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Verschillende 
beschermingsvormen  
voor innovaties

Deze brochure biedt een overzicht van de verschillende 
soorten bescherming van uw innovaties. 

Veelal kunnen op een product of dienst meerdere 
beschermingsvormen naast elkaar worden gevestigd. Zo 
kunt u bijvoorbeeld een exclusief modelrecht hebben op 
de vormgeving van de behuizing van een 3D-printer, 
terwijl het merk geregistreerd is in het merkenregister en 
de werking van de printkop door een octrooi is 
beschermd. 

Naast bescherming door middel van een registratie kunt u 
onder omstandigheden ook een beroep doen op niet-
ingeschreven rechten, zoals het niet-geregistreerde 
modelrecht, het auteursrecht, handelsnaamrecht en 
slaafse nabootsing.

Deze brochure behandelt de bescherming slechts op 
hoofdpunten. Neem voor een op uw situatie toegesneden 
advies contact op met EP&C. Genoemde budgetten zijn 
exclusief btw en dienen als richtlijn.
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Octrooibescherming

Ingeschreven rechten

VAN TOEPASSING OP

Uitvindingen met een technisch karakter. Een octrooi 
kan worden gebruikt voor het beschermen van een 
oplossing voor een technisch probleem. Daardoor is het 
niet beperkt tot een enkele uitvoeringsvorm van een 
vinding. Een octrooi kan gericht zijn op een product, 
een werkwijze, een chemische samenstelling of een 
gebruik. 

TE VERKRIJGEN DOOR 

Het indienen van een octrooiaanvraag. Dat is een 
juridisch document waarin met behulp van tekst en 
doorgaans enkele afbeeldingen de uitvinding wordt 
uitgelegd. De zogenaamde conclusies aan het einde 
van het document vatten de essentie van de uitvinding 
samen.

VEREISTEN

De twee belangrijkste criteria voor het verkrijgen van 
octrooi zijn nieuwheid en inventiviteit van de vinding. 
Nieuwheid houdt in dat de vinding nog nergens open-
baar bekend mag zijn op het moment dat de 

octrooiaanvraag wordt ingediend. Inventiviteit houdt in 
dat de vinding voor een vakman niet voor de hand ligt.

DUUR BESCHERMING

Een octrooirecht kan onder betaling van 
instandhoudings taksen maximaal 20 jaar duren. Dit is 
exclusief een eventueel prioriteitsjaar. Voor octrooien 
op geneesmiddelen is het mogelijk een langere 
beschermingsduur te verkrijgen.

INDICATIE BUDGET

Afhankelijk van de complexiteit van de vinding ligt het 
benodigde budget voor het opstellen en indienen van 
een Nederlandse octrooiaanvraag door een 
octrooigemachtigde tussen de € 6.000 en € 8.000. Dit 
is inclusief de verplichte indieningstaksen en een 
nieuwheidsonderzoek. Na een aantal jaar dienen 
instandhoudingstaksen betaald te worden. Uitbreiding 
van octrooirechten buiten Nederland vergt een budget 
dat afhankelijk is van de landen waar bescherming 
gewenst is en de strategie die gevolgd wordt om die 
bescherming te verkrijgen. 

Modelbescherming

VAN TOEPASSING OP

Het uiterlijk van een voorwerp (3-D) of tekening (2-D).

TE VERKRIJGEN DOOR

Registratie van uw model in het modellenregister. 

VEREISTEN

Het belangrijkste criterium voor het verkrijgen van een 
geldig modelrecht is nieuwheid. Nieuwheid is voor een 
modeldepot echter een rekbaar begrip. Een model is 
nieuw wanneer het nog niet in het betreffende gebied 
openbaar is gemaakt. Als modelhouder geldt in zowel 
de Benelux als in de EU dat de openbaarmaking van uw 
model niet nieuwheidsschadelijk is als u het binnen 
twaalf maanden registreert. Toch is het aan te raden 
om het model vóór openbaarmaking te registreren. 

DUUR BESCHERMING

Een modelregistratie is vijf jaar geldig en kan tegen betaling 
met vijf jaar worden verlengd tot maximaal 25 jaar.

INDICATIE BUDGET

Een modelregistratie in de Benelux verkrijgt u voor 
ongeveer € 500. Het benodigde budget voor 
modelregistratie in de 28 landen van de Europese Unie 
bedraagt € 1.250. Voor modelbescherming in andere 
landen hangt het budget sterk af van de landen die u 
kiest en de strategie die gevolgd wordt om die 
bescherming te verkrijgen. 

NIET-GEREGISTREERD EU MODELRECHT

Wordt verkregen door de eerste openbaarmaking van 
het product. Naast het kostenvoordeel zijn er 
belangrijke nadelen: het niet-geregistreerde EU 
modelrecht is vanaf de openbaarmaking maximaal drie 
jaar geldig. Verder beschermt het niet-geregistreerde 
modelrecht alleen in gevallen waar kan worden 
aangetoond dat er bewust is gekopieerd, hetgeen in de 
praktijk vaak lastig te bewijzen valt.



