9. Hulpkoks
Omdat ‘geen tijd hebben’ vaak een feit is,
maar NOOIT een argument.

Als kok heb je een hele keuken te runnen: de
aankopen organiseren, de sauzen prepareren,
de groenten kuisen, enz. Het mag al een
wonder heten als je nog tijd vindt om creatief
bezig te zijn, om innovatieve zaken te
ontwikkelen. Laat staan dat je ook nog eens
tijd moet vrijmaken voor de bescherming van
die creativiteit en innovaties!

Geen tijd hebben is dus vaak de realiteit, maar het kan nooit een
argument zijn om de bescherming van jouw intellectuele eigendom te verwaarlozen. Zowel de overheid als de privésector bieden
uitgebreide ondersteuning aan; vaak gratis, soms betalend. Ze zorgen er in ieder geval voor dat je heel wat zaken (kosten)efficiënt
kan uitbesteden zodat jij je op andere zaken kan focussen.
Een belangrijk verschil tussen enerzijds de gesubsidieerde en de
overheidssector en anderzijds de commerciële/private sector is
dat de eersten als voornaamste opdracht hebben een overzicht te
geven van diensten en ondersteuning die van pas kunnen komen.
Zij kunnen je dus onder meer een eerste begeleiding geven inzake
de aspecten van intellectuele eigendom voor jouw onderneming
en doorverwijzen. Voor een volledig uitgewerkt advies op maat
van jouw kmo moet je bij de private actoren zijn.
ZE ZIJN ER OM JOU TE HELPEN.
MAAK ER GEBRUIK VAN!
Wat wij willen vermijden, is dat je nog langer tijd verliest met het
zoeken van de juiste mensen. Vandaar deze praktische who-is-who
en de snelste weg naar advies en ondersteuning.
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9.1. De officiële instanties
Onder deze noemer focussen we op overheden
of openbare agentschappen met activiteiten
op het vlak van intellectuele eigendomsrechten
(zoals de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) binnen de FOD Economie) of met
andersoortige activiteiten waarbij aspecten van
intellectuele eigendom of intellectuele eigendomsrechten aan bod komen, zoals op het
terrein van innovatie en technologietransfer of

VOORDELEN
•

1 centraal meldpunt voor jouw
vragen;

•

persoonlijke opvolging;

•

GRATIS eerstelijnsadvies;

•

gerichte doorverwijzing;

•

engagement rond afgesproken
antwoordtijd.

economie en ondernemerschap (Agentschap
Innoveren & Ondernemen (VLAIO)) of internationaal ondernemen (Flanders Investment & Trade

In de bijlagen achteraan vind je een

(FIT)).

adressenlijst van de meest relevante
officiële instanties.

Binnen VLAIO nemen de bedrijfsadviseurs een

• Surf nu al eens naar hun website en

bijzondere rol op. Als Vlaamse kmo kan je bij

ontdek de massa aan beschikbare

hen terecht voor eerstelijnsadvies op het vlak

informatie.

van innovatie en de ermee verbonden aspecten van intellectuele eigendom. Zij zijn het

rechtstreeks te contacteren

best geplaatst om je een eerstelijnsbasison-

en laat je verrassen door hun

dersteuning te geven. VLAIO bedrijfsadviseurs

klantvriendelijkheid.

moedigen bedrijven en ondernemers aan en

Geen kafka. Wel toegankelijk,

begeleiden hen om efficiënt en duurzaam te

drempelverlagend … en waar nodig word

innoveren. Zo bekijken ze samen met jou de

je gericht doorverwezen.

