
 Definitie Voorwaarden Duur Voorbeelden van wat kan 
worden beschermd 

Octrooi Een octrooi is een exclusief recht dat aan een uitvinder 
wordt verleend voor zijn of haar uitvinding. De eigenaar 
van een octrooi heeft het exclusieve recht om anderen te 
verbieden zijn of haar uitvinding, zoals geclaimd in het 
octrooi, te maken, te gebruiken, te verkopen of te koop aan 
te bieden. 
 

Uitvinding moet nieuw, 
inventief en industrieel 
toepasbaar zijn. 
 
Octrooi-aanvraag moet 
worden ingediend bij het 
bevoegde octrooibureau van 
het land of regio waar 
bescherming is gewenst 
 

20 jaar vanaf de 
indieningsdatum 

Een apparaat, een chemische 
samenstelling, een methode om iets te 
produceren, een methode voor het 
bewerken van beelden (kan in de vorm 
van software zijn), een geneesmiddel 
etc. 

Handelsmerk Een handelsmerk is een woord, een zinsnede, een 
symbool en/of een tekening die de herkomst van de waren 
of diensten van de ene partij identificeert en onderscheidt 
van die van anderen. 

Onderscheidend vermogen 
 
Registratie noodzakelijk in 
de meeste landen (o.a. 
Benelux en EU) 
 
Beschikbaarheid 
 

Eindeloos op 
voorwaarde dat het 
merk hernieuwd 
wordt en in gebruik 
is 

Woorden (bijvoorbeeld Apple voor 
computers) combinaties van letters en 
cijfers (BMW X5), kleuren (kanarie-geel 
voor plakbriefjes), geluiden (motorgeluid 
van een Harley-Davidson), slogans en 
logo's 

Auteursrecht Auteursrecht is het exclusieve recht dat aan de auteur van 
een creatief werk wordt verleend om het werk te 
reproduceren voor een beperkte tijd. Elke creatieve uiting 
van de menselijke geest kan in beginsel door het 
auteursrecht worden beschermd.  Het werk hoeft niet per 
se van artistieke aard te zijn.  Met het auteursrecht 
verkrijgt de auteur ook het exclusieve recht om zijn werk 
uit te lenen, te verspreiden, te bewerken en te vertalen. Dit 
zijn de zogenaamde economische rechten en die kunnen 
in licentie worden gegeven of overgedragen. Naast de 
economische rechten geniet de auteur ook morele rechten 
die niet kunnen worden overgedragen. Daartoe behoren 
het recht om als auteur te worden genoemd en het recht 
om zich te verzetten tegen elke wijziging van het werk die 
in strijd zou zijn met de integriteit van de auteur. 
 

Originaliteit 
 
(concept of idee kan niet 
worden beschermd) 
 
Automatische bescherming 
vanaf het moment van 
creatie van het werk, dus 
geen registratieplicht 

Afhankelijk van het 
betreffende land 
maar meestal tot 70 
jaar na overlijden 
auteur 

Muziek, literaire werken, kunst, 
computerprogramma’s, films, beelden, 
uitzicht van een website, een marketing 
brochure, lesmaterialen, presentaties 
etc. 

  



Tekeningen en 
modellen 
(designs) 

Modelrechten beschermen het uiterlijk van een 
voortbrengsel, dat het resultaat is van kenmerken zoals de 
vorm, de kleuren of de materialen. De rechten die een 
eigenaar van een model heeft, zijn afhankelijk van de 
wetgeving van het land of de regio waar het model is 
ingeschreven.  
In de Europese Unie verleent een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel de houder ervan het exclusieve 
recht om het model te gebruiken en om derden die daartoe 
niet zijn toestemming hebben, te beletten het te gebruiken. 
Onder gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, 
aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of 
gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is 
verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor 
deze doeleinden in voorraad hebben van een dergelijk 
voortbrengsel.  De Europese Unie kent ook een niet-
ingeschreven model.  In dit geval is het recht om anderen 
te beletten het model te gebruiken, beperkt tot de situatie 
waarin dit gebruik het gevolg is van namaak. 
 

Nieuwheid en individueel 
karakter. 
 
Meestal registratieplicht 

Afhankelijk van het 
land.  Geregistreerd 
EU design: tot 25 
jaar vanaf indiening 
mits hernieuwing 
om de 5 jaar 

Verpakking van een product, grafische 
symbolen, textuur, patronen, logo’s 

Bedrijfsgeheimen Er is geen universele definitie van een bedrijfsgeheim en 
de definitie kan variëren afhankelijk van de wet op de 
bedrijfsgeheimen van het desbetreffende 
rechtsgebied.  Volgens de richtlijn handelsgeheimen van 
de Europese Unie (richtlijn 2016/943) wordt een 
handelsgeheim gedefinieerd als elke informatie die geheim 
is in de zin dat zij niet algemeen bekend is, dat zij 
commerciële waarde heeft en dat er onder de gegeven 
omstandigheden redelijke stappen moeten worden 
ondernomen om haar geheim te houden. Vergelijkbare 
definities zijn te vinden in de Amerikaanse federale wet op 
de handelsgeheimen. 
 

Informatie mag niet 
algemeen bekend zijn; 
 
Economische waarde 
 
Bescherming van het 
geheime karakter 

Zolang de 
informatie geheim 
is 

In wezen kan elke informatie worden 
beschermd door de wet op de 
handelsgeheimen, zolang de 
desbetreffende informatie niet algemeen 
bekend is.  De informatie is dus niet 
beperkt tot technische informatie, maar 
omvat ook niet-technische informatie, 
zoals zakelijke informatie zoals 
klantenlijsten, bedrijfsstrategieën, 
financiële plannen, enz. Waardevolle 
bedrijfsgeheimen omvatten in het 
algemeen productiekennis 

 


