoek uit. 

Zes tot negen maanden na uw aanvraag krijgt 
u daarvan een rapport. Dat omvat om te begin-
nen een overzicht van de documenten met alles 
wat al bekend was (prior art) in verband met uw 
uitvinding voor u ze indiende en wat de nieuw-
heid of inventiviteit kan ondermijnen. Daarnaast 
vindt u in het rapport ook een schema waarin de 
octrooieerbaarheid van uw verschillende con-
clusies (claims) wordt aangegeven. Tot slot for-
muleert de onderzoeker een schriftelijke opinie 
over de ontvankelijkheid van uw aanvraag.

Als die opinie positief is, kunt u het traject 
verderzetten en wordt uw aanvraag met het 
rapport 18 maanden na de aanvraag gepubli-
ceerd. Daarna wordt, voor een Europees oc-
trooi, gestart met een onderzoek ten gronde 
waarin derden verzet kunnen aantekenen te-
gen uw aanvraag (bijvoorbeeld omdat die hun 
eigen octrooirechten schendt).

Wanneer de opinie negatief is, kunt u de opmer-
kingen weerleggen en/of uw conclusies amen-
deren of beperken. U mag echter uw uitvinding 
niet inhoudelijk aanpassen. Als u niet gelooft in 
de haalbaarheid van uw aanvraag, heeft u tot 12 
maanden na de datum van indiening om die aan-
vraag weer in te trekken. In dat geval worden de 
aanvraag en het nieuwheidsonderzoek niet ge-
publiceerd. In dat opzicht is het belangrijk dat u 
het nieuwheidsonderzoek correct interpreteert 
en dat u het ontvangt voor het verstrijken van 
de 12 maanden. Het kan immers een belangrij-
ke impact hebben op uw beslissing om het oc-
trooi al dan niet te publiceren en de informatie 
die erin vervat zit dientengevolge te ontsluiten.

HOE KAN EEN OCTROOIONDERZOEK UW 
ONDERNEMING EEN BOOST GEVEN?

De Octrooicel van het WTCB 
verzamelt expertise en stelt 
die ter beschikking aan de be-
drijven uit de bouwsector. 
Daarnaast staat ze in voor indivi-

duele begeleiding en geeft ze de bedrijven ad-
vies omtrent het beheer van hun intellectuele 
eigendomsrechten (IE-scan). 
Bij de sensibilisering voor intellectuele eigen-
dom van de ondernemingen kan er ook een oc-
trooiopzoeking plaatsvinden. Een onderzoek 
van de octrooidatabases kan gebeuren vanuit 
diverse doelstellingen.

 × De gevonden octrooien geven u inzicht in 
de stand van de techniek (state of the art) in 
een bepaald domein. Welke technische op-
lossingen bestaan er? Zijn bepaalde innova-
ties ook beschermd in ons land of in landen 
waar u actief bent? Ziet u ontwikkelingen die 
als inspiratiebron kunnen dienen voor uw ei-
gen activiteiten en onderzoek? 

 × Een analyse van het octrooilandschap levert 
u een mooie robotfoto op die interessant kan 
zijn voor uw bedrijfsstrategie. Wie zijn uw 
belangrijkste concurrenten en hoever reikt 
hun knowhow? Voor welke innovaties neemt 
het aantal octrooiaanvragen aanzienlijk toe? 
Welke markten bieden een opportuniteit? 
Welke landen doen vooral aan O&O in een 
bepaald domein? 

 × Dergelijke opzoeking kan ook de eerste stap 
naar een octrooiaanvraag vormen. Welke 
is de stand der techniek? Is uw innovatie 
nieuw, inventief en industrieel toepasbaar? 
Vormt ze geen inbreuk op bestaande oc-
trooien of lopende aanvragen, met andere 
woorden hebt u freedom to operate? 

 × Met een Technology Watch blijft u op regel-
matige basis geïnformeerd omtrent een spe-
cifiek domein en dat onder meer op basis 
van nieuwe octrooien.

BESTAAT ER FINANCIËLE ONDERSTEU-
NING VOOR OCTROOIONDERZOEK?

Ja. Dit maakt deel uit van de 
ondersteuning die de drie ge-
westen in ons land geven aan 
kmo’s en andere bedrijven die 
hun intellectuele eigendoms-

rechten willen onderzoeken of beschermen. 
In Vlaanderen kunt u innovatiesubsidies krij-
gen en een tussenkomst voor advies via de 
KMO-portefeuille. Het Brusselse Gewest 
komt tussenbeide voor een onderzoek naar 
de octrooieerbaarheid en voor octrooiaan-
vragen. Ook Wallonië geeft u financiële on-
dersteuning voor patent landscaping en voor 
octrooiaanvragen.

Elektronisch 
leerplatform voor 
octrooien
Het Europees Octrooibureau (EPO) stelt 
een elektronisch leerplatform over octrooi-
en ter beschikking met een overvloed aan 
downloads, video’s, quizzen, webinars en 
forums. U kunt het aanbod screenen aan 
de hand van een indeling: nieuw, meest 
bezocht, gratis. Voor heel wat leermateri-
aal hoeft u niet te betalen. U moet zich wel 
registreren en een account aanmaken en 
voor bepaalde opleidingen voorziet het 
EPO in een beveiligde betaaloplossing. 
Als u op de hoogte wil blijven van de laat-
ste evoluties, kunt u zich inschrijven voor hun 
e-nieuwsbrief.

