
Een medewerker van uw  
bedrijf doet een veelbelovende 
uitvinding. Goed nieuws, maar 
van wie zijn de rechten op die 
vinding? Een simpel antwoord  
is er niet, het hangt af van  
hoe u het hebt geregeld en  
van wat de aard van de functie 
van die medewerker is. V.O.- 
advocaat Annelies de Bosch 
Kemper: ‘In Nederland ligt de 
basis in de afspraken uit de 
arbeidsovereenkomst.’ 

Het is misschien een verrassende 
constatering, maar veel bedrijven 
 hebben geen goede afspraken met 
hun werknemers als het gaat om 
IE-rechten. Er is natuurlijk wel een 
getekende arbeidsovereenkomst, 
maar daarin staat soms weinig 
concreets over hoe er wordt omge-

gaan met IE-rechten. De Bosch 
Kemper: ‘Ik zie in de praktijk dat hier 
regelmatig discussie over ontstaat. 
Mijn richtlijn is eigenlijk heel simpel: 
wees duidelijk over en weer. Zorg  
dat er geen woord Spaans in de 
arbeidsovereenkomst staat en  

dat alles concreet wordt benoemd.  
Ook daar waar het gaat om IE-rechten. 
Zorg ervoor dat je arbeidsovereen-
komst deel uitmaakt van je 
 IE-strategie.’  

→ Lees verder op pagina 2
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Arbeidsrecht en IE 
Wat is er in Nederland bij wet geregeld? 
De wet geeft bijna altijd als hoofdregel 
dat een persoon (uitvinder, kweker, et 
cetera) de eigenaar is van het intellec-
tueel-eigendomsrecht en dat recht dus 
zelf mag aanvragen. Maar de situatie 
kan veranderen als die persoon in 
loondienst is. Als uit ‘de aard van de 
dienstbetrekking’ volgt dat het doen van 
uitvindingen tot de taak van een werk - 
nemer behoort, dan komen de rechten 
op die uitvinding toe aan de werkgever. 
Ook voor mensen in opleiding en 
onderzoekers gelden soortgelijke 

uitzonderingen. Veel Nederlandse 
cliënten van V.O. zullen onder zo’n 
uitzondering vallen; hun werknemers 
zijn aangenomen om uitvindingen te 
doen en dus komt de aanspraak op 
octrooi toe aan die cliënten als werk- 
gever. Voor de duidelijkheid: mocht  
de receptioniste van een techbedrijf 
iets uitvinden, dan zal naar alle 
waarschijnlijkheid niet uit ‘de aard van 
haar dienstbetrekking’ volgen dat haar 
werkgever rechthebbende is op de 
uitvinding. Overigens kan bij arbeids-
overeenkomst van deze wettelijke 
bepaling worden afgeweken. 

Voor receptionisten, maar ook 
medewerkers die als taak hebben  
om uitvindingen te doen, is het nuttig 
een aanvullende IE-bepaling op te 
nemen in de arbeidsovereenkomst.  
De Bosch Kemper: ‘Een werkgever  
kan nooit alle aanspraken van een 
werknemer helemaal ‘wegcontrac-
teren’ in een arbeidsovereenkomst.  
Een uitvinder heeft altijd recht op 
naamsvermelding en er moet altijd  
een redelijke vergoeding aan die 
uitvinder worden betaald. Dat is 
dwingend recht.’ 

Redelijke vergoeding 
Hoe hoog is een dergelijke 
 vergoeding? De Bosch Kemper:  
‘Het Nederlands recht kent geen  
vaste rekensom als het gaat om  
het berekenen van de redelijke 
vergoeding. Dat zorgt voor onzeker-
heid. De vergoeding kan bijvoorbeeld 
al verdisconteerd zijn in het salaris  
en dus geldt ook hiervoor weer: de 
kern ligt in de arbeidsovereenkomst. 
Uiteindelijk kan een rechter, in geval 
van onenigheid, achteraf beoordelen 
of een redelijke vergoeding werd 
verstrekt.’ •

Meer informatie? 
Heeft u vragen over intellectuele eigendom en arbeidsovereenkomsten of wilt 
u uw (standaard) arbeidsovereenkomst laten controleren, dan kunt u contact 
opnemen met Annelies de Bosch Kemper, a.deboschkemper@vo.eu.

