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FAQ INNOVATIEVE BEDRIJVEN 

MVO EN INNOVATIE 

1. Waarom wordt innovatie vaak gekoppeld 
aan duurzaamheid en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO)? 
Meer innovatie, ruimte voor ideeën en 
verandering worden wel genoemd als positieve 
gevolgen van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Bedrijven die de MVO-gedachte 
hebben doorgevoerd in hun onderneming 
houden met hun activiteiten rekening met milieu 
en de samenleving. Dit houdt ook in dat deze 
bedrijven op de hoogte zijn van de 
verwachtingen en behoeften van hun 
stakeholders (zoals hun klant of opdrachtgever). 
Deze (nieuwe) inzichten bieden ruimte voor  
nieuwe ideeën voor producten of diensten: 
innovatie! 
 
2. Betekent een innovatief en duurzaam 
product ook dat mijn bedrijf duurzaam (MVO) is? 
Nee, dit staat los van elkaar. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen gaat over de manier 
waarop bedrijven ondernemen en op welke 
manier zij rekening houden met hun omgeving 
en het milieu.  
 
3. Is het beschermen van mijn uitvinding 
wel MVO? 
Het recht om uitvindingen en andere 
uitgewerkte ideeën te beschermen, maar juist 
ook het respecteren van het intellectueel 
eigendom van anderen valt expliciet onder 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
zoals gedefinieerd in de ISO 26000 (de 
internationaal geaccepteerde norm voor MVO) 

 

 

 

 

ALGEMEEN 

1. Op wat voor rechten kan ik aanspraak 
maken als innovatief bedrijf? 
Afhankelijk van uw bedrijfsvoering, kunt u op 
diverse rechten aanspraak maken. Heeft u een 
technische uitvinding? Dan zal een octrooirecht 
mogelijk relevant zijn. Wilt u uw naam en logo 
goed beschermen? Dan is een merkrecht 
misschien interessant. Of misschien kiest u er 
toch voor om uw uitvinding gewoon ‘geheim’ te 
houden. 
 
Ook andere rechten kunnen relevant zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan auteursrechten (als u creatieve 
werken heeft gemaakt), modelrechten (als u een 
industrieel werk heeft ontworpen) of zelfs 
kwekersrechten of ‘chips’-rechten.  
 
2. Heb ik als innovatief bedrijf recht op 
tegemoetkoming vanuit de overheid? 
Jazeker: innovatieve bedrijven kunnen een 
beroep doen op financiële voordelen  die de 
overheid biedt. Denk daarbij aan 
belastingvoordelen, innovatiekrediet of subsidie. 
Klik hier voor meer informatie. 
Voor duurzame innovaties bestaat op Europees 
niveau Horizon 2020 dit is een 
subsidieprogramma van de Europese Commissie 
om Europees onderzoek en innovaties te 
stimuleren. Ook op nationaal en regionaal niveau 
bestaan financiële regelingen voor duurzame 
innovaties en onderzoek. 
Daarnaast zijn er de fiscale 
investeringsregelingen voor duurzame 
bedrijfsmiddelen (EIA, MIA en de VAMIL) en de 
Innovatiebox.  

OCTROOIRECHTEN 

1. Waarom zou ik een octrooirecht aanvragen? 
Heeft u een uitvinding gedaan met betrekking 
tot een technisch product of proces? Dan kunt u 
dit met een octrooi beschermen. Noch een idee 
noch de feitelijke uitvoering hiervan zijn namelijk 
zomaar beschermd. Om een ander te kunnen 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/vraag-en-antwoord/kan-ik-voor-mijn-bedrijf-financiering-of-subsidie-krijgen-voor-innovatie.html
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verbieden hetzelfde product of hetzelfde proces 
na te maken, te verkopen of in te voeren, is het 
registeren van een octrooirecht de aangewezen 
manier. U heeft hiermee aantoonbaar een recht 
in handen waar u derden op eenvoudige manier 
op kunt wijzen. Zo’n octrooirecht biedt per land 
bescherming en geldt voor maximaal 20 jaar. 
Daarnaast kunt u overigens natuurlijk ook juist 
verdienen aan uw octrooi door het te verkopen 
of te licentiëren! 
 
