
Checklist bedrijfsgeheimen

Deze checklist geeft u inzicht in de tien belangrijkste 
aandachtsgebieden bij een goede bescherming van uw 
bedrijfsgeheimen. Heeft u onderstaande punten doorlopen? 
Neem dan contact op met uw octrooigemachtigde voor 
advies over de vervolgstappen om uw bedrijfsgeheimen 
te beschermen.

Heeft u nog vragen of wenst u advies op het gebied van IE?
Neem dan contact op met V.O. Patents & Trademarks via:

www.vo.eu info@vo.eu www.linkedin.com/company/vo

Nederland 
+ 31 88 501 97 97 

België
+ 32 16 24 08 50 

Duitsland
+ 49 89 890 63 69 36

#vopatents

1. Categoriseer hoe uw intellectueel eigendom 
is beschermd (geheimhouding, octrooien, 
merken / modellen / ontwerpen).

2. Maak een overzicht van de huidige geregistreerde  
intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooi-,  
model- en merkaanvragen).

3. Inventariseer het soort informatie dat wordt uitgewis-
seld en de (geheimhoudings)overeenkomsten die u 
heeft met externe partijen (zoals leveranciers,  
adviseurs en klanten).

4. Classificeer de waarde van uw bedrijfsgeheimen. Maak 
hierbij onderscheid in verschillende soorten informatie 
(technisch, financieel, operationeel, strategisch, ...) 
over de verschillende afdelingen (R&D, marketing, 
sales, board, ...) en in verschillende media (schriftelijk, 
mondeling, zichtbaar, testen, ...).

5. Geef een score (1 t/m 5) aan de mogelijke impact; wat 
gebeurt er als de bescherming van uw bedrijfsgeheimen 
tekort schiet.

6. Inventariseer hoe uw bedrijfsgeheimen zijn beschermd. 
Denk hierbij aan: fysieke maatregelen (sloten, privacy 
schermen, encryptie,...); wettelijke maatregelen 
(octrooien, contracten...); administratieve maatregelen 
(instructies, labelling, logging, clean desk-beleid, ...); 
gedrags maatregelen (opleiding, incentives, ...).

7. Identificeer de personen die betrokken zijn bij bedrijfs-
geheimen en de mate van betrokkenheid (Is betrokken 
bij beleid / Kent het huidige beleid / Kent de waarde van 
informatie / Behandelt regelmatig gevoelige informatie).

8. Maak een overzicht van de contractuele verplichtingen 
van uw werknemers met betrekking tot geheimhouding 
(bijvoorbeeld via een arbeidsovereenkomst).

9. Geef aan hoe de effectiviteit van de strategie en het 
beleid wordt gecontroleerd en hoe vaak deze strategie 
en het beleid herzien en aangepast worden. 

10. Inventariseer (bijna-)incidenten of geschillen en wat de 
impact hiervan was op de risico’s en het beleid. En maak 
een inschatting van de kans dat (bijna-)incidenten of  
geschillen vandaag weer voorkomen en geef aan waarom.

20
12

http://www.vo.eu
mailto:info%40vo.eu?subject=
http://www.linkedin.com/company/vo