‘Het Nederlands 
recht kent geen 
vaste rekensom 
als het gaat om 
het berekenen 
van een redelijke 
vergoeding.  
Dat zorgt voor 
onzekerheid’

Hoe is dit alles geregeld in België en Duitsland? 
Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onze nieuwspagina op   
www.vo.eu. U kunt ook contact opnemen met Annemie Jaeken (België), 
a.jaeken@vo.eu, of Bettina Hermann (Duitsland), b.hermann@vo.eu. 
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Van Gorp: ‘Hoe kunnen we de  
kennis die we bijdragen aan de totale 
innovatie aantonen en dus valoriseren? 
Dat is een belangrijke vraag bij elke 
samenwerking en dus een belangrijk 
onderdeel van een samenwerkings-
contract. In een samenwerking heb je 
met belangen, maar ook met emoties te 
maken. Wat begint met enthousiasme, 
kan soms omslaan in teleurstelling bij 
een obstakel of verschil van inzicht. 
Onze ervaring is: als je niet vanaf de 
start goede afspraken over intellectuele 
eigendom (IE) maakt, dan krijg je dat 
later in het samenwerkingstraject bijna 
niet gerepareerd. Zonder onze 
octrooige machtigde en advocaat bij 
V.O. lukt het ons niet om dit steeds 
goed vast te leggen en te bewaken.’ 

Overeenkomst op maat
Frits Michiels is de V.O.-octrooi- 
ge machtigde voor onder meer Lead 
Pharma. Hij onderschrijft de woorden 
van Van Gorp: ‘Het is een erg onder-
schat punt, samenwerking vastleggen 
in een doordachte overeenkomst. Ik  
zie regelmatig dat als bedrijven met 
elkaar gaan samenwerken, ze ervan 
uitgaan dat ze op goede voet zullen 
blijven. Vervolgens halen ze een 
standaardovereenkomst van een 
website. En dat is het dan. Maar niet 
elke samenwerking verloopt ideaal en  
juist als er onenigheid komt, is een 
goede overeenkomst van groot 
belang. Met een standaardovereen-
komst kom je er dan vaak achter dat  
er geen oplossing is opgenomen  

voor de gerezen problemen. Vanzelf-
sprekend staan wij ook in een dergelijke 
situatie onze cliënten bij. Maar ons 
advies is vooral om voor elke samen-
werking een overeenkomst op maat  
te maken. Op die manier wordt zo veel 
mogelijk geborgd dat alles goed is 
geregeld, ook als je er een keer niet 
samen uitkomt.’ 

Doordachte strategie 
‘Je hebt mensen nodig die de juridi-
sche ins en outs kennen, en tegelijk 
jouw IE-belangen goed kunnen 
behartigen’, concludeert Van Gorp.  
‘De combinatie van juridische en 
IE-deskundigheid die V.O. biedt, is 
voor ons bepalend. Een advocaat met 
een algemene praktijk kan wel helpen 
om de kwaliteit van contracten te 
verbeteren. Maar wat je dan mist,  
is een doelbewuste en doordachte 
strategie als het gaat om je IE. Dat 
bepaalt of je erin slaagt je ideeën, 
technologie en octrooien uiteindelijk  
in waarde om te zetten.’ •

Lead Pharma:  
‘Valorisatie is onze  belangrijkste zorg’

Het Nederlandse bedrijf Lead Pharma ontwikkelt medicijnen tegen 
kanker en auto-immuunziektes. Om een commercieel kansrijke 
innovatie snel op de markt te kunnen brengen, werkt Lead Pharma 
regelmatig samen met partners. ‘Sluiten wij een samenwerkingsover-
eenkomst, dan zorgt V.O. dat de valorisatie steeds is gewaarborgd’, 
vertelt directeur Ad van Gorp van Lead Pharma. 