IE-gerelateerde aspecten van je businessstrategie.
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• Aarzel zeker niet om hen ook

9.2. De PATLIB-centra
PATLIB staat voor PATent LIBrary. Het zijn

Een aantal van deze diensten

octrooi-informatiecentra die erkend zijn door

bieden de PATLIB-centra gratis

de European Patent Office (EPO) en opgericht

aan, andere tegen betaling. Elk

door de nationale octrooidiensten van de

PATLIB-centrum hanteert op dit vlak zijn eigen

lidstaten van de EPO. België telt een aantal van

regels. Het schrijven en indienen van een

deze centra: het nationaal octrooibureau (de

octrooiaanvraag behoort evenwel niet tot de

Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigen-

taken van een PATLIB-centrum.

dom), regionale informatiepunten en sectoriële
PATLIB-centra, ook gekend als Octrooicellen. De
meeste PATLIB-centra beperken hun dienstverlening niet tot octrooien, maar ondersteunen ook
vragen over andere intellectuele eigendoms-

De sectoriële PATLIB-centra zijn
geïntegreerd in grote expertisecentra, concreet SIRRIS, CENTEX-

rechten.

BEL en WTCB. Aanvullend op het verschaffen

Je kan aankloppen bij een PATLIB-centrum als

domsrechten, kunnen ze jouw kmo begeleiden

je volgende vragen hebt:

in allerlei domeinen als subsidieregelingen,

•

algemene vragen over octrooien of de

technologische expertise of opzoeken van

bescherming van intellectuele eigendom. Zij

partners op een Europese schaal. Zij kunnen

bezorgen je gratis algemene informatie;

ook de weg openen naar een technische

een heel concrete vraag rond de bescher-

ondersteuning vanuit het onderzoekscentrum.

•

van informatie betreffende intellectuele eigen-

ming van een specifiek innovatieproject. Je
stelt je bijvoorbeeld de vraag of jouw vinding wel octrooieerbaar is? Tegen betaling
geven zij je individueel advies;
•

is jouw uitvinding wel nieuw? Welke
octrooien hebben je concurrenten of welke
octrooien bestaan er al binnen een bepaald
domein? Tegen betaling verrichten zij opzoe-

Leer in hoofdstuk 2 Koken kost geld waarom

kingen in de octrooidatabanken.

en hoe je zelf ook al de octrooidatabanken
kan raadplegen.
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9.3. De vrije octrooigemachtigden
Een vrije octrooigemachtigde is een octrooige-

(DIE). Je kan hem/haar dus, via een volmacht,

machtigde die niet in dienst is bij een bedrijf

machtigen om voor jou op te treden.

(een zogenaamde ‘industriegemachtigde’), maar
die zijn functie als vrij beroep uitoefent, vaak

Een Europees octrooigemachtigde (Engels: Euro-

binnen een zogenaamd octrooibureau.

pean patent attorney) is een officieel beëdigd
persoon, die gekwalificeerd is om een octrooi-

Een Belgisch octrooigemachtigde is een officieel

aanvrager of -houder te vertegenwoordigen

beëdigd persoon, die gekwalificeerd is om een

voor het Europees Octrooibureau (EPO - Euro-

octrooiaanvrager of -houder te vertegenwoordi-

pean Patent Office).

gen voor de officiële nationale octrooiinstanties

Een octrooigemachtigde is
•

GEEN JURIST OF ADVOCAAT

•

WEL een exacte of toegepaste WETENSCHAPPER met een academische opleiding,
zoals een burgerlijk of bio-ingenieur.

Om de nodige beroepservaring op te doen, hebben ze eerst (tot 6 jaar) stage doorlopen bij een erkend octrooigemachtigde of een octrooidienst, aangevuld met een
(juridische) studie. Tenslotte moeten zij slagen voor een kwalificatie-examen.

WAAROM EN WANNEER EEN BEROEP DOEN OP EEN OCTROOIGEMACHTIGDE?
•

Voor een voorafgaande adviesverlening

Voor de bewaking van jouw octrooi(en).

over de octrooieerbaarheid van je uitvin-

Door op geregelde tijdstippen gericht te

ding, voor het verrichten van een informeel

zoeken en analyses te maken van nieuwe

nieuwheidsonderzoek en voor een analyse

gepubliceerde octrooiaanvragen worden

van de beste octrooistrategie (timing, pro-

inbreuken op jouw octrooi(en) opgespoord.

cedure) voorafgaand aan het opmaken en
•

•

•

Tijdens juridische procedures met betrekking

indienen van een octrooiaanvraag.

tot de geldigheid of de namaak van een

Voor de opmaak en de indiening van jouw

octrooi.

octrooiaanvraag, met best een zo groot
mogelijke beschermingsomvang, zonder
daarbij in aanvaring te komen met derden,
en met een zo laag mogelijke kans op omzeiling van jouw eigen octrooi door derden.
•

Voor de strikte opvolging van de procedure
na de indiening.
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Lees in hoofdstuk 1 De ingrediënten alles
over de verschillende octrooieerbaarheidsvoorwaarden.
Lees in hoofdstuk 3 De bereiding alles over
de belangrijkste strategische keuzes.

