Ons patent boekje
Een handige gids voor kmo-bedrijfsleiders
over intellectuele eigendom

Bernard Gravez

1. Koken: de ingrediënten
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Weet alvast dat:
•

een ‘patent’ hetzelfde is als een
octrooi (of brevet). Een merk
wordt niet ‘gepatenteerd’, maar
geregistreerd (ingeschreven in
een register) nadat het gede-

Hieronder vind je een overzicht van alle
ingrediënten die toelaten jouw vindingen
en creaties te beschermen om - zo mogelijk
- een monopolie te verwerven op de
exploitatie van die vinding of creatie.

poneerd of aangevraagd werd;
er zelden een ideaal beschermingsmiddel is, maar wel een

CASE

meest aangewezen beschermingsmiddel of combinatie van

De bescherming van een glas

middelen. Elk ingrediënt heeft
zijn specifiek doel en zijn spe-

•

cifieke kenmerken met elk hun

Een model, merk en/of octrooi?

voor- en nadelen;

Bescherming als model kan, maar:

een cumul van verschillende

•

de louter conische vorm van het glas is

ingrediënten best mogelijk is en

mogelijk niet meer nieuw en dus niet meer

soms aangewezen, om een vol-

beschermbaar als model. Wel kan voor

ledige afscherming te bekomen.

het glas mogelijk een merk aangevraagd

Zo is jouw logo misschien al be-

worden. Dit niet alleen voor de naam op het

schermd door het auteursrecht,

glas, maar ook voor het glas zelf, als drie-

maar je kan het daarbovenop

dimensionaal merk. Een merk moet immers

ook nog eens laten registreren

op zich niet nieuw zijn.

als merk;

•

de ribbels onderaan in het glas zijn niet
beschermbaar onder een modelregistratie,

•

een ingrediënt nooit gewoon-

want ze zijn noodzakelijk om een technisch

weg in de plaats kan gesteld

effect te verkrijgen. Ze zorgen er namelijk

worden van een ander duurder

voor dat, bij het vastnemen van het glas,

ingrediënt, in de verwachting

het bier niet opwarmt door de lichaams-

dat men dan dezelfde bescher-

warmte van je hand. Mocht het nieuw zijn

ming geniet, maar aan een

en voldoende uitvinderswerkzaamheid

voordeligere prijs. Zo kan een

hebben, dan zou hier eventueel een octrooi

model nooit een goedkope

kunnen voor aangevraagd worden.

vervanging zijn van een octrooi.
Iets wat louter nodig is om een

Alles hangt dus af van wat je precies wil

technisch effect te verkrijgen,

beschermen en van wat je nog kan bescher-

is namelijk net uitgesloten van

men, rekening houdend met de beschermings-

bescherming als model.

voorwaarden van elk ingrediënt.
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In de overzichtstabel hierna onderscheiden we een 8 -tal rubrieken van wat je wil beschermen en waar;
telkens zijn dan meerdere beschermingsvormen mogelijk. Daarna volgt alfabetisch de opsomming van alle
beschermingsvormen met enige verdere toelichting.
Wat wil je beschermen? Waar wil je bescherming?

Bescherming via

De naam op zich van je
handelszaak of
vennootschap

Lokaal of regionaal in die stad of regio waar
je actief bent

Handelsnaam

België

Vennootschapsnaam

België/Benelux

Benelux-woordmerk

Benelux en nog 1 of 2 andere landen

Benelux-woordmerk + uitbreiding nationaal
merk in de andere landen

Buiten de Benelux nog meerdere landen uit de
Europese Unie en/of daarbuiten

Benelux-woordmerk + uitbreiding
internationaal via de World Intellectual
Property Organization (WIPO)

Europese Unie

Uniemerk
Domeinnnaam

De naam voor jouw
product of dienst

België/Benelux

Benelux-merk

Buiten de Benelux nog 1 of 2 andere landen

Benelux-merk + uitbreiding nationaal merk in
de andere landen

Europese Unie

Uniemerk

Buiten de Benelux nog meerdere landen uit de
Europese Unie en/of daarbuiten

Benelux-merk + uitbreiding internationaal via
de World Intellectual Property Organization
(WIPO)
Domeinnaam

Jouw logo, los of in
combinatie met je naam
Dit betreft een specifieke
grafische vormgeving, zoals
een logo, het lettertype,
de kleur (en combinatie), enz.