Directeur Lead Pharma Ad van Gorp



In eerste instantie lijkt het vanuit 
kostenperspectief voor het midden- 
en kleinbedrijf aantrekkelijk om het 
Unitair-octrooisysteem te hanteren. 
Echter, de huidige kosten zitten niet 
alleen in het deponeren van een 
octrooiaanvraag bij het Europees 
octrooibureau. Additionele kosten, 
bijvoorbeeld voor het inschakelen van 
een octrooigemachtigde, zullen ook bij 
het Unitair octrooi nog steeds aanwezig 
zijn. Bovendien houdt het niet op bij 
een depot. Het vervolgtraject – de 
beoordeling van een octrooiaanvraag 
op octrooieerbaarheid – blijft hetzelf-
de en zal ook een aanzienlijk deel van 
de te maken kosten bepalen. 

Veel bedrijven hebben eigenlijk 
voldoende aan bescherming in slechts 
enkele Europese landen. De jaarlijkse 
kosten voor het in stand houden van 
een Unitair octrooi zullen daarmee 
waarschijnlijk hoger zijn dan de 
jaarlijkse instandhoudingstaksen  
voor het geringe aantal landen waarin 
een Europees octrooi doorgaans in 
stand wordt gehouden. Tegelijkertijd 
wil ik ook een nuancering aanbrengen.  
Er wordt druk gelobbyd om het nieuwe 
Unitair octrooi toch aantrekkelijk te 
maken voor het bedrijfsleven. 
 Belangrijk speerpunt: lage jaarlijkse 
instandhoudingstaksen. 

De verwachting is dat de jaartaksen 
voor een gemeenschapsoctrooi 
ongeveer vijf tot zes keer zo hoog zullen 
zijn als de gemiddelde jaartaks per land. 
Wij zijn als bedrijf heel selectief waar  
we octrooi aanvragen. Vaak gaat het 
dan maar om drie of vier landen die we 
in de EU aanwijzen. Als we dan een 
Unitair octrooi zouden aanvragen, 
schieten we er qua kosten niet veel 
mee op of pakt het zelfs duurder uit. 
Een voordeel is wel dat je minder geld 
kwijt bent aan vertalingen, want dat 
hoeft nog maar in drie talen, Frans, 
Duits en Engels. De echte voordelen 
zijn er vooral voor die bedrijven die 
bijvoorbeeld in bijna alle lidstaten  
van de EU octrooi aanvragen. Dat zijn 
doorgaans grote ondernemingen, voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
is dit minder interessant. 

De Europese Unie gaat een gemeenschapsoctrooi invoeren: het Unitair octrooi. 
Anders dan het huidige Europese octrooi, waarin landen afzonderlijk worden aan-
gewezen, zal het Unitair octrooi voor bijna alle lidstaten tegelijk van kracht zijn. 
Uitgangspunt was dat het aanvragen ervan goedkoper moest worden. Maar pakt 
dat ook zo uit in de praktijk? De redactie heeft deze vraag voorgelegd aan drie 
betrokkenen uit het veld: Koen Bijvank, octrooigemachtigde bij V.O., Henk Meima, 
Patent Information/Business Intelligence Specialist bij Avebe Commerce, en  
André Stijns, auditmanager bij Thomas Regout.

Unitair octrooi:
weinig voordeel voor  
kleine en middelgrote  
ondernemingen?
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Meer over het EU-octrooi leest u in ons nieuwsbriefarchief: www.vo.eu/nl/nieuws/nieuwsbriefarchief 

Koen Bijvank 
‘Niet goedkoper’ 

Henk Meima 
‘Additionele kosten’ 

André Stijns 
‘Weinig voordelen’ 
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Bijna tweehonderd deel- 
nemers uit het midden- en 
kleinbedrijf waren aanwezig  
bij de V.O.- presentatie op de 
High Tech Campus Eindhoven 
op 27 februari 2015. De presen-
tatie maakte deel uit van het 
RVO-event ‘Octrooien waarde-
vol voor MKB? IE-strategie  
met een beperkt budget’.  
Het onderwerp: brainstormen 
met de Invention Accelerator. 
De Invention Accelerator is  
een aanpak die onder meer 
octrooi-informatie gebruikt.

