
Ben ik wel houder van mijn auteursrecht?

Sabin Tigu en Sophie Schneiders
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Even voorstellen…



3 Wat zijn IE-rechten?
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• IE-recht is een verzamelterm voor verschillende rechten:

– Handelsnaamrecht

– Auteursrecht

– Octrooirecht

– Modellenrecht

– Merkenrecht

• Maar ook:

– Kwekersrecht

– Topografierecht

– Domeinnaamrecht

– Reclamerecht

– Portretrecht

– Etc.

Wat zijn IE-rechten?



5 Vraag

• Is er een verschil tussen een merk en een handelsnaam?
➢ Ja 

➢ nee 
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• Is er een verschil tussen een octrooi en een patent?
➢ Ja 

➢ Nee 

Vraag
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• Een auteursrecht moet ik registreren voordat ik 
bescherming krijg
➢ Waar 

➢ Niet waar 

Stelling
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▪ Auteursrecht
➢ Tips & tricks

▪ Merkenrecht
➢ Beschermingsmogelijkheden

Vandaag ligt de focus op:
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• Werk = eigen intellectuele schepping

• Auteursrecht ontstaat door creatie

• Geldig tot 70 jaar na de dood van de maker

• De maker is de rechthebbende

– En opdrachtnemer/werknemer?

• Anderen mogen werk niet:

– Openbaarmaken

– Verveelvoudigen

Auteursrecht
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• Tekens die waren en diensten kunnen onderscheiden van andere 
ondernemingen

• Verkrijging door registratie

• Bescherming voor 10 jaar en elke keer verlengen voor 10 jaar (‘eeuwige’ 
bescherming)

– Eerste 5 jaar geen gebruiksplicht

• Derden mogen niet:

– Een teken gebruiken dat gelijk is of overeenstemt met het merk;

– Voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten;

– Waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Merkenrecht
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NU DE PRAKTIJK
AAN DE HAND VAN EEN VOORBEELD
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Start-up genaamd “PLOUMbed”
• Een B&B platform

Start-up voorbeeld – PLOUMbed

B&B 1

B&B 2

B&B 3App



13 Start-up voorbeeld – PLOUMbed

Feiten in chronologische volgorde

• Idee voor de app is bedacht door familielid tijdens diner.

• Bedrijfsnaam is bedacht door een vriend.

• Logo en marketing is bedacht door businesspartner.

• Software is ontwikkeld door softwarebedrijf.

• Vervolgens is een B.V. opgericht.

• Vormgeving van de app en website is bedacht door eerste werknemer.
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AUTEURSRECHT

➢ Welke aspecten komen voor auteursrechtelijke 
bescherming in aanraking? 
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• Idee voor app?

• Bedrijfsnaam?

• Logo?

• Software?

• Vormgeving?

Is dit beschermd door het auteursrecht?



16

• Idee voor app? Geen auteursrecht op ideeën

• Bedrijfsnaam?

• Logo?

• Software?

• Vormgeving?

Is dit beschermd door het auteursrecht?
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• Idee voor app? Geen auteursrecht op ideeën

• Bedrijfsnaam? Geen creatieve keuzes – merkenrechtelijke bescherming

• Logo?

• Software?

• Vormgeving?

Is dit beschermd door het auteursrecht?
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• Idee voor app? Geen auteursrecht op ideeën

• Bedrijfsnaam? Geen creatieve keuzes – merkenrechtelijke bescherming

• Logo? Maar ook merkenrechtelijke bescherming

• Software?

• Vormgeving?

Is dit beschermd door het auteursrecht?
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• Idee voor app? Geen auteursrecht op ideeën

• Bedrijfsnaam? Geen creatieve keuzes – merkenrechtelijke bescherming

• Logo? Maar ook merkenrechtelijke bescherming

• Software?

• Vormgeving?

Is dit beschermd door het auteursrecht?
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• Idee voor app? Geen auteursrecht op ideeën

• Bedrijfsnaam? Geen creatieve keuzes – merkenrechtelijke bescherming

• Logo? Maar ook merkenrechtelijke bescherming

• Software?

• Vormgeving?

Is dit beschermd door het auteursrecht?
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Wie is auteursrechthebbende?
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De maker van het werk, dus:

• Logo?

• Software?

• Vormgeving?

Ben jij auteursrechthebbende?
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De maker van het werk, dus:

• Logo? Businesspartner

• Software?

• Vormgeving?

Ben jij auteursrechthebbende?
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De maker van het werk, dus:

• Logo? Businesspartner

• Software? Softwarebedrijf

• Vormgeving?

Ben jij auteursrechthebbende?
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De maker van het werk, dus:

• Logo? Businesspartner

• Software? Softwarebedrijf

• Vormgeving? Werkgeversauteursrecht

Ben jij auteursrechthebbende?
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• Auteursrecht op bedrijfslogo rust bij businesspartner, niet bij de onderneming.

• Auteursrecht op de ontwikkelde software rust bij softwarebedrijf, niet bij 
onderneming. 

• Auteursrecht op de vormgeving rust wel bij de onderneming, want 
werkgeversauteursrecht

Dus?

• Ondanks betaling behoren de auteursrechten dus bij derden.

• Businesspartner kan daardoor gebruik logo belemmeren. 

Maar nog schadelijker

• Softwarebedrijf kan updates aan software verbieden, gebruik verbieden, 
voortdurende betaling eisen, etc.. Kortom: je bent geen eigenaar van je “eigen” 
software

Wat betekent dit?
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Draag daarom altijd het auteursrecht over
• Alleen betaling is onvoldoende voor overdracht;

• Algemene overeenkomst is onvoldoende voor overdracht;

Overdracht moet bij AKTE
• Overdracht moet expliciet geregeld zijn (kan ook in overeenkomst);

• onderhandse akte is voldoende 
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Tip: zorg daarom zo snel mogelijk dat de auteursrechten 
worden overgedragen aan één entiteit

NB. Auteursrechten ontstaan op het moment van creëren, richt dus zo snel 
mogelijk een rechtspersoon op en draag de auteursrechten over! 

PLOUMbed B.V.
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MERKENRECHT
➢ Wanneer heb ik een merk?
➢ Teken?

➢ Logo?

➢ Bedrijfsnaam?

➢ Merk?
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Strictly confidential

Merk of handelsnaam? 

Handelsnaam: Merk: 
de naam waaronder je de naam waaronder je 

een onderneming drijft een product of dienst verkoopt. 

Handelsnaamhouder: 

Handelsnaam: Merk:
Gebruik Registratie

• Lokaal recht.
• Optreden tegen jongere

handelsnaam, indien verwarring
kan ontstaan. 

• Optreden tegen jonger merk is 
lastig!! slechts bij onrechtmatige
daad

Merkhouder:
• Nationaal recht
• Optreden tegen jonger merk óf

handelsnaam, indien verwarring

kan ontstaan. 
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Merken registreren, keuzes:

• PLOUMbed maar ook

➢ Zowel merknaam als logo kunnen worden geregistreerd

• Europees merk of alleen Benelux merk
➢ Binnen 5 jaar na inschrijving moet merk normaal gebruikt worden in beschermingsgebied

Startup voorbeeld - MERKEN
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Exclusief recht om het merk te gebruiken! 

Optreden tegen derden die:

– Een teken gebruiken dat gelijk is of overeenstemt met het merk;

– Voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten;

– Waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Waarom merk registreren? 



33

Exclusief recht om het merk te gebruiken! 

Bv. optreden tegen derden die een jonger(e)

– domeinnaam gebruiken (ploumbed.nl);

– handelsnaam gebruiken (Ploumbed winkel in Rotterdam);

– vergelijkbaar merk gebruiken (Plaumbed of ).

Wat betekent dat in concreto?
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• Is jouw merk of  handelsnaam
wel beschikbaar óf maak je 
onbewust inbreuk? 

• Onderzoek altijd de 
beschikbaarheid van jouw naam 
in het territorium waarbinnen jij
het merk wil gaan gebruiken. 

Strictly confidential

Let op! jij kan ook inbreuk maken
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Strictly confidential

1. Draag alle auteursrechten over aan de holding 

2. Onderzoek of jouw naam beschikbaar is 

3. Registreer je merk! 

Conclusie
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Stel je vraag via de chat 

Strictly confidential

Vragen? 



Het Start-up team van Ploum staat 
voor jullie klaar!

Sabin Tigu
Partner, advocaat Iris Brinkhof

Advocaat

Matthijs Gardien  

Advocaat
Mellanie Verduyn Lunel
Kandidaat notaris

Sophie Schneiders
Merkengemachtigde

Kim Prooij
Advocaat 

Joost Kool,
Advocaat 

Thomas Munnik 

Advocaat

Roos de Vos
Kandidaat notaris 

Maarten Coumou
Advocaat 