Merkbescherming

VAN TOEPASSING OP

Onder andere woorden, logo’s, schrijfwijzen, 
verpakkingen, kleurcombinaties, geluiden of 
combinaties daarvan, die worden gebruikt om de 
herkomst van producten of diensten te onderscheiden 
van die van de concurrent.

TE VERKRIJGEN DOOR

Registratie voor specifieke waren of diensten in het 
merkenregister. 

VEREISTEN

Een nieuwe registratie mag geen verwarring bij de 
consument veroorzaken met eerder geregistreerde 
merken. Bovendien moet een merk onderscheidend en 
niet beschrijvend zijn voor de genoemde waren of 
diensten.

DUUR BESCHERMING

Een merkregistratie is 10 jaar geldig en kan tegen 
betaling steeds met 10 jaar worden verlengd.

INDICATIE BUDGET

Een merkregistratie in de Benelux vereist een budget 
van € 800. Voor merkregistratie in de 28 landen van de 
Europese Unie bedraagt dit € 1.750. Voor 
merkbescherming in andere landen hangt het 
benodigde budget sterk af van de landen die u kiest en 
de strategie die gevolgd wordt om die bescherming te 
verkrijgen. 

Slaafse nabootsing
Wanneer geen van hiervoor genoemde rechtsvormen kan worden ingeroepen, kan namaak van een product soms 
nog aangepakt worden op grond van het feit dat er sprake is van een zogenaamde ‘slaafse nabootsing’. In dat geval 
gaat het erom dat er sprake is van een nagenoeg 100% kopie, terwijl er gemakkelijk andere ontwerpkeuzes gemaakt 
hadden kunnen worden.

Auteursrecht

Handelsnaambescherming

Niet ingeschreven rechten

VAN TOEPASSING OP

Werken van letterkunde, wetenschap, 
programmeercode van software, vormgeving van 
industriële producten, designproducten of kunst.

TE VERKRIJGEN DOOR

Het creëren van het werk. Het schrijven van een tekst 
of het creëren van een product brengt automatisch een 
auteursrecht met zich mee.

VEREISTEN

De inbreng van de maker moet terug te vinden zijn in 
het product. Het gaat om de creatieve inbreng van de 
maker.

VAN TOEPASSING OP

Namen voor een onderneming. 

TE VERKRIJGEN DOOR

Gebruik van uw handelsnaam. De bescherming strekt 
zich uit tot het gebied waar uw handelsnaam bekend 
is. Dit kan lokaal zijn, bijvoorbeeld in een specifiek dorp 
of een bepaalde streek, maar ook in heel Nederland. 
Het is in veel gevallen aan te raden om een 
handelsnaam als merk te laten beschermen. 
Merkbescherming strekt zich direct uit tot de Benelux 
of de EU, terwijl handelsnaambescherming zich vaak 
maar geleidelijk uitbreidt. In de tussentijd staat het 
derden vrij om uw handelsnaam te gebruiken of te 
registreren in die gebieden waar u nog niet actief bent. 
Dit kan uitbreiding van uw onderneming in de weg 
staan.

DUUR BESCHERMING

In de meeste landen tot 70 jaar na het overlijden  
van de auteur. Indien het auteursrecht bij een 
rechtspersoon rust 50 jaar na het openbaren van  
het werk.

INDICATIE BUDGET

Voor het verkrijgen van auteursrecht zijn naast het 
creëren van het werk geen extra handelingen nodig. 
Om later een bewijsmiddel te hebben ter 
onderbouwing van een aanspraak op auteursrecht, 
kan wel een zogenaamd I-depot worden 
gedeponeerd. Het hiervoor benodigde budget ligt 
rond de € 100.

VEREISTEN

Een handelsnaam mag niet conflicteren met oudere 
handelsnamen of merken. Bovendien mag een 
handelsnaam niet misleidend zijn.

DUUR BESCHERMING

De handelsnaamrechten bestaan zolang de naam 
voor de onderneming wordt gebruikt.

INDICATIE BUDGET

Geen, tenzij u ervoor kiest om de handelsnaam als 
merk te registreren.
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It’s our business to 
put your business first
Bent u benieuwd hoe u effectief kunt innoveren en het 
resultaat het beste kunt beschermen? Neem dan contact op 
met een van onze specialisten. Wij nodigen u graag uit voor 
een eerste – kosteloos – gesprek.

Rijswijk
Sir Winston Churchilllaan 295a
2288 DC Rijswijk
T +31 70 414 54 54

Amsterdam
Rietlandpark 301
1019 DW Amsterdam
T +31 20 305 28 88

Utrecht
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
T +31 30 273 75 10

Turnhout (BE)
Antoine Coppenslaan 27-B4
B-2300 Turnhout, België
T +32 14 481 040

www.epc.nl
www.epc-ip.be
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