Weinig patentkennis bij 
midden- en kleinbedrijf
Het RVO-event had tot doel om voor 
ondernemers kennis en ervaring te 
delen over patentkwesties, zowel op 
inhoudelijk als op fiscaal/financieel 
vlak. Johannes van Melle, V.O.-octrooi- 
gemachtigde, was een van de sprekers: 
‘Er is een vooroordeel over rompslomp 
en juridisch gedoe als het gaat over 
patenten. Ondernemers willen vooral 
innoveren, die zie je bij wijze van 
spreken al zuchten bij de gedachte 
aan al dat ‘papierwerk’. Met Invention 
Accelerator zorgen we ervoor dat 
gegevens uit de internationale octrooi- 
registers – wat er al is vastgelegd –  
al in het ontwikkelingsproces van 
meerwaarde zijn voor uitvinders. Dit 
zorgt ervoor dat innovaties ontstaan 
die tegelijkertijd beschikken over  
een sterke IE-positie.’ 

Wat is de meerwaarde? 
De aanpak heeft zich inmiddels in  
de praktijk bewezen, weet Van Melle. 
‘Deze aanpak werkt beter dan de 
klassieke brainstorm. Hiermee 
structureer je het brainstormproces  
en maak je het genereren van nieuwe 
ideeën makkelijker. Tegelijkertijd 
wordt gestuurd in een richting die  
de kansen op een goede IE-positie 
vergroot. Het is een naadloze  

verbinding tussen ‘engineering’ en 
‘patent reality’. Dat biedt een duidelijke 
bedrijfs economische meerwaarde.’ 

Hoe werkt het? 
Het team bestaat uit een octrooi- 
informatiespecialist en een octrooi-
gemachtigde (beiden van V.O.), die het 
octrooionderzoek doen, en een industry 
consultant van Philips Innovations 

Service (PINS), die de brainstorm 
structureert met behulp van de  
TRIZ-methode. Hierbij is het octrooi-
onderzoek een uitgangspunt. Het 
deelnemende bedrijf heeft idealiter 
een team met ontwikkelaars/uitvinders 
en een business developer. De TRIZ- 
aanpak is opgebouwd uit vijf stappen 
en neemt vaak een paar weken in 
beslag. •

Innovatief brainstormen

Benefits Invention Accelerator

from focused strategy to patentable solutions

SUSTAINABLE 
COMPETITIVE EDGE:
Stronger innovations 
& better IP.

SPEED:
Proven process
with strict timeline
and fixed price. 

EFFICIENCY:
Linking legal expertise of 
patents with engineering 
expertise of innovation.

(Patent)
Landscaping

(Patent) analysis Idea generation Solution creation Assessment of 
inventive step

28

NORMAL
• Add stuff
• Compromize
• Trial & Error

TRIZ
• Remove components
• Overcome trade-offs
• Use proven inventive 
   principles to find solutions

5 guided steps

Example: Prescription lens AND sunglasses; how to solve it?What is TRIZ? 

!

DAY

7
DAY

14
DAY

21 28

Use of systematic innovation approach TRIZ

Meer weten? 
Wilt u kennismaken met de TRIZ Invention Accelerator?  
Neem dan contact op met Johannes van Melle: j.vanmelle@vo.eu 



  

1. Welke partijen stonden tegenover elkaar? 
De TV Makers (gevestigd in België) versus het Benelux Bureau 
voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), de bevoegde autoriteit 
op het gebied van merk- en modelregistraties in de Benelux. 
De zaak werd gevoerd voor het Hof van Beroep in Brussel. 

2. Waar ging het over? 
Het BBIE had de aanvraag van de TV Makers van het  
(woord)merk Vlaanderen Muziekland, voor onder andere 
geluidsdragers en culturele activiteiten (tv-programma’s), 
eerder geweigerd. Het argument was dat dit woordmerk niet 
onderscheidend is omdat de twee begrippen ‘Vlaanderen’ 
en ‘Muziekland’ los van elkaar én in samenhang bezien, 
beschrijvend van aard zijn. Voor dergelijke begrippen kan 
daarom geen exclusieve merkbescherming worden 
verkregen.  

3. Wat was de uitspraak? 
‘Vlaanderen Muziekland’ is volgens het Brusselse Hof wel 
degelijk onderscheidend en dus niet puur beschrijvend.  
Met als gevolg dat het merk wél wordt ingeschreven in het 
Benelux merkenregister en dat TV Makers dus exclusieve 
rechten heeft op dit merk. 