Uiterlijke kenmerken van
je product zelf en/of zijn
verpakking
Zoals een specifieke vorm
(industriële vormgeving), grafische vormgeving, geluid,
kleur, enz.

België/Benelux

Benelux-merk

Buiten de Benelux nog 1 of 2 andere landen

Benelux-merk + uitbreiding nationaal merk in
de andere landen

Europese Unie

Uniemerk

Buiten de Benelux nog meerdere landen uit de
Europese Unie en/of daarbuiten

Benelux-merk + uitbreiding internationaal via
de World Intellectual Property Organization
(WIPO)

Wereldwijd

Auteursrecht

België

Belgisch octrooi

België/Benelux

• Benelux-merk (vormmerk, beeldmerk, kleurmerk)
• Benelux-tekening of model

Buiten de Benelux nog 1 of 2 andere landen

Benelux-merk + uitbreiding nationaal merk in
de andere landen

Europese Unie

• Uniemerk
• Gemeenschapsmodel
• Niet-geregistreerd gemeenschapsmodel

Buiten de Benelux nog 3 of meer landen uit de
Europese Unie en/of daarbuiten

Internationale modelbescherming via de World
Intellectual Property Organization (WIPO)

Buiten de Benelux nog meerdere landen uit de
Europese Unie en/of daarbuiten

Benelux-merk + uitbreiding internationaal via
de World Intellectual Property Organization
(WIPO)

Buiten België in meerdere landen van de
Europese Octrooiorganisatie (European Patent
Organization, EPO)

EP octrooi

Alle deelnemende Europese lidstaten

Europees octrooi met eenheidswerking 1

Buiten Europese landen ook nog andere
landen

Nationale octrooi(en) via PCT-procedure bij
de World Intellectual Property Organization
(WIPO)

Wereldwijd

Auteursrecht

1 Nog niet in werking bij publicatie (januari 2020)
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Wat wil je beschermen? Waar wil je bescherming?

Bescherming via

Een technische
uitvinding

België

Belgisch octrooi

Buiten België in meerdere landen van de
Europese Octrooiorganisatie (European Patent
Organization, EPO)

EP octrooi

Alle deelnemende Europese lidstaten

Europees octrooi met eenheidswerking

Buiten Europese landen ook andere landen

Nationale octrooi(en) via PCT-procedure bij
de World Intellectual Property Organization
(WIPO)

Wereldwijd

Bedrijfsgeheim

België

Belgisch octrooi

Buiten België in meerdere landen van de
Europese Octrooiorganisatie (European Patent
Organization, EPO)

EP octrooi

Alle deelnemende Europese lidstaten

Europees octrooi met eenheidswerking

Buiten Europese landen ook andere landen

Nationale octrooi(en) via PCT-procedure bij
de World Intellectual Property Organization
(WIPO)

Wereldwijd

Auteursrecht

Handleidingen,
brochures, websites,
databanken

België

‘Sui generis’ databankenrecht

Wereldwijd

Auteursrecht

Ideeën

Wereldwijd

Bedrijfsgeheim

Software2

2 Software wordt beschermd als auteurswerk. Wanneer de software ook een technisch effect creëert, kan mogelijks ook octrooibescherming verkregen worden.
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Auteursrecht

Duurtijd bescherming
Vanaf het moment dat het werk op enige

Waar geldig?

wijze veruitwendigd (tastbaar, hoorbaar

Wereldwijd.