Jouw octrooi(aanvraag) kan publiek domein worden wanneer je de formaliteiten of
de betalingen van de officiële taksen niet correct of niet tijdig verricht!
Het is essentieel om zicht te krijgen op wat je als kmo echt wil en wat de visie van de
octrooigemachtigde is op het vlak van beschermingsstrategie.
•

Door de conclusies (claims) nauw te formuleren, is de kans op een vlotte procedure groter en de afloop meer voorspelbaar. Maar finaal heb je dan een octrooi met
een beperktere beschermingsomvang.

•

Door de conclusies (claims) ruimer te formuleren, krijg je een octrooiaanvraag
met een grotere beschermingsomvang. Soms impliceert dit evenwel een minder
vlot verloop, bijkomende kosten en een minder zekere afloop. Anderzijds heb je
dan wel kans op een finaal sterk octrooi met ruimere valorisatiemogelijkheden en
bijgevolg ruimere inkomsten.

WAAR KAN IK EEN OCTROOIGEMACHTIGDE

•

Kies een gemachtigde uit het juiste VAKGE-

VINDEN?

BIED: een chemicus heeft misschien niet

De officiële lijst van alle erkende Belgische

de juiste achtergrond voor jouw uitvinding

octrooigemachtigden wordt in principe jaarlijks

binnen het domein van de elektronica.

gepubliceerd op de website van de Belgische

•

Niet enkel DE PRIJS mag bepalend zijn: ga

Dienst voor de Intellectuele Eigendom:

op zoek naar de geknipte persoon met het

economie.fgov.be/sites/default/files/Files/

juiste profiel voor jouw project en onderne-

Intellectual-property/Liste_mandataires_brevets.

ming.

pdf.

•

Grasduin zelf al even in de octrooidatabanken op zoek naar octrooien binnen je

Op de website van het Europees Octrooibureau

technologiedomein of sector. Kijk welke

www.epo.org vind je een databank met alle

octrooigemachtigden deze octrooien hebben

erkende Europees octrooigemachtigden.

ingediend, wat het resultaat was van het

HOE KIES JE EEN OCTROOIGEMACHTIGDE?
•

Het is misschien een boutade, maar praten
helpt! Een eerste verkennend GESPREK, in de
regel kosteloos, leert je de persoon achter
de gemachtigde kennen en zijn aanpak te
ontdekken. Je krijgt bovendien zicht op de

nieuwheidsrapport (search report), wie hun
opdrachtgevers waren en wat het verschil
is in hun aanpak: hoe goed is de aanvraag
onderbouwd (bijvoorbeeld op 2 of 20 pagina’s), hoe ruim zijn de claims geformuleerd,
enz.

kosten en de manier waarop deze aangerekend worden. Vraag gerust naar referenties
en een kopie van de door hem of haar reeds
ingediende octrooiaanvragen binnen hetzelfde technologiedomein.
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9.4. De merken- en modellengemachtigden
De procedure voor de aanvraag van een Bene-

WAAROM EN WANNEER EEN BEROEP DOEN OP

lux-merk of model is op zich niet zo moeilijk,

EEN GEMACHTIGDE?

zeker niet als je je even verdiept in de massa

•

Voor een adviesverlening over de bescher-

informatie die onder andere het BOIP ter

ming van je merk of model, voorafgaand

beschikking stelt via: www.boip.int. Nochtans

aan de opmaak en indiening van je depot.

leert de ervaring dat de saus al gauw eens

Wat je merkenbescherming betreft, behan-

onverwachts begint te schiften en de vraag is of

delen zij concreet vragen als:

je dat risico wil lopen. Een saus maken is meer

-

dan wat ingrediënten mengen.

Welk aspect van je merk kan je het best
beschermen?

-

Dien je je merk als woordmerk in of in

Daarom kan je steeds zo’n hulpkok machtigen

combinatie met je logo en wat biedt dan

om voor jou op te treden en het depot te ver-

de beste bescherming?

richten. Dit kan bijvoorbeeld een gespecialiseer-

-

Heeft je merk wel voldoende onderschei-

de jurist, advocaat of octrooigemachtigde zijn,

dend vermogen? Is het niet te beschrij-

een zogenaamde Benelux-merken- of -model-

vend?

lengemachtigde. Hoewel deze titel op zich geen

-

Is het nog wel beschikbaar? En wat is

erkenning of specifieke kwalificaties vereist,

nu, op basis van de resultaten van het

mag men er vanuit gaan dat deze gemachtig-

beschikbaarheidsonderzoek, de kans dat

den een bijzondere ervaring en kennis hebben

jij alsnog in aanvaring komt met andere

in deze materie. Je kan hun contactgegevens

merkhouders en hoe sterk sta je dan?

eenvoudig online terugvinden in de Gouden

-

Gids®. De gemachtigden die lid zijn van de

Welke diensten- en warenklassen moet je
kiezen en hoeveel?

Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), vind je terug op www.bmm.be.

•

Voor de opmaak en de indiening van jouw
depot en de strikte opvolging van de pro-

Een Europees merken- of modellengemachtigde
(Engels: European trademark/design attorney)

cedure na het depot.
•

Voor de bewaking van jouw merk(en): zo

is een persoon die gekwalificeerd is om je

kan je tijdig een oppositieprocedure opstar-

als deposant te vertegenwoordigen voor het

ten tegen identieke of gelijkaardige merken

Bureau voor intellectuele eigendom van de

die gedeponeerd worden.

Europese Unie (EU IPO) bij onder andere het
deponeren van een Uniemerk of gemeenschapsmodel. Op de website van EUIPO vind je een
databank van de Europese modellengemachtigden: oami.europa.eu/eSearch/#advan-ced/
representatives.
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Lees in hoofdstuk 2 Koken kost geld meer
over de opzoeking in merkenregisters.

Vergeet niet: een depot zal niet door het BOIP of EUIPO geweigerd worden omdat
het identiek of gelijkaardig is aan jouw geregistreerd merk. Als merkhouder dien je
zelf je merken te bewaken en indien nodig op te treden!

9.5. De IP-consultants
Intellectual Property-consultants zijn personen

Enkelen onder hen werken ook op vaste man-

met diverse achtergronden: zij kunnen een eco-

daatbasis als bedrijfsjurist binnen de kmo zelf.

nomische vorming hebben, kunnen het examen

Dit heeft als voordeel dat zij de onderneming,

voor octrooigemachtigde afgelegd hebben of

haar mensen en producten goed kennen en dus

kunnen een juridische achtergrond hebben of

een beschermingsbeleid kunnen uitstippelen op

nog maken zij een combinatie van voorgaande

maat van jouw onderneming. Het zijn genera-

disciplines. IP-consultants zorgen ervoor dat zij

listen die kennis hebben van alle domeinen en

intellectuele eigendom vanuit businessperspec-

aspecten van intellectuele eigendom, met vaak

tief benaderen. Deze bureaus zijn nog niet heel

ook een ruimere focus op andere zaken als

talrijk maar zijn een opkomende sector.

financiering, fiscale implicaties, subsidiemogelijkheden, enz.

IP-juristen zijn gespecialiseerde juristen die je
toelaten om gestructureerd en van bij de aanvang van het project te waken over de optimale
bescherming van jouw intellectuele eigendom
en de valorisatie ervan via licenties, agentuur,
distributie, franchising, enz. Zij staan in voor de
redactie en de onderhandeling van de nodige
contracten en dit vanuit een specifieke
businessapproach.
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9.6. De gespecialiseerde advocaten
Anders dan juristen, ligt de eigenheid van de

Nochtans is het geen overbodige luxe om een

advocaat in het pleiten van geschillen voor de

advocaat te kiezen die, door bijkomende oplei-

bevoegde rechtbanken. Dit neemt niet weg dat

dingen en specialisaties, specifieke kennis en

hun dienstverlening ruimer is en zij ook kunnen

ervaring heeft verworven in de materie van de

adviseren, los van enig geschil. De keuze van de

intellectuele rechten en aanverwante rechtsdo-

advocaat is vrij en in principe kan iedere advo-

meinen.

caat alle soorten zaken behandelen.

Formeel gezien mogen advocaten ook octrooiaanvragen indienen en de ervaring
leert dat sommigen het ook effectief doen. Hou evenwel in gedachten dat advocaten
meestal geen wetenschappelijke of technische achtergrond hebben. Bijgevolg kunnen
zij deze aspecten van de vinding moeilijk inschatten en vertalen in een correcte claim
met een maximale beschermingsomvang.

HOE KIES JE ZO EEN ADVOCAAT?

‘handelsrecht’ voor geschillen rond handel-

•

Ga te rade bij de advocaat of jurist op wie

sovereenkomsten (agentuur, verkoopscon-

je regelmatig beroep doet. Hij kent jouw

cessie, franchising, enz.), handelspraktijken

bedrijf en kan je gericht doorverwijzen naar

of mededingingsrecht. Zoek op ‘varia’ voor

een confrater die niet alleen over bijzondere

zaken over informaticarecht of farmaceu-

ervaring beschikt, maar bovendien een pro-

tisch en medisch recht.

fiel heeft dat past bij jouw onderneming.
•

Ga te rade bij collega-ondernemers die al

Let op: Het is de advocaat zelf die hier heeft

met gelijkaardige problemen geconfronteerd

aangeduid welk soort recht, en dus welke soort

zijn geweest en je misschien een advocaat

zaak, hij bij voorkeur behandelt.

kunnen aanbevelen waarin zij reeds vertrouwen stelden.
•

Ga naar de website van de Orde van
Vlaamse Balies (OVB) (www.advocaat.be)
waar je via een zoekopdracht een advocaat
kan opzoeken op regio én op voorkeurmaterie. Zoek op ‘intellectuele rechten’ of op
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Een kmo uit de IT-sector, louter gespecialiseerd in het ontwikkelen van concepten voor de
architectuur van software, had een nieuw dergelijk concept ontwikkeld (waarde: €+2.000.000).
Dat concept was op zich niet octrooieerbaar en tegelijkertijd vrij snel en gemakkelijk kopieerbaar. Omdat zij met dit concept naar een geïnteresseerde klant wilden stappen, die meer
toelichting wou over de inhoud van het concept, werd een advocaat gevraagd een geheimhoudingsovereenkomst op te maken. De standaardgeheimhoudingsovereenkomst werd ondertekend en het concept
werd onthuld. Later moest het getekende contract terug bovengehaald worden om de betrokken contractpartij te wijzen op haar plichten. Na analyse bleek in het contract te zijn opgenomen dat de geheimhoudingsplicht niet gold ten aanzien van informatie die “concepten bevat die verband houden met informatieverwerking.”

Gevaar voor ad-hocdienstverlening: kennis van de specifieke rechtsmaterie is
één zaak, kennis van de eigenheid van je bedrijf, haar producten en diensten is een
andere zaak!

9.7. De beheersvennootschappen
Iedereen kent wel SABAM. Jaarlijks krijgen we

Is je bedrijf auteursrechthebbende of houder

naast onze belastingbrief nu ook de stilaan

van een naburig recht dan kan je zelf instaan

gekende bruine omslag van REPROBEL voor de

voor het beheer van je rechten en deze rechten

aangifte van verschuldigde kopieerrechten.

zelf innen bij elkeen van de gebruikers. Je kan
er echter ook voor kiezen om je aan te sluiten

Ja, beheersvennootschappen zijn in onze per-

bij een collectieve beheersvennootschap en

ceptie herleid tot een soort belastinginstanties

zodoende het beheer en de inning (van een

die er enkel op uit zijn allerlei middelen te ver-

deel) van je rechten overlaten aan deze ven-

zinnen om vergoedingen te kunnen innen.

nootschap.

Een mens zou haast vergeten dat deze beheersvennootschappen ook een belangrijke hulpfactor kunnen zijn. Misschien ben je vanuit jouw
kmo actief als fotograaf, cameraman, graficus,
designer, tekenaar, architect, uitgever of producent van audiovisuele werken.

Zie in de bijlagen hierna voor een volledig
overzicht van alle erkende beheersvennootschappen en hun contactgegevens.
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Bijlage A: Nuttige adressen en contactgegevens
A.1. OFFICIËLE INSTANTIES
A.1.1. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE INTELLECTUELE EIGENDOM
> Nationale overheidsdienst
FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (DIE)
City Atrium – Vooruitgangstraat, 50 – BE-1210 Brussel
T (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33
F (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/dienst-voor-de-intellectuele
> Europese informatieverstrekking
IPR HELPDESK (VOOR IER-VRAGEN BETREFFENDE PROJECTEN MET EU-STEUN)
Algemeen: www.iprhelpdesk.eu
INNOVACCESS (VOOR IER-VRAGEN BETREFFENDE PROJECTEN ZONDER EU-STEUN)
Algemeen: www.innovaccess.eu/
> Internationale informatieverstrekking
WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION OMPI - ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE
34, chemin des Colombettes – CH-1211 Genève 20
T +41 (0)22 338 91 11 – F +41 (0)22 733 54 28
Algemeen: www.wipo.int
Specifieke link voor kmo‘s: www.wipo.int/sme
WIPO GOLD as one-stop gateway to WIPO’s global collections of searchable IP data:
www.wipo.int/wipogold/en/
WIPO Arbitration and Mediation Center: www.wipo.int/amc/en/
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A.1.2. OCTROOIBUREAUS
> Nationaal octrooibureau voor België
FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (DIE)
City Atrium – Vooruitgangstraat, 50 – BE-1210 Brussel
T (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33
F (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57
Overzicht van de specifieke contactgegevens (voor opzoekingen, vragen van juridische aard, vragen met
betrekking tot het gebruik van Benelux Patent Platform) op: economie.fgov.be/nl/themas/intellectueleeigendom/instellingen-en-actoren/dienst-voor-de-intellectuele
> Adressen nationale octrooibureaus van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie (EPO)
zie www.epo.org/applying/national.html
> Europees Octrooibureau
EOB – EUROPEES OCTROOIBUREAU
EPO - EUROPEAN PATENT OFFICE
DE-80298 München
T gratis: 00 800 80 20 20 20
www.epo.org
A.1.3. MERKENBUREAUS EN BUREAUS VOOR TEKENINGEN EN MODELLEN
> Regionaal merkenbureau voor de Benelux-landen en regionaal bureau voor tekeningen en modellen
voor de Benelux-landen
BOIP – BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE
EIGENDOM)
Bordewijklaan 15 – NL-2591 XR Den Haag – NL-2509 LK Den Haag
T 078 052 242 (vanuit België) iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur
Op de website is een contactformulier voor handen: www.boip.int
> Europees merkenbureau en Europees bureau voor tekeningen en modellen
EU-IPO – EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (VROEGER: OHIM)
Avenida de Europa 4 – ES-03008 Alicante
T +34 965 139 100 – E-mail: information@oami.europa.eu.
oami.europa.eu
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A.1.4. DOMEINNAAMREGISTRATIE
> DNS.BE
BELGISCHE VERENIGING VOOR INTERNET DOMEINNAAM REGISTRATIE DNS Belgium vzw
Ubicenter – Philipssite 5 bus 13 – BE-3001 Leuven
T +32 (0)16 28 49 70 – F +32 (0)16 28 49 71
Contactformulier op de website: www.dnsbelgium.be
> EURid.EU
THE EUROPEAN REGISTRY OF INTERNET DOMAIN NAMES EURid vzw
Telecomlaan 9 – BE-1831 Diegem
T +32 (0)2 401 27 50
E-mail: info@eurid.eu
www.eurid.eu
> ICANN.ORG
INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS ICANN
Rond Punt Schuman 6 bus 5 – BE-1040 Brussel
T +32 (0)2 894 74 14
E-mail: icann@icann.org
www.icann.org
A.1.5. VLAAMSE OVERHEIDSINSTELLINGEN
> AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
Koning Albert II-laan 35 bus 12 – BE-1030 Brussel
T 0800 20 555
E-mail: info@vlaio.be
www.vlaio.be
De contactgegevens van de vijf provinciale kantoren zijn te vinden op de website.
> FLANDERS INVESTMENT & TRADE (FIT)
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Koning Albert-II-laan 37 – BE-1000 Brussel
T 02 504 87 11
E-mail: info@fitagency.be
www.flandersinvestmentandtrade.com/
De contactgegevens van de entiteiten van het binnenlands en buitenlands netwerk zijn te vinden op de
website.
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A.2. PATLIB-CENTRA
> Nationaal PATLIB centrum
(zie DIE ook al vermeld onder A.1.1.)
> PATLIB-centra verbonden aan een universiteit
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – KU LEUVEN
KU Leuven Research & Development (LRD)
Waaistraat 6 – BE-3000 Leuven
T +32 (0)16 32 65 00
E-mail: lrd@kuleuven.ac.be
www.lrd.kuleuven.be
> Sectoriële PATLIB-centra
WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ONDERZOEKSCENTRUM VOOR DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID
CENTEXBEL
Technologiepark 70 – BE-9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 220 41 51
E-mail: info@centexbel.be
Algemeen: www.centexbel.be
WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB
Lozenberg 7 – BE-1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem)
T + 32 (0)2 655 77 11
E-mail: ocbc@bbri.be
www.wtcb.be/go/patent
KENNISCENTRUM VAN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE Sirris
Gaston Geenslaan 8 – BE-3001 Heverlee
T +32 (0) 16 36 02 70
E-mail: patent@sirris.be
www.sirris.be
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A.3. OCTROOICELLEN
(zie informatie onder A.2.)
WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ONDERZOEKSCENTRUM VOOR DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID
CENTEXBEL
WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB
KENNISCENTRUM VAN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE Sirris
BELGISCHE FEDERATIE VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE EN LIFE SCIENCES
Essenscia
BluePoint – A. Reyerslaan 80 – 1030 Brussel
T + 32 (0)2 238 97 87
E-mail: info@essenscia.be
www.essenscia.be
A.4. OCTROOIGEMACHTIGDEN
Je kan het volledige adressenbestand van alle erkende octrooigemachtigden terugvinden op:
•

de website van het Europees Octrooibureau (EPO) onder de rubriek “Applying for a Patent”, “Find a
professional representative”: www.epo.org/applying/online-services/representatives.html

•

de website van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE): economie.fgov.be/sites/default/files/
Files/Intellectual-property/Liste_mandataires_brevets.pdf

A.5. MERKEN- EN MODELLENGEMACHTIGDEN
> BENELUXVERENIGING VOOR MERKEN- EN MODELLENRECHT
www.bmm.be
> MERKEN- EN MODELLENGEMACHTIGDEN TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN EU-IPO (VROEGERE OHIM)
oami.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives.
A.6. BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN VAN AUTEURSRECHTEN
Het jaarverslag 2018 van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten (FOD Economie) bevat een oplijsting van de 26 beheersvennootschappen (met
contactgegevens) die in 2017 beschikten over een vergunning om hun activiteiten uit te oefenen op het
Belgische grondgebied. Deze lijst is opgenomen in bijlage bij genoemd jaarverslag en te consulteren op:
economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/Voorsteling-beheersvennootschappenauteursrechten.pdf
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FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Algemene Directie Economische Inspectie – Centrale Diensten – Front Office
City Atrium - Vooruitgangstraat 50 – BE-1210 Brussel
T 0800 120 33
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/organigrammen/de-algemene-directie
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