
In deze workshop wordt ingegaan op de meerwaarde die intellectuele eigendom kan betekenen voor uw onderneming. Er 
wordt een overzicht gegeven van verschillende vormen van intellectuele eigendomsbescherming. Nieuwe trends in de bouw 
zoals digitalisering, circulair bouwen of waterrobuust bouwen bieden kansen voor intellectuele eigendomsbescherming. Aan 
de hand van praktische voorbeelden wordt dit geïllustreerd. Ten slotte is mogelijkheid tot uitwisseling en het delen van 
ervaringen.

27 oktober 2022: WTCB, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
in de bouw: Creëer meer waarde via 
intellectuele eigendom

14u00 – 17u00
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https://www.wtcb.be/agenda/
https://www.wtcb.be/agenda/wtcb-opleidingen-evenementen-congressen-beurzen-agenda/inspelen-op-nieuwe-ontwikkelingen-in-de-bouw-creeer-meer-waarde-via-intellectuele-eigendom-sint-stevens-woluwe_4ea2eca0-0133-4ef5-bdf6-1d387c215728/


Inschrijving

De deelname aan de workshop is
gratis. Inschrijven kan via de website
www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’). 

Alle ingeschrevenen zullen per e-mail een
uitnodiging ontvangen. Voor meer
informatie kan je contact opnemen met
ocbc@bbri.be.

Doelgroep

Innovatieve bouwondernemingen die meer 
willen te weten komen over het beter com-
mercialiseren van hun innovaties en het be-
schermen van hun intellectuele eigendommen.

Programma
14u00 Verwelkoming en introductieWoluwe
    
14u15 Bescherming van technologie in de bouwwereld: 
 octrooien vs bedrijfsgeheimen
 Wat is een octrooi? Voorwaarden van bescherming? 
 Welke bescherming? 
 BE, EP en Unitair octrooi, wat is het verschil? 
 Enkele statistieken (CAPE)
14u30 Wat is een bedrijfsgeheim? 
 Voorwaarden van bescherming? Welke bescherming? (CAPE)
14u40	 Praktische	voorbeelden	uit	de	bouwwereld	–	op	basis	van	re-

cente tendensen
	 Circulair	Bouwen	–	voorbeelden	van	octrooibescherming	(WTCB)
	 Waterrobuust	 bouwen	 –	 voorbeelden	 van	 octrooibescher-

ming (WTCB)
15u10 Conclusie : voor- en nadelen van octrooien vs. bedrijfsgeheimen 

(CAPE)
15u20 Uitwisseling

15u30 Pauze

15u45 Bescherming van vormen en namen in de bouwwereld: 
 Auteursrechten, merken en modellen 
 Wat is een auteursrecht? Wat is een model? 
 Voorwaarden van bescherming? Welke bescherming? 
 Enkele statistieken (CAPE)
16u00 Wat is een merk? Wat is een certficeringsmerk? Voorwaarden 

van bescherming? Welke bescherming? (OCBC (BUtgb) + CAPE)
16u10 Praktische voorbeelden
	 BIM	–	auteursrechten
 ATG & Butgb
 Conclusie: waarop letten ivm vormen en namen (CAPE)
16u45 Uitwisseling
17u00 Einde
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