of waarneembaar) werd tot 70 jaar na de

Voorwaarden
Het werk moet origineel zijn, het moet
de uitdrukking zijn van de intellectuele
inspanning van diegene die het gecreëerd
heeft. Let op: het moet niet gaan om
‘kunst’. Kunstzinnigheid is geen voorwaarde! Een logo of een ontwerp dat voldoende
origineel is kan dus bescherming genieten
onder het auteursrecht.
Opmerking
Enkel hetgeen veruiterlijkt wordt, wordt
beschermd door het auteursrecht, niet het
of de achterliggende idee, theorie, methode
of principe! Er is geen gebruiksplicht van
het werk. Zorg voor de correcte overdracht
van de auteursrechten indien de auteur
een werknemer of een onderaannemer is.

dood van de auteur te rekenen vanaf 1
januari van het jaar van zijn of haar overlijden. Bij medewerking tussen verschillende
auteurs is dit 70 jaar na de dood van de
langstlevende auteur.
Bij anonieme werken waarop de naam
van de auteur niet voorkomt (vaak het
geval bij logo’s) bedraagt de duur van de
bescherming 70 jaar na 1 januari van het
jaar waarin het werk voor het eerst publiek
toegankelijk is gemaakt.
Aanvragen
Vormloze bescherming: er moet dus geen
enkele formaliteit vervuld worden of geen
enkele titel uitgereikt worden door een
officiële instantie om de bescherming te
genieten.4

Voor software en databanken geldt het ver-

Wanneer aanvragen?

moeden van de overdracht van de vermo-

Hoeft niet aangevraagd te worden, het

gensrechten aan de werkgever tenzij andere

recht ontstaat automatisch door de creatie

afspraken. Het gaat dan over een databank

en vanaf het moment dat het werk veruit-

in de niet-culturele sector gecreëerd door

wendigd (tastbaar, hoorbaar of waarneem-

werknemers binnen een arbeidsovereen-

baar) werd.

komst. Wordt de software of databank
gecreëerd door een freelancer, dan liggen de
rechten bij de freelancer. 3

4 Zie evenwel hoofdstuk 4 Vastgekookt in ver-

band met de bewijslast en de voordelen van
3 Zie hierover meer in hoofdstuk 7 Mee-eters.
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een vaste datumregistratie.

Bedrijfsgeheim

Opmerking
In België worden octrooiaanvragen au-

Waar geldig?

tomatisch verleend, zonder rekening te

Wereldwijd.

houden met de resultaten van het nieuw-

Voorwaarden
Geheimhouding.

heidsonderzoek.
Duurtijd bescherming
Na verlening retroactief vanaf de indie-

Duurtijd bescherming

ningsdatum en dit 20 jaar mits betaling

Onbeperkt tot vrijgave.

van de jaartaksen.

Aanvragen

Aanvragen

Geen aanvraag op zich.

De Dienst Intellectuele Eigendom (DIE) van
de FOD Economie.

Belgisch octrooi
Waar geldig?

Wanneer aanvragen?
Zo snel mogelijk na het doen van de vinding en voor enige publiekmaking.

België5.
Voorwaarden

Benelux-(woord)merk

Een technische vinding of uiterlijke vorm
van een product en/of zijn verpakking

Waar geldig?

moet:

België, Nederland en Luxemburg.

1.

nieuw zijn;

2.

voldoende uitvinderswerkzaamheid

Voorwaarden

tonen;

De naam:

een technisch effect genereren en dus

1.

3.
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moet voldoende onderscheidend
vermogen hebben, de naam mag niet

industrieel toepasbaar zijn.

beschrijvend zijn;
2.

moet nog beschikbaar zijn7;

3.

mag geen aanleiding geven tot verwarring of associatie met een ouder merk
dat voor dezelfde of soortgelijke waren
of diensten is gedeponeerd;

5 Zie hoofdstuk 3 De bereiding voor meer informatie
in verband met territoria en procedures.
6 Zie hoofdstuk 2 Koken kost geld, onder punt 4 rond
onderzoek octrooidatabanken en achteraan het
boek in de bijlage bij hoofdstuk 2, voor een link naar
de gratis online te consulteren octrooidatabanken.

7 Zie hoofdstuk 2 Koken kost geld, onder punt 3 rond
merkenonderzoek en achteraan het boek in de bijlage bij hoofdstuk 2 voor een link naar de gratis online
te consulteren merkenregisters.
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4.
5.

6.

mag niet ter kwader trouw gedepo-

Wanneer aanvragen?

neerd zijn;

Best zo snel mogelijk eens de naam van je

mag het publiek niet misleiden omtrent

zaak, product of dienst gekend is, zelfs nog

de aard, hoedanigheid of geografi-

voor de eigenlijke opstart van je handels-

sche herkomst van jouw producten of

zaak of lancering van jouw logo, product

diensten;

of dienst. Je hebt 5 jaar de tijd om je merk

mag geen aanleiding geven tot verwar-

ook effectief te gebruiken.

ring met een algemeen bekend merk;
7.

mag niet strijdig zijn met de goede
zeden of openbare orde.

Voor een vormmerk geldt bovendien dat de
vorm:
1.

niet bepaald is door de aard van de
waar;

2.

geen wezenlijke waarde geeft aan de
waar;

3.

niet noodzakelijk is om een technisch
effect te bekomen.

Deze voorwaarden gelden trouwens ook
voor andere kenmerken van producten
zoals kleur of geur.
Opmerking
Je kan geen merk laten registreren voor
België alleen maar telkens voor de 3 Benelux-landen samen.
Duurtijd bescherming
Na registratie retroactief vanaf de depotdatum en dit voor 10 jaar. Telkens na betaling
van de taksen is de beschermduur onbeperkt verlengbaar voor nieuwe periodes
van 10 jaar.
Aanvragen
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Benelux-(woord)merk + uitbreiding
nationaal merk in de andere landen
Waar geldig?
Buiten de Benelux nog 1 of 2 andere landen.
Voorwaarden
Idem Benelux-(woord)merk.
Opmerking
Je kan eerst het merk in de Benelux deponeren en dan uitbreiden naar die andere
landen, eventueel binnen een prioriteitstermijn van 6 maanden, waardoor de depotdatum van de Benelux ook juridisch geldt
in die andere landen.
Duurtijd bescherming
Idem Benelux-(woord)merk.
Aanvragen
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en de bevoegde merkendienst
van elk van die andere landen.
Wanneer aanvragen?
Binnen de Benelux best zo snel mogelijk
eens je naam gekend is, zelfs nog voor de
eigenlijke opstart van jouw handelszaak of
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lancering van jouw logo, product of dienst.
Je hebt 5 jaar de tijd om je merk ook
effectief te gebruiken. Uitbreiding naar de
andere landen best binnen de 6 maanden
na het Benelux-depot zodat je kan genieten van de prioriteitstermijn.

Benelux-(woord)merk + uitbreiding
internationaal via de World Intellectual
Property Organization (WIPO)
Waar geldig?
Buiten de Benelux nog meerdere landen uit
de Europese Unie en/of daarbuiten.
Voorwaarden
Idem Benelux-(woord)merk.
Opmerking
Na een basisdepot in de Benelux kan je
uitbreiden naar die andere landen via 1
depot, waarna het een nationale procedure
doorloopt in elk van de door jou gekozen
landen. Deze uitbreiding kan eventueel binnen een prioriteitstermijn van 6 maanden.
Duurtijd bescherming
Idem Benelux-(woord)merk.
Aanvragen
Basisdepot via Benelux-Bureau voor de

Zie achteraan in het boek in de bijlage bij hoofdstuk 10

Intellectuele Eigendom (BOIP) / Interna-

voor informatie onder derubriek Keukenjargon en in

tionale uitbreiding via World Intellectual
Property Organization (WIPO).

de bijlage bij hoofdstuk 9 voor de adresgegevens van de
officiële instanties.

Wanneer aanvragen?
Binnen de Benelux best zo snel mogelijk
eens de naam van jouw zaak en/of logo,
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product of dienst gekend is, zelfs nog voor

termijn van 12 maanden na bekendmaking

de eigenlijke opstart van jouw handelszaak

waarin de creatie alsnog kan geregistreerd

of lancering van jouw logo, product of

worden).

dienst. Je hebt 5 jaar de tijd om jouw merk
ook effectief te gebruiken. Uitbreiding naar
de andere landen best binnen de 6 maanden na het depot binnen de Benelux zodat
je kan genieten van de prioriteitstermijn.

Domeinnaam
Voorwaarden
De naam moet nog beschikbaar zijn en voldoen aan de algemene voorwaarden van

Benelux-tekening of model

de betrokken domeinnaamorganisatie. Een
domeinnaam moet uniek zijn. Een domein-

Waar geldig?
Benelux.
Voorwaarden
De tekening of het model:
1.

moet nieuw zijn en een eigen karakter
bezitten;

2.

mag niet noodzakelijk zijn om een
technisch effect te verkrijgen;

3.

mag niet strijdig zijn met de goede
zeden of openbare orde.

Duurtijd bescherming
Na registratie retroactief vanaf de depotdatum en dit voor 5 jaar. Telkens na betaling
van de taksen is de beschermduur onbeperkt verlengbaar voor nieuwe periodes
van 5 jaar tot een maximum van 25 jaar.
Aanvragen
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
Wanneer aanvragen?
Best zo snel mogelijk na creatie van de
tekening of het model en bij voorkeur voor
enige publiekmaking (er is wel een respijt-
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naam mag geen inbreuk vormen op oudere
handels- of merknamen.
Opmerking
Denk aan de preventieve bescherming van
zowel .be-, .eu- als .com-domeinnaam. Hou
rekening met de beschikbaarheid van de
domeinnamen bij de keuze van je vennootschaps- en handelsnaam of naam van jouw
product of dienst.
Duurtijd bescherming
Zolang de registratietaksen betaald worden
(in principe jaarlijks).
Aanvragen
Verplicht via een agent bij: DNS Belgium
voor .be-domeinnamen / EURid voor
.eu-domeinnamen.
Wanneer aanvragen?
Best zo snel mogelijk eens de naam van
jouw zaak, product of dienst gekend is,
zelfs nog voor de eigenlijke opstart van
jouw activiteiten. Je hebt helemaal geen
plicht om jouw domeinnaam ook effectief
te gebruiken.

EP octrooi (European Patent)8

Duurtijd bescherming
Idem Belgisch octrooi.

Waar geldig?
Buiten België in meerdere landen van de

Aanvragen

Europese Octrooiorganisatie (European

Het Europees Octrooibureau.

Patent Organization, EPO).
Wanneer aanvragen?
Voorwaarden

Zo snel mogelijk na het doen van de vin-

Idem Belgisch octrooi.

ding en voor enige publiekmaking.

Opmerking
Buiten rechtstreekse opstart van een
EP-procedure kan men ook na een nationale indiening binnen de prioriteitstermijn
van 12 maanden uitbreiden naar de EP-procedure.

Europees octrooi met eenheidswerking
Waar geldig?
Alle deelnemende Europese lidstaten.
Voorwaarden
Idem Belgisch octrooi.
Opmerking

8 De belangrijkste verschillen tussen het Europees
octrooi met eenheidswerking (ook wel unitair octrooi
genoemd) en het EP-octrooi liggen hierin dat het
unitair octrooi leidt tot één octrooi waarvan de
geografische beschermingsomvang zich principieel
uitstrekt over het geheel van het grondgebied van
de lidstaten van de Europese Unie die het verdrag
over het unitair octrooi hebben ondertekend en
geratificeerd – 2 lidstaten, namelijk Spanje en Kroatië
hebben het verdrag alvast niet ondertekend – en dat
het EP-octrooi in zijn geografisch meest maximale
beschermingsomvang leidt tot een verzameling van
nationale octrooititels in de 38 lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie (EPO). Naast de territoriale
beschermingsomvang is ook de al dan niet automatische uitwerking een verschilpunt tussen de twee
types octrooien in die zin dat het unitair octrooi
eenmaal verleend, automatisch gelding zal hebben
over het genoemde gebied van de (op dat moment)
deelnemende lidstaten van de Europese Unie. Het
EP-octrooi zal na verlening slechts gelding hebben
in die landen waar de octrooihouder de octrooititel
ook effectief valideert, met name waar hij de nodige
vertalingen indient en de taksen betaalt.

Het Europees octrooi met eenheidswerking
is op datum van publicatie (januari 2020)
nog niet van kracht!
Duurtijd bescherming
Idem Belgisch octrooi.
Aanvragen
Het Europees Octrooibureau.
Wanneer aanvragen?
Zo snel mogelijk na het doen van de vinding en voor enige publiekmaking.
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Gemeenschapsmodel

Handelsnaam

Waar geldig?

Waar geldig?

Europese Unie.

Enkel lokaal of regionaal in België in die
stad of regio waar je echt actief bent.

Voorwaarden
De tekening of het model:

Voorwaarden

1.

moet nieuw zijn en een eigen karakter

Dat je onder die naam ook effectief handel

bezitten;

drijft.

2.
3.

mag niet noodzakelijk zijn om een
technisch effect te verkrijgen;

Opmerking

mag niet strijdig zijn met de goede

Je kan je handelsnaam als uithangbord

zeden of openbare orde.

laten registreren bij de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Opmerking
Eén procedure voor meteen alle lidstaten

Duurtijd bescherming

van de EU.

Vanaf het eerste gebruik in de handel en
dit zolang je het gebruikt.

Duurtijd bescherming
Na registratie retroactief vanaf de depotda-

Aanvragen

tum en dit voor 5 jaar. Telkens na betaling

Automatisch vanaf het eerste gebruik in de

van de taksen is de beschermduur onbe-

handel.

perkt verlengbaar voor nieuwe periodes
van 5 jaar tot een maximum van 25 jaar.
Aanvragen
Bureau voor Intellectuele Eigendom van de
Europese Unie (EUIPO).
Wanneer aanvragen?
Best zo snel mogelijk na creatie van de
tekening of het model en bij voorkeur voor
enige publiekmaking (er is wel een respijttermijn van 12 maanden na bekendmaking
waarin de creatie alsnog kan geregistreerd
worden).
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Internationale modelbescherming via de

Nationale octrooi(en) via PCT-procedure

World Intellectual Property Organizati-

bij de World Intellectual Property Orga-

on (WIPO)

nization (WIPO)

Waar geldig?

Waar geldig?

Buiten de Benelux nog 3 of meer landen

Buiten Europese landen ook nog andere

uit de Europese Unie en daarbuiten.

landen.

Voorwaarden

Voorwaarden

Idem Gemeenschapsmodel.

Idem Belgisch octrooi.

Opmerking

Opmerking

Anders dan voor merken is voor een mode-

Buiten de rechtstreekse opstart van een

laanvraag via WIPO geen voorafgaand nati-

PCT-procedure kan men ook na een nati-

onaal basisdepot nodig en hoef je dus niet

onale indiening binnen de prioriteitster-

eerst een depotaanvraag in de Benelux te

mijn van 12 maanden uitbreiden naar de

verrichten. Voor een aantal landen binnen

PCT-procedure. Uiteindelijk zal een EP-oc-

de EU en daarbuiten kan via deze procedu-

trooi en de nationale octrooien verleend

re een aanvraag ingediend worden.

worden.

Duurtijd bescherming

Duurtijd bescherming

Na registratie retroactief vanaf de depotda-

Idem Belgisch octrooi.

tum en dit voor 5 jaar. Telkens na betaling
van de taksen is de beschermduur ver-

Aanvragen

lengbaar voor nieuwe periodes van 5 jaar

World Intellectual Property Organization

tot de maximum duurtijd van het land in

(WIPO).

kwestie.
Wanneer aanvragen?
Aanvragen

Zo snel mogelijk na het doen van de vin-

World Intellectual Property Organization

ding en voor enige publiekmaking.

(WIPO).
Wanneer aanvragen?
Zo snel mogelijk na creatie van de tekening
of het model en bij voorkeur voor enige
publiekmaking (er is een respijttermijn van
12 maanden na bekendmaking waarin de
creatie alsnog kan geregistreerd worden).
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Niet-geregistreerd gemeenschapsmodel

‘Sui Generis’ databankenrecht

Waar geldig?

Waar geldig?

Europese unie.
Voorwaarden
Idem Gemeenschapsmodel.
Opmerking
Enkel bescherming tegen opzettelijke kopie.
Duurtijd bescherming
3 jaar vanaf beschikbaarstelling aan het

België.
Voorwaarden
De maker moet substantieel investeren in
de productie van de databank (verkrijgen,
controleren en presenteren van de inhoud).
Gestructureerde opzet (alle onderdelen zijn
afzonderlijk op te vragen).
Opmerking

publiek.

De producent van de databank is de recht-

Aanvragen

opdracht wordt de opdrachtgever aanzien

Vormloze bescherming: er moet dus geen

als de producent.

enkele formaliteit vervuld worden of geen
enkele titel uitgereikt worden door een
officiële instantie om de bescherming te

hebbende. Bij een databank gemaakt in

Duurtijd bescherming
Tot 15 jaar vanaf de voltooiing van de pro-

genieten.9

ductie van de databank.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen

Hoeft niet aangevraagd te worden. Het
recht ontstaat automatisch vanaf het
moment dat het werk publiek bekend werd
gemaakt.

Vormloze bescherming: er moet dus geen
enkele formaliteit vervuld worden of geen
enkele titel uitgereikt worden door een
officiële instantie om de bescherming te
genieten.
Wanneer aanvragen?
Hoeft niet aangevraagd te worden, het
recht ontstaat automatisch door de creatie.

9 Zie evenwel hoofdstuk 4 Vastgekookt in verband
met de bewijslast en de voordelen van een vaste
datumregistratie.
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Uniemerk

Vennootschapsnaam

Waar geldig?

Waar geldig?

Meerdere landen van de Europese Unie.

België.

Voorwaarden

Voorwaarden

Idem Benelux-(woord)merk.

Dat die naam zo gepubliceerd staat in het
Belgisch Staatsblad. Geen gebruiksplicht,

Opmerking

dus ook al gebruik je een andere handels-

Eén procedure voor meteen alle lidstaten

naam of merk voor je handelsactiviteiten,

van de EU. Is wel alles-of-niets procedure:

je vennootschapsnaam blijft beschermd.

wordt de registratie bijvoorbeeld geweigerd
omdat het woord beschrijvend is in één

Duurtijd bescherming

van de EU-landen, dan wordt de gehele

Vanaf de publicatie van de oprichtingsakte

aanvraag geweigerd voor registratie. De

(of wijzigingsakte) in het Belgisch Staats-

mogelijkheid bestaat het depot vervol-

blad en zolang de vennootschap bestaat.

gens om te zetten in nationale aanvragen
met uitzondering van de landen waar het

Aanvragen

beschrijvend is.

Automatisch bij publicatie.

Duurtijd bescherming
Idem Benelux-(woord)merk.
Aanvragen
Bureau voor Intellectuele Eigendom van de
Europese Unie (EUIPO).
Wanneer aanvragen?
Best zo snel mogelijk eens je naam gekend
is, zelfs nog voor de eigenlijke opstart van
jouw handelszaak of lancering van jouw
logo, product of dienst. Je hebt 5 jaar de
tijd om je merk ook effectief te gebruiken.
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