“Mijn tips voor wie een octrooi overweegt? 
Hou je uitvinding geheim. Laat je deskun-
dig adviseren, bv. door de Octrooicel van 
het WTCB. Reserveer het nodige budget 
voor ondersteuning door experts. Verlies 
de marketing niet uit het oog. Voor onze be-
drijfsnaam, logo en huisstijl hebben we een 
beroep gedaan op een gespecialiseerd 
bureau.”

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=patent&pag=publication&art=publication_newsletter
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=patent&pag=publication&art=publication_newsletter
https://www.epo.org/applying.html
https://www.vlaio.be/nl
https://innoviris.brussels/patents
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/cheque-propriete-intellectuelle/
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/cheque-propriete-intellectuelle/
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-aide-au-depot-de-brevet
https://e-courses.epo.org/
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Bescherming van  
merken en modellen:  
Europa ondersteunt kmo’s

Via het Bureau voor intellectuele eigendom van 
de Europese Unie (EUIPO) stelt de Europese 
Commissie 20 miljoen euro aan subsidies ter 
beschikking om kmo’s te ondersteunen die een 
bescherming als merk of model in eigen land, de 
Benelux of de EU overwegen. Het initiatief werd 
KMO/MKB-fonds ‘Ideas Powered for Business’ 
gedoopt. Elke onderneming die gevestigd is in 
de EU en beantwoordt aan de Europese definitie 
van een kmo, kan een aanvraag indienen en een 
korting tot maximaal 1.500 euro krijgen. Via de 
site van EUIPO vindt u een checklist waarmee 
u meteen kunt nagaan of een aanvraag voor uw 
onderneming zinvol is.

WAARVOOR?

De Europese Commissie heeft twee soorten 
aanvragen afgebakend. Op dit ogenblik is er 
in België slechts voor een van die twee een fi-
nanciële tussenkomst mogelijk. U kunt namelijk 
een aanvraag indienen voor gedeeltelijke terug-
betaling van de basistaks, verschuldigd in geval 
van een merk- of modelaanvraag. De ondersteu-
ning is geplafonneerd op 50% van de kostprijs. 
Meer informatie vindt u bij de Dienst Intellectuele 
Eigendom van de FOD Economie, die ook een 
nieuwsbrief hierover verzorgt en het initiatief be-
kendmaakt via Twitter en LinkedIn.

Binnen afzienbare tijd zal er in ons land ook fi-
nanciële steun komen voor aanvragen voor 
een IE-Scan, uitgevoerd door een bureau voor 
intellectuele rechten dat deelneemt aan het 
Europese project. De tussenkomst zal dan maxi-
maal 75% van de kostprijs bedragen. Met een 
dergelijke scan beoordelen experts de waarde 
van uw intellectuele eigendom met het oog op 
een passende bedrijfsstrategie. Check dan of de 
expert die u wil inschakelen, recht geeft op een 
tussenkomst. Indien u ons via Twitter of LinkedIn 
volgt zal u als een van de eersten op de hoogte 
zijn vanaf wanneer u hiervan gebruik kan maken.

PROCEDURE

De aanvragen moeten dit jaar gebeuren binnen 
duidelijk afgelijnde tijdvensters, namelijk tus-
sen 1 en 31 maart; tussen 1 en 31 mei; tussen 
1 en 31 juli; tussen 1 en 30 september. Als u 
geïnteresseerd bent, is snel reageren de bood-
schap, want wie eerst komt, eerst maalt. Zodra 
de tweede terugbetaling mogelijk wordt, kunt u 
perfect een aanvraag indienen voor een IE-Scan 
gedurende het tijdvenster X, en in een latere pe-
riode Y een tweede aanvraag doen voor een 
tussenkomst in de basistaks voor een bescher-
mingsaanvraag als merk of model. De totale tus-
senkomst blijft zoals vermeld wel altijd beperkt 
tot 1.500 euro per aanvrager.

Voor de aanvraag van een merkbescherming in 
België, en dus ineens voorde Benelux, kunt u 
terecht bij het Benelux-Bureau voor de intellec-
tuele eigendom (BOIP). Een bescherming op 
EU-niveau vraagt u aan bij het EUIPO.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/innovatie-en-intellectuele/geef-uw-bedrijf-een-impuls-met
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/innovatie-en-intellectuele/geef-uw-bedrijf-een-impuls-met
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/strategische-publicaties/econews-de-externe-nieuwsbrief
https://twitter.com/FODEconomie/status/1364527734672785409
https://www.linkedin.com/posts/fod-economie_wil-jouw-kmo-een-merk-of-model-registreren-activity-6770287879013978112-TcTd/
https://www.boip.int/nl
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/online-services/register-with-fasttrack
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Claerhout Aluminium patenteert innovatief 
plug-and-playdakrandsysteem
Claerhout Aluminium uit Harelbeke profileert zich sinds 1982 als buitenschilspecia-
list. Het bedrijf ademt innovatie, wat zich onder meer uit in de ontwikkeling van nieu-
we producten, zoals het recent EU-gepatenteerde plug-and-playdakrandsysteem. 
Gedelegeerd bestuurder Jef Wilmots schetst de weg van idee tot octrooi en geeft tips.

INNOVATIEVE INSTELLING

Claerhout Aluminium ontwikkelt en produceert 
dakranden en dakrandsystemen, muurafdekpla-
ten, balustrades en gevelbekleding. Innovatie 
start volgens gedelegeerd bestuurder Jef 
Wilmots met continue aandacht voor wat er op 
de markt beweegt: “Wij hebben een innovatie-
ve mindset. We staan steeds open voor nieuwe 
ideeën. We luisteren en kijken. Onze sterkte is 
dat we met onze vrij grote projectafdeling ener-
zijds en de productontwikkeling anderzijds twee 
werelden combineren. We staan in de praktijk 
en zien de problematieken. We toetsen ideeën 
af: hoe groot is de nood of het probleem? Past 
het binnen ons kader? Kunnen we de oplossing 
via ons huidig cliënteel vermarkten? Inzake dak-
randsystemen nemen we drie parameters onder 
de loep: het esthetisch aspect, de Total Cost of 
Ownership en de duurzaamheid. Circulair bou-
wen betekent binnen onze context dat het de-
monteerbaar moet zijn. Vervolgens ontwikkelen 
en investeren we op basis van harde targets. Dit 
met de bedoeling de innovatie zo snel mogelijk 
op de markt te brengen.”

EXPERTISE VAN GESPECIALISEERDE 
PARTNERS

Jef Wilmots: “Het is belangrijk om vooraf goed 
na te denken over een aantal vragen, bijvoor-
beeld omtrent geografische afbakening. Zullen 
we de innovatie beschermen? Op welke mark-
ten zijn we actief? We laten ons altijd begelei-
den door een gespecialiseerde, trouwe partner 
die over de nodige expertise beschikt en onze 
producten kent. Alles start immers met het oc-
trooionderzoek. Bij positieve feedback volgt 
een gesprek en geschreven voorstel, dat wij na-

kijken en waarna we het proces in gang zetten. 
We doen ook een beroep op het WTCB voor 
technische ondersteuning in het algemeen en 
de Octrooicel in het bijzonder in geval van vra-
gen of om bepaalde zaken af te toetsen.”

PLUG-AND-PLAYDAKRANDYSTEEEM

Claerhout Aluminium ontwikkelde verleden jaar 
een plug-and-playdakrandsysteem in alumini-
um dat uitblinkt op esthetisch vlak en snel en 
eenvoudig te installeren is. Jef Wilmots: “De in-
stallateur kan de dichting zonder lijm in het ba-
sisprofiel leggen en vervolgens met een sierlijst 
afwerken. De grote verbetering ten opzichte van 
bestaande alternatieven is dat men in dit sys-
teem hoekjes kan schuiven, zodat die automa-
tisch loodrecht zijn. Het is heel eenvoudig, gaat 
sneller en er is geen lijm nodig. Dit zorgt ervoor 
dat de kwaliteit van de dakrand over het alge-
meen verbetert. Alles is demonteerbaar, met het 
oog op eventuele latere aanpassingen van de 
eindklant. Ik denk bijvoorbeeld aan een andere 
kleur of een extra verdieping.”
Innovatie moet volgens Jef Wilmots nog meer 
omarmd worden: “Ik merk soms terughoudend-
heid inzake het aanvragen van octrooien, terwijl 
een bedrijf net hiermee het verschil kan maken.”
www.claerhoutaluminium.be

Kort en krachtig: 
onze webinars
De Octrooicel van het WTCB blijft inzetten op 
webinars. Via beknopte filmpjes komt u meer 
te weten over de volgende deelaspecten van 
het thema intellectuele eigendomsrechten: 

 × Het belang van merken voor 
bouwbedrijven

 × Octrooien aanvragen  
 × Het opzoeken van octrooien: hoe? 
 × Het opzoeken van octrooien: waarom? 
 × Het belang van octrooien voor 
bouwbedrijven

Jef Wilmots (gedelegeerd bestuurder 
Claerhout Aluminium): “Bij de ontwikkeling van 
dakrandsystemen nemen we drie parameters 
onder de loep: het esthetisch aspect, de Total 
Cost of Ownership en de duurzaamheid.”

Nieuws
Meer weten over intellectuele eigendommen 
in de bouw? Ga naar www.ocbc.be

Volg ons op  Twitter (@Octrooicel) of 
LinkedIn en blijf steeds op de hoogte!

Octrooicel WTCB
Lozenberg 7,
1932 St-Stevens-Woluwe
Tel. +32 2 716 42 11
www.ocbc.be.
ocbc@bbri.be
V.U. Olivier Vandooren

http://www.claerhoutaluminium.be
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012823
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012823
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012717
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012706
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012704
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012410
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012410
http://www.ocbc.be