4. Wat was de motivatie van het  
Brusselse Hof? 
‘Vlaanderen Muziekland’ komt als woordcombinatie niet 
voor in de Nederlandse taal. In deze combinatie zit ook 
geen logisch of grammaticaal verband. ‘Muziekland’ is  
een nieuw woord en het bestaat dus niet in de Nederlandse 
taal. De combinatie van de twee begrippen is eveneens 
ongewoon, berust op fantasie en heeft volgens het Hof  
van Beroep iets extra’s ten opzichte van de losse woorden. 
‘Vlaanderen Muziekland’ blijft volgens het Hof in het 
geheugen hangen en stelt het publiek in staat zich een 
positieve of juist negatieve ervaring te herinneren, en  
zo de waren en diensten (het tv-programma dus) van 
concurrerende programma’s te onderscheiden. 

5. Wat kunnen we ervan leren? 
Het Brusselse Hof lijkt ietwat soepeler naar beschrijvende 
merken te kijken dan het Haagse Hof en het BBIE. Het 
 Brusselse Hof borduurt met deze recente uitspraak voort  
op haar eerdere uitspraken en laat hier met name ruimte 
voor beschrijvende neologismen: niet bestaande woorden 
die wel als beschrijving te begrijpen zijn. Gunstig voor 
Belgische merkhouders, maar er is een goede kans dat de 
Haagse rechter er anders tegenaan zou hebben gekeken. 
Het ziet er dan ook niet naar uit dat de praktijk van het  
BBIE door deze uitspraak zal veranderen. •

Is Vlaanderen Muziekland 
een onderscheidend merk?
Een beschrijvend woordmerk kan in  
veel gevallen niet worden geregistreerd. 
In het geval van Vlaanderen Muziekland 
denkt het Brusselse Hof van Beroep 
daar anders over. 

‘Vlaanderen Muziekland  
kan verwijzen naar een 
tv-programma over 
 Vlaamse muziek’
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Aan de Weteringschans,  
vlakbij het Rijksmuseum, opent 
V.O. deze zomer zijn tiende 
vestiging. Initiatiefnemers van 
het project zijn Otto Oudshoorn 
en Frits Schut. Gevraagd naar 
de  achtergonden van de nieuwe 
vestiging, reageert eerst-
genoemde: ‘We willen dichtbij 
onze klanten zitten.’ 

Wat is belangrijkste  
reden voor een kantoor  
in Amsterdam?
‘De laatste jaren zie je overal 
 interessante start-ups en snelgroei-
ende techbedrijven in de hoofdstad 
verschijnen. Daar willen we als V.O.  
in de buurt zitten. Niet voor niks heeft 
het initiatief Startup Delta met Neelie 
Kroes als beschermvrouw gekozen 
voor huisvesting in Amsterdam.  
Zij zijn erop gericht het Nederlandse 
vestigingsklimaat voor start-ups verder 
te verbeteren. De stad heeft natuurlijk 
al een goede kennisinfrastructuur met 
bijvoorbeeld twee topuniversiteiten 
waar veel hoogwaardig onderzoek 
wordt gedaan.’ 

Nabijheid is belangrijk? 
‘Ja, de mogelijkheid om snel bij 
bedrijven aan te schuiven is belangrijk. 
Vaak bel je of mail je met elkaar,  
maar zo af en toe moet je elkaar in de 
ogen kijken. Dat geeft over en weer 
vertrouwen. Ook voor ons netwerk van 
internationale agenten is het handig 

dat we straks in Amsterdam zitten, dat 
scheelt weer reistijd als ze via Schiphol 
reizen. Dat geldt natuurlijk ook voor 
ons als we voor klanten op pad gaan.’ 

Zichtbaarder in de interna-
tionale wereld van IE? 
‘In Amsterdam zijn veel internationale 
financiële instellingen gehuisvest, met 
daaromheen tal van advocatenkantoren 
en dus ook veel IE-advocaten. Om  
die reden is het ook belangrijk om een 
kantoor hier te hebben, het zet ons 
beter op de internationale kaart.’ 

Wat biedt het kantoor 
 Amsterdam? 
‘Er zit straks een stevig team van 
veertien mensen, de helft daarvan is 
octrooigemachtigde. In het kantoor 
zullen al onze octrooidisciplines zijn 
vertegen woordigd.’ •

V.O. opent kantoor in Amsterdam

Meer weten? 
Neem dan contact op met Otto Oudshoorn, 
o.oudