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Intellectueel Eigendom 

(IP) 

 



Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten op 

voortbrengselen van de menselijke geest en behoren tot  

het privaatrechtelijk mededingingsrecht. 

 

Voorbeelden: 

•   Handelsnaamrecht 

•   Merkenrecht 

•   Tekening- en modellenrecht 

•   Auteursrecht & naburige rechten 

•   Octrooirecht 

•   Topografie- / Chipsrecht 

•   Kwekersrecht 

•   Databankrecht 

 



Handelsnaamrecht 



Een handelsnaam is de naam waaronder een 

onderneming wordt gedreven. 

 

Rechthebbende: de gebruiker  

 

Verkrijging recht: door feitelijk gebruik  

 

Inbreuk recht: misleiding of verwarring bij het publiek 

 

Eisen aan een handelsnaam: 

- onderscheidend vermogen 

- niet misleidend 

- niet in strijd met bestaande handelsnamen/merken  

- niet in strijd met de openbare orde en de goede zeden 

 

Handelsnaamrecht 



Merkenrecht 



Merkenrecht 

Een teken is een merk wanneer het de waren of diensten 

van een onderneming kan onderscheiden (BVIE). 

 

Rechthebbende: de deposant van het merk 

Verkrijging recht: door inschrijving van het merk 

Duur: 10 jaar (oneindig verlengbaar) 

 

Eisen aan het merk: 

- duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk    

  toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief  

- onderscheidend vermogen 

- niet misleidend 

- niet in strijd met openbare orde of goede zeden 

- niet verwijzen naar een internationaal symbool 
 



Auteursrecht 



Auteursrecht 

Het auteursrecht is het absolute recht van de maker van een werk van 

wetenschap, letterkunde of kunst dat werk te exploiteren. 

 

Rechthebbende: de (fictieve) maker van het werk (creatieve prestatie)  

 

Verkrijging recht: automatisch nadat het werk tot uitdrukking is gebracht  

 

Duur: tot 70 jaar na de dood van de maker 

 

Inbreuk recht: overeenstemmende algemene indruk 

 

Eisen aan het werk:  

- Persoonlijke stempel van de maker 

- Eigen oorspronkelijk karakter 

- Origineel 

- Creativiteit 

- Vorm 

- Waarneembaar 



Octrooirecht 



Octrooirecht 

Een octrooi is een van overheidswege verstrekt monopolie, 

toegekend aan iemand die een nieuwe (technische) 

uitvinding heeft gedaan. 
 

Rechthebbende: deposant van het octrooi. 
 

Verkrijging recht: door een octrooiaanvraag bij de verlenende 

instantie. 

 

Duur: maximaal 20 jaar, gemiddelde octrooiduur is 7 jaar. 
 

Inbreuk recht: indien anderen de uitvinding toepassen, terwijl de 

octrooihouder dit verboden heeft. 
 

Eisen voor octrooieerbaarheid: 

- Uitvinding 

- Nieuwheid 

- Inventiviteit 

- Vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid 



Tekeningen- & Modellenrecht 



Tekening- en modellenrecht 

Het tekening- en modellenrecht behandelt de 

bescherming van tekeningen en modellen van het nieuwe 

uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. 
Tekening: tweedimensionaal  

Model: driedimensionaal 
 

Rechthebbende: de deposant van de tekening/het model 
 

Verkrijging recht: door inschrijving van de tekening/het model.  
 

Duur: per 5 jaar, maximaal 25 jaar 
 

Eisen aan de tekening/het model: 

- voortbrengsel 

- nieuwheid 

- gebruiksvoorwerp 

- eigen karakter 

- niet technisch bepaald 

 



En wat kan ik er dan mee? 



Rechten van de IE-rechthebbende 

 
 

 

 

• Monopolie / Anderen verbieden (niet het idee) 

 

• Licentie / gebruiksrecht 

 

• Verkopen  

 

• Vermogensobject (op de balans) 

 

• Onderpand 

 

  



Het voortraject 

 

• Voorbereiding  

• Uitgangsdocument 

• NDA’s 

• Samenwerkingsovereenkomst/Letter of intent 

• Proof of concept 

• Service Level Agreements (SLA)  

• Licenties 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het natraject 

 

 

• Inventariseren IE-recht van rechtswege?  

• Registreren/deponeren 

• Testgegevens en overige documentatie 

• Controleren inbreuk  

• Contractbewaking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aecius, ook voor: 

 

• Innovatietrajecten begeleiden 

• Contracten en algemene voorwaarden 

• Service Level Agreements (SLA) 

• Licentieovereenkomsten 

• Samenwerkingsovereenkomsten 

• Legal Quick scan 

• Geheimhoudingsverklaringen (NDA) 

• Gastlezingen- en workshops 

 

 

 



Aecius heeft partners voor: 

• Incasso   

• Volledige P&O afdeling juridisch inrichten 

• Een pakket >100 juridische documenten 

• Internationale contracten 

• Arbeidsrecht  

• Privacy 

• ISO-Certificering 

 

• En een groot netwerk voor alle overige vragen! 

 

 

 

 



Afsluiter 



 
Bedankt voor uw aandacht! 

 

Zijn er nog vragen? 

 

 

www.Aecius.nl 

info@aecius.nl 


