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Intellectueel eigendom: waarom?

Basisprincipe: Recht op kopiëren 

Is een fundamenteel recht (Décret d’Allarde, anno 1791).

De vrijheid om handel te drijven, een beroep, kunst of ambacht uit te oefenen.

Uitzondering: Intellectuele 

eigendomsrechten

Het recht om als enige de vruchten van een 

intellectuele prestatie te plukken.



Intellectuele eigendomsrecht

1. Exclusief recht
U alleen bepaalt wat er met uw creatie gebeurt 

2. Verbieden, toelaten van productie & handel
U bepaalt over wie/wat mag aanvangen met uw creatie

3. Beperkt geldig in ruimte en in tijd
• Land/regio

U bepaalt in welk land uw rechten gelden

Let wel op: in de andere landen is kopiëren vrij! 

• Bepaalde periode

Uw recht is eindig



Auteursrecht

• Wat :

Muzikaal, literair, artistiek of dramatisch werk

• Hoe:

Geen enkele formaliteit vereist

Registratie helpt echter wel in geval van conflict

© om auteursrecht op een werk te claimen

• Kost : 

Gratis 

Tot 70 jaar na overlijden



Verschillende soorten merken

• Een woord Adidas ZARA

• Een logo

• Een woord/logo combinatie

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pr-ac.ca/images/prac/userimages/Shell_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.pr-ac.ca/prac_5850.html&h=1080&w=1163&sz=288&tbnid=MvsZ3evauqh5VM:&tbnh=139&tbnw=150&prev=/images?q=shell+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pr-ac.ca/images/prac/userimages/Shell_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.pr-ac.ca/prac_5850.html&h=1080&w=1163&sz=288&tbnid=MvsZ3evauqh5VM:&tbnh=139&tbnw=150&prev=/images?q=shell+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


Verschillende soorten merken

• Cijfers/letters 3M 7Up

• Een vorm 

• Een slogan JUST DO IT Hard voor vuil zacht voor 

vezels



Wat is een merk?

• Wat : 

Een teken dat dient om de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden 
van die van de concurrenten.

• Hoe :

Aanvragen via Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Voor bepaalde klassen van goederen en diensten

® om aan te geven dat het merk geregistreerd is

• Kost :

248 € voor 10 jaar in 3 klassen in Benelux



Vereisten voor een geldig merk

• (Grafische weergave)

• Onderscheidend vermogen

• Niet beschrijvend

• Niet identiek of gelijkaardig



Merken: identiek of gelijkaardig

• Geschreven Cool/Kool

• Uitzicht

• Klank For You / 4U

• Concept Star / Stern



Tekeningen en modellen

• Wat : 

Esthetische vormgeving, uiterlijke vorm van een product of een deel van een product

2D = tekening

3D = model

• Hoe :

Aanvragen via Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

• Kost :

122€ voor 5 jaar (enkelvoudig depot)



Voorbeelden



Octrooi = patent

• Wat : 

Een rechtstitel voor de bescherming van een uitvinding.

Een uitvinding is een technische oplossing voor een bepaald probleem.

Het kan gaan om een product, een proces of een toepassing.

• Hoe :

Werk steeds via een octrooigemachtigde !

• Kost :

Ondersteuning van octrooigemachtigde + allerlei taxen

Jaarlijks te verlengen

5000 € - 150.000 € 



Vereisten voor octrooieerbaarheid

• Nieuw

• Resultaat van uitvinderswerkzaamheid

• Industrieel toepasbaar



Octrooien : enkele weetjes

Octrooien kunnen duur zijn, dus:
• Ontwikkel een octrooistrategie

• Registreer enkel een octrooi als de uitvinding de investering waard is. 

Maar:
• Octrooi-inkomsten fiscaal begunstigd 

• Octrooidatabank gratis raadpleegbaar via worldwide.espacenet.com

• 90% van de oplossingen is vrij te gebruiken !!!
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Identificatie

Wat is bescherming waard binnen jouw onderneming?

• De naam van je bedrijf, van je producten of diensten

• Logo of slogan

• Processen of recepturen

• Technische uitvindingen

• Vormgeving, esthetische creaties

• Software of andere werken die onder auteursrecht vallen

• Databank

• Klantenlijst, prijslijst

• Nog te lanceren acties of producten

• Knowhow

• …



Eigenaarschap

Contractuele clausules:

• Met medewerkers

Confidentialiteit, overdrachten van rechten, niet-
concurrentiebeding

• Met onderaannemers

Confidentialiteit, overdrachten van rechten

• Met partners 

Samenwerkingsovereenkomst



Freedom to operate

Respecteer rechten van anderen!

• In welke mate is een creatie ‘geïnspireerd’ door een andere creatie?

• Onderzoek de toepasselijke databanken

‒ Merkendatabanken (bv. TMview)

‒ Modeldatabanken (bv. Designview)

‒ Octrooidatabanken (bv. Espacenet)



Bescherming

• Bepaal je strategie: 

‒ Geheimhouding

‒ Publicatie

‒ Bescherming

• Bescherming via nationale, regionale of internationale procedures



Vermarkting

• Eigen exploitatie

• Licenties aan derden: hefboom naar andere markten, andere sectoren

• Samenwerking: 

‒ O&O-samenwerking

‒ Crosslicenties, patent pools
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Hulp bij bescherming kennis

• Agentschap Innoveren & Ondernemen

Eerstelijns advies en informatie

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-professionalisering/intellectuele-eigendom

• Belgische dienst voor intellectueel eigendom  

Algemene info op website

Octrooisearches (ongeveer 150 EURO)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom

• Erkende bureaus / gemachtigden 

Professionele begeleiding bij indienen / in stand houden octrooien, merken, etc…  

merk- en modelgemachtigden: www.bmm.be

octrooigemachtigden: 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Instellingen_en_actoren/deskundi

ge

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-professionalisering/intellectuele-eigendom
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom
http://www.bmm.be/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Instellingen_en_actoren/deskundige


Enkele nuttige adressen

• Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom: www.boip.int

Merken, tekening en modellen, I-depot

• European Union Intellectual Property Office: https://euipo.europa.eu

Europese merken, tekeningen en modellen

• World Intellectual Property Organization: www.wipo.org

• European Patent Office: www.epo.org

http://www.boip.int/
https://euipo.europa.eu/
http://www.wipo.org/
http://www.epo.org/


ThatsIP (www.thatsip.be)



• Leesbare informatie over de verschillende vormen van

intellectueel eigendom: octrooi, geheimhouding, merk,

auteursrecht, …

• Op maat van de kmo

• www.vlaio.be/nl/publicaties?keyword=ons+patent+boekj

e

Ons Patent Boekje

http://www.vlaio.be/nl/publicaties?keyword=ons+patent+boekje


Zelf aan de slag: www.beschermmijnidee.be

http://www.beschermmijnidee.be/
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Agentschap Innoveren & Ondernemen
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