2. Wanneer kan ik zo’n octrooirecht 
aanvragen? 
Een octrooirecht kan worden aangevraagd als u 
een technische uitvinding heeft gedaan. Een 
dergelijke uitvinding moet voldoen aan een 
drietal vereisten. Ten eerste moet het gaan om 
een nieuwe uitvinding, dat wil zeggen dat het 
product of proces nog nergens ter wereld 
bekend is. Ook als de uitvinder bijvoorbeeld een 
presentatie op een beurs heeft gegeven van het 
product of proces is de uitvinding al bekend en 
kan er dus geen octrooirecht voor worden 
aangevraagd. Ten tweede moet er sprake zijn 
van enige mate van inventiviteit (de uitvinding 
mag niet voor de vakman voor de hand liggen). 
Ten derde moet de uitvinding industrieel 
toepasbaar zijn. De uitvinding moet dus leiden 
tot een praktisch resultaat. 
 
3. Hoe verloopt de aanvraag van een 
octrooirecht? Is er een kans dat mijn idee wordt 
geweigerd? 
De aanvraag van een octrooirecht kan worden 
gedaan bij verschillende instanties. De 
procedures verschillen onderling enigszins. Een 
octrooirecht in Nederland kan worden 
aangevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. 
Een Europees octrooirecht kan worden 
aangevraagd bij het Europees Octrooi Bureau 
(EOB). Hierbij kan de uitvinder enkele of alle 
Europese staten aanwijzen waarin hij een 
octrooirecht zou willen. Ten slotte kan er een 
internationaal octrooi worden aangevraagd op 
grond van de PCT (Patent Cooperation Treaty) bij 

WIPO (World Intellectual Property Organization). 
 
De aanvraag van een octrooi in Nederland begint 
met het indienen van het octrooidocument 
waarin de uitvinding wordt beschreven. 
Vervolgens vind er een algemeen onderzoek 
plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
één van de specialisten van Octrooicentrum 
Nederland of het EOB. Als de aanvraag niet 
helemaal in orde is heeft u nog 2 maanden de 
tijd om de inschrijving te herschrijven. 
 
Een octrooiaanvraag bij het EOB moet worden 
ingediend in het Engels, Duits of Frans. Net als bij 
de nationale procedure volgt er een algemeen 
onderzoek, maar nu internationaal. 18 maanden 
na de indiening worden de aanvraag en het 
onderzoeksrapport gepubliceerd. Als het octrooi 
wordt verleend, volgt een inschrijving in het 
octrooiregister van ieder land waarvoor octrooi 
is aangevraagd. Wel zal er een vertaling moeten 
plaatsvinden naar de taal van de betreffende 
landen. 
 
De procedure voor de aanvraag van een 
‘wereldoctrooi’ op grond van de PCT kan in 
totaal 30 maanden in beslag nemen. Daarna 
wordt de aanvraag overgenomen door nationale 
octrooibureaus. De PCT-aanvragen worden 
behandeld door het EOB in opdracht van WIPO. 
De PCT voert een nieuwheidsonderzoek uit, welk 
onderzoek resulteert in een nieuwheidsrapport. 
Vervolgens zal de aanvraag worden gepubliceerd.  
De kans dat een uitvinding wordt geweigerd is 
afhankelijk van de vraag of voldaan is aan de 
hierboven beschreven vereisten. Advies kan 
daarom ook worden ingewonnen bij een 
advocaat of octrooigemachtigde. 
 
4. Er zijn drie instanties waarbij een octrooi 
kan worden aangevraagd. Zijn er voordelen om 
het aan te vragen bij een bepaalde instantie? 
Als u uw octrooi aanvraagt bij Octrooicentrum 
Nederland, dan geniet u louter bescherming 
binnen Nederland. Een onderneming in een 
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ander land kan uw uitvinding dus straffeloos 
gebruiken en eventueel meeliften met uw 
bekendheid. Als u vermoedt dat het succes van 
uw uitvinding niet beperkt blijft tot Nederland, 
kunt u overwegen om een octrooiaanvraag bij 
het EOB of WIPO in te dienen. Een voordeel is 
dat u uw kosten laag kunt houden. 
 
Het voordeel van een octrooi aanvragen bij het 
EOB is dat één octrooiaanvraag voldoende kan 
zijn voor alle landen die partij zijn bij het 
Europees Octrooiverdrag. Het nadeel is echter 
dat het octrooi vervolgens wel uiteenvalt in 
nationale octrooien, die elk afzonderlijk 
geregistreerd moeten worden. Daarnaast moet 
het afzonderlijk worden vertaald en 
gehandhaafd in elk land. Al met al brengt dit 
relatief hoge kosten met zich mee. 
 
Het grote voordeel van een octrooiaanvraag bij 
WIPO (op basis van een PCT-procedure) is dat 
het anders niet te betalen is om aparte octrooien 
aan te vragen voor de gewenste landen. U heeft 
bij een PCT-procedure 30 maanden  de tijd om te 
bepalen in welke delen van de wereld u uw 
octrooi wil laten gelden. Een voordeel is dat het 
nieuwheidsonderzoek met betrekking tot uw 
octrooi, welke resulteert in een 
nieuwheidsrapport, door vrijwel alle 
octrooibureaus worden aanvaard. 
 
5. Begin 2015 wordt het EU-octrooi 
geïntroduceerd. Zal ik nog even wachten met 
een aanvraag voor een Europees octrooi? 
Lange tijd werd de aanvraag van een Europees 
octrooi gezien als kostbaar en tijdrovend. Daar 
zal inderdaad een einde aan worden gemaakt 
met de introductie van het EU-octrooi. Zo zullen 
de kosten met 90% dalen (nu kost het ongeveer 
€ 20.000) en verloopt de procedure sneller. 
Spanje en Italië hebben zich (nog) niet 
aangesloten bij dit akkoord. Aparte 
octrooiaanvragen zullen dus voor deze landen 
moeten worden ingediend. 

Het is mogelijk dat u wacht op dit Unitair octrooi, 
maar wees erop geattendeerd dat u dan tot die 
tijd geen bescherming geniet. Mochten andere 
ondernemingen lucht krijgen van uw uitvinding, 
dan kunnen zij het mogelijk ongestraft namaken. 
Zie voor meer informatie het stukje over 
geheimhouding. 
 
6. Wat zijn de kosten? 
De kosten verschillen voor de soorten 
octrooiaanvragen. Vraagt u een octrooirecht aan 
bij het Octrooicentrum Nederland, dan krijgt u te 
maken met aanvraag- en instandhoudingskosten. 
De aanvraagkosten zijn eenmalig en bestaan uit: 
indieningstaks (€ 120) en een verplicht 
onderzoek naar de stand van de techniek (€ 100 
nationaal of € 794 internationaal). De 
instandhoudingskosten zijn € 40 vanaf het 4e jaar 
na indiening en lopen op. Het octrooirecht blijft 
maximaal 20 jaar bestaan als jaarlijks de 
instandhoudingskosten worden betaald. 
Daarnaast zijn er kosten voor de 
octrooigemachtigde en eventueel 
handhavingskosten. De octrooigemachtigde 
hanteert een uurtarief dat vergelijkbaar is met 
het tarief van advocaten. 
 
Net als bij het Octrooicentrum Nederland zijn er 
bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) aanvraag- 
en instandhoudingskosten. Een gedetailleerd 
overzicht is te vinden op de website van het EOB. 
Zo zijn de indieningskosten ook € 120 als de 
aanvraag online wordt gedaan. Naast kosten 
voor de octrooigemachtigde en eventuele 
handhavingskosten, zijn er ook vertalingskosten 
(Engels, Duits of Frans) als het octrooi in het 
Nederlands is beschreven. 
 
Aan een internationale octrooiaanvraag bij WIPO 
zijn hogere kosten verbonden. Een actueel 
overzicht kan worden gevonden op de website 
van WIPO. Met de zogenaamde PCT-procedure 
kunt u voor € 4.000 tot € 5.000 per jaar uw 
octrooi laten gelden in een groot aantal landen. 
Daarnaast zijn er eventuele kosten voor de 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/octrooi/1-octrooi-voor-de-europese-unie
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien/octrooien-aanvragen/nederland/kosten
http://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html
http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html
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octrooigemachtigde, handhavingskosten en 
vertalingskosten. 
 

MERK- EN HANDELSNAAMRECHTEN 

1. Ik heb toch al een naam en logo, moet ik 
dan echt nog iets vastleggen? 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
biedt de inschrijving van een bedrijfsnaam in het 
KvK-register géén extra bescherming. Als u een 
bedrijfsnaam echter actief gebruikt voor uw 
onderneming, kan daar al automatisch een 
handelsnaamrecht op rusten. Daar hoeft u dus 
inderdaad verder niets voor vast te leggen. Heeft 
u ook een bedrijfslogo? Dan is het mogelijk dat 
ook die automatisch is beschermd door het 
auteursrecht. Als dat zo is, hoeft u ook voor het 
logo verder niets vast te leggen. 

Voor zekere bescherming van uw logo en 
ruimere bescherming van uw bedrijfsnaam zult u 
over het algemeen echter wel een merkrecht 
moeten registeren.  

2. Wat is het verschil tussen een merkrecht 
en een handelsnaamrecht? 
Moet u nu uw bedrijfsnaam/logo als merk 
registreren? Is een beroep op handelsnaamrecht 
niet voldoende? 

Er bestaan belangrijke verschillen tussen een 
geregistreerd merkrecht en een 
handelsnaamrecht. Een merkrecht kan inclusief 
logo worden vastgelegd, waarna derden 
dezelfde naam/logo niet zomaar mogen 
gebruiken voor dezelfde of soortgelijke 
producten of diensten. Ook een vergelijkbare 
naam of logo in dat verband mag niet. Daarnaast 
kan een merkhouder gebruik van eenzelfde 
naam/logo verbieden als daardoor meegelift 
wordt op de bekendheid van een merk of als 
iemand bijvoorbeeld de reputatie van het merk 
schaadt. Uitzonderingen daargelaten, kan een 
merkhouder dan diverse vorderingen instellen. 
Denk bijvoorbeeld aan een verbod, 

schadevergoeding of opeising van roerende 
zaken. 

Bij een handelsnaamrecht liggen de kaarten 
anders. Er is allereerst geen sprake van een 
geregistreerd recht, dat een derde kan worden 
tegengeworpen. Verder biedt een handelsnaam 
mogelijk beperkte bescherming. Er moet voor 
inbreuk namelijk altijd sprake zijn van verwarring, 
en daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening 
gehouden met waar beide bedrijven zijn 
gevestigd. Hoewel ook beschrijvende 
bedrijfsnamen in principe worden beschermd, is 
het bij handelsnamen wel zo dat een kleine 
afwijking al voldoende is om al niet meer te 
spreken van inbreuk. 

Met andere woorden: een merkrecht schept 
over het algemeen een ruimer en zekerder recht 
dan een handelsnaamrecht. 

3. Hoe verloopt de aanvraag van een 
merkrecht? 
Hoe de aanvraag van een merkrecht verloopt is 
afhankelijk van de instantie waar u het merk 
inschrijft. Dat kan worden gedaan met een 
Beneluxdepot (voor de Benelux), een 
gemeenschapsdepot (voor de Europese 
Gemeenschap) en of een internationaal depot 
(voor vele landen wereldwijd). 
 
De procedure bij het BBIE duurt ongeveer 3 
maanden. Binnen enkele dagen na de aanvraag 
is het merk online terug te vinden in het 
merkenregister. Als uw merk eenmaal is 
ingeschreven bent u ook beschermd en ontvangt 
u een bewijs van inschrijving. Tijdens de 
aanvraag worden er verschillende fasen 
doorlopen. 
 
Ook bij OHIM worden er verschillende fasen 
doorlopen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan 
kunt u uw merk laten gelden voor EU lidstaten.  
 
Een internationaal merk wordt door WIPO 
geregistreerd. Het moet altijd gebaseerd zijn op 
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een basisdepot, zoals een Gemeenschapsmerk. 
De internationale aanvraag van het merk 
gebeurt altijd via het bureau van het basisdepot. 
In geval van een Beneluxdepot is dat dus het 
BBIE. Via de website van het BBIE kan het 
worden ingediend bij WIPO. Het BBIE zal dan 
beoordelen of uw depot identiek is aan het 
basisdepot. Vervolgens zal WIPO de aanvraag 
verder afhandelen. 
 
4. Er zijn drie instanties waarbij een merk 
kan worden aangevraagd. Zijn er voordelen om 
het aan te vragen bij een bepaalde instantie? 
Als u uw merk aanvraagt bij het BBIE, dan geniet 
u louter bescherming binnen de Benelux. Een 
onderneming in een ander land kan dan uw merk 
– uitzonderingen daargelaten – straffeloos 
gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of 
diensten en eventueel meeliften met uw 
bekendheid. Voor een ruimere bescherming is 
een Gemeenschapsdepot of een internationaal 
depot de aangewezen weg. 
 
Ook tussen de twee laatstgenoemde depots 
bestaan echter belangrijke verschillen. Hét 
voordeel van een internationaal depot is dat als 
iemand bezwaar maakt tegen uw merk in een 
bepaald land, dat alleen gevolgen heeft in dat 
ene land. Bij een Gemeenschapsdepot blijft een 
soortgelijk bezwaar niet beperkt tot één land, 
maar kan het gevolgen hebben voor uw 
Gemeenschapsdepot (dus voor meerdere EU 
landen waar u bent ingeschreven). 
 
5. Wat zijn de kosten? 
De kosten verschillen per soort inschrijving: bij 
het BBIE, bij OHIM of bij WIPO. Bij het BBIE is 
bijvoorbeeld een depot voor een individueel 
recht € 240, mits het online is gedaan. Voor een 
actueel overzicht van alle prijzen kan de website 
van het BBIE worden geraadpleegd. Een online 
gemeenschapsdepot bedraagt € 900. Een actueel 
overzicht is te vinden op de website van OHIM. 
De kosten voor een internationaal depot zijn ook 
overzichtelijk terug te vinden op de website van 

WIPO, inclusief een handige rekenmachine om 
de totale kosten te berekenen. 
 
Bovengenoemde kosten zijn sec de kosten voor 
registratie. Het is aan te raden om voordat u een 
merk registreert of een merk of handelsnaam in 
gebruik neemt, dat u onderzoek laat doen naar 
eventueel al bestaande oudere conflicterende 
merken of handelsnamen. Dergelijke 
onderzoeken kunnen merkenbureaus voor u 
verrichten. Merkenbureaus kunnen u ook 
adviseren over de juiste wijze van registreren.  

KNOW-HOW / GEHEIMHOUDING / NON-
CONCURRENTIE 

1. Kan ik mijn idee niet gewoon geheim 
houden?  En hoe dan? 
De beste manier om een idee geheim te houden 
is door er niet over te praten of te schrijven. Als 
op een gegeven moment toch met investeerders 
of leveranciers aan tafel moet worden gezeten 
dan doet u er verstandig aan een 
geheimhoudingsovereenkomst (NDA, non-
disclosure agreement) op te stellen. Indien een 
partij zich niet aan de overeenkomst houdt is er 
sprake van wanprestatie of kan daar een boete 
op worden gesteld. Uw idee is dan desondanks 
wel bekend geworden. Een dergelijke 
overeenkomst is dus niet waterdicht. Bovendien 
zijn bedrijven soms geneigd niet te tekenen 
(voor een boetebeding) of te bewegen tot een 
“niet-geheimhoudingsovereenkomst”, zodat ze 
achteraf niet verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld voor wat ze andere partijen vertellen.  
 
Een andere optie is het i-DEPOT. In plaats van 
een octrooirecht aan te vragen (en uw uitvinding 
te openbaren), kunt u ook kiezen om een i-
DEPOT te verrichten. Een i-DEPOT is uitsluitend 
bedoeld als bewijsmiddel en u bent de enige die 
er toegang tot heeft. Als bijvoorbeeld een 
voormalige compagnon de onderhandelingen 
afbreekt en met een idee ervandoor gaat, kunt u 
met een i-DEPOT aantonen dat e.e.a. al bestond 
op een bepaald tijdstip. Vergelijkbaar is een idee 

https://www.boip.int/wps/portal/site/contact/tarieven/tarifstrademarks/!ut/p/a1/zVNNb4JAEP0r9dBjswOL7nIEUxUFYtGkwsUsuOAqX8Kmaf31Xby0TaPWpofubfJmX957M4MitEJRyV5ExqSoSpZ3dTRYDwPbsWzNAkrnBJzJwiUjd6xBgNEzilCUlLKWWxTWVSNZftcKye_hOFjDmcfgBCdNLFisMYAiJiAKttuXeYmpiS_C2PgKU1oreNvmJM0zDRr1W7JGpK1s2IYXrNm3nciaZXzDW5GVpyoRGxTiFAxMKRiEG0kKuskTHnMzoQbpU4wN5T_87B88W_n3rOnMd_1O6I_iucJwajgXlQVXGJTIUIkka0c3dUenMIWnkWrwaT94NOfYWWK0uMHxZTIMf0mm_4LsI4exPVRhm5PZwlC6LHIT2fTa5NTk9cYbelm3OXL7IMq0Qqtvi6XaxO5wiCx1BVUp-atEq_97BnVR0F3qDoLJcZkWxdr3H1hM33Ce9Xrvbiyn5w!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.boip.int/wps/portal/site/contact/tarieven/tarifstrademarks/!ut/p/a1/zVNNb4JAEP0r9dBjswOL7nIEUxUFYtGkwsUsuOAqX8Kmaf31Xby0TaPWpofubfJmX957M4MitEJRyV5ExqSoSpZ3dTRYDwPbsWzNAkrnBJzJwiUjd6xBgNEzilCUlLKWWxTWVSNZftcKye_hOFjDmcfgBCdNLFisMYAiJiAKttuXeYmpiS_C2PgKU1oreNvmJM0zDRr1W7JGpK1s2IYXrNm3nciaZXzDW5GVpyoRGxTiFAxMKRiEG0kKuskTHnMzoQbpU4wN5T_87B88W_n3rOnMd_1O6I_iucJwajgXlQVXGJTIUIkka0c3dUenMIWnkWrwaT94NOfYWWK0uMHxZTIMf0mm_4LsI4exPVRhm5PZwlC6LHIT2fTa5NTk9cYbelm3OXL7IMq0Qqtvi6XaxO5wiCx1BVUp-atEq_97BnVR0F3qDoLJcZkWxdr3H1hM33Ce9Xrvbiyn5w!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://oami.europa.eu/ohimportal/nl/fees-and-payments
http://www.wipo.int/madrid/en/faq/fees.html
http://www.wipo.int/madrid/en/faq/fees.html
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vastleggen bij de notaris of via CCProof.nl.  
 
Het vastleggen of deponeren van een idee heeft 
geen echte juridische bescherming. Het geeft 
louter het tijdstip aan waarop het idee is 
vastgelegd. Alleen als het idee al enigszins is 
uitgewerkt kan het auteursrecht bijvoorbeeld 
bescherming bieden. 
 
2. Een werknemer heeft veel kennis van 
onze bedrijfsgeheimen. Hoe kan ik voorkomen 
dat hij deze kostbare kennis overdraagt aan een 
andere onderneming? 
U kunt de eerder genoemde NDA-overeenkomst 
met boetebeding opstellen. Ook kunt u een non-
concurrentie beding opnemen in de 
arbeidsovereenkomst. Dit beding heeft als doel 
te beletten dat een werknemer, na het eindigen 
van zijn arbeidsrelatie, direct naar een 
concurrent stapt (met al zijn kennis van 
bedrijfsgeheimen). Ook zonder een dergelijk 
beding is het mogelijk dat de werknemer 
onrechtmatig handelt als hij doelbewust 
bedrijfsgeheimen doorspeelt aan derde partijen. 
 
3. Is know-how ook beschermd? 
Know-how is niet in de wet of jurisprudentie 
gedefinieerd. Het is ook geen intellectueel 
eigendomsrecht, zoals het octrooirecht of 
auteursrecht. Dit betekent dat als know-how aan 
een ander ter beschikking wordt gesteld, 
hierover duidelijk afspraken moeten worden 
gemaakt in een overeenkomst, zoals een NDA. 
Worden de afspraken niet nagekomen dan is er 
sprake van wanprestatie. Mogelijk is uw know-
how dan wellicht in handen van een derde partij 
gekomen, maar u kunt wel in aanmerking komen 
voor schadevergoeding. 
 
Tenslotte is er wel een nieuwe richtlijn in de 
maak (Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen) 
die voor het eerst solide wettelijke bescherming 
gaat geven aan know-how. Deze Richtlijn treedt 
vermoedelijk in werking begin 2015. 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem gerust vrijblijvend contact op als u 
juridische vragen heeft met: 

BRight Advocaten  
www.bright-advocaten.nl 
 
of met: 
 
Mvopunt 
www.mvopunt.nl 
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