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Wat is intellectuele eigendom?

• Auteursrecht

(boek, documentatie, software, muziek, foto, illustratie, website)

• Databankrecht 

(dataverzamelingen, zoals telefoongids, woordenboek)

• Octrooirecht 

(“uitvinding”: nieuw, inventief en toepasbaar op gebied 
nijverheid)

• Merkenrecht

(beeldmerk, woordmerk, vb: slogan, logo, geluid, domeinnaam)

• Overig: tekeningen- en modellenrecht, handelsnaamrecht, 
chipsrecht, kwekersrecht, etc. knowhow (?), domeinnaam (?) 



Overname Rolls Royce voor £ 479 mio



Maatregelen bescherming intellectuele 

eigendom software

• Voorkom verlies van intellectuele eigendom bij ontstaan  

• Zorg voor een solide contractuele basis bij aanvang

• Stel je bewijspositie veilig 

• Sluit contracten die geen afbreuk doen

• Treed op tegen inbreuk

• Onderbrengen intellectuele eigendom op een veilige plek



Voorkom verlies bij ontstaan

• Hoofdregel : “de maker” versus uitzonderingen

• Werknemers

• freelancers (opdrachtnemers)

• Gedetacheerden, uitzendkrachten

• Stagiairs

• “partners” in samenwerking/ontwikkeling



Solide contractuele basis bij aanvang

• Beginnen “met lege handen” ???

• Overdracht versus licentie

• Is de overdrachtsakte een “formaliteit” ???



Stel bewijspositie veilig

• verkrijging intellectuele eigendomsrechten

• Software: aanleggen dossier ontwikkeling

• registratie bij Belastingdienst of Benelux-Bureau voor de 

Intellectuele Eigendom (“i-depot”)



Contracten die afbreuk doen

• Exploitatie software wordt vormgegeven door contracten

(distributie/resellercontracten, licenties, partnerships etc.)

Waar kan het - bijvoorbeeld - fout gaan?  

• Gemeenschappelijk auteursrecht/overdracht 

• Onduidelijke/onbegrensde licenties (licentievoorwaarden)

• Exclusiviteit in dealerovereenkomsten



Treed op tegen inbreuk

• Naar de rechter/arbiter stappen (kort geding, beslaglegging, 

bodemprocedure)

• minnelijk overleg 

• mediation (Stichting Geschillenoplossing Automatisering)



Onderbrengen op een veilige plek

• Waar liggen de intellectuele eigendomsrechten nu?

• Faillissement en verkennen mogelijkheid van “doorstart”

• Escrowregelingen op aanpassen



Voor nadere informatie:

• H.J.M. Keller, Waardebepaling van software, EDP-Auditor 

1997/1 (www.intrakt.nl onder “Artikelen”)

• Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom www.boip.int
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ICT~Office

• brancheorganisatie voor de IT-, Telecom-, Office- en 
Internetsector in Nederland 

• Lobby/beleid, bijeenkomsten en dienstverlening op 
o.a. terreinen juridisch, milieu en werkgeverszaken 

• Vereniging met > 500 lidbedrijven (stand 01-01-08)

• 26 lidbedrijven > 750 medewerkers

• Voor meer informatie: www.ictoffice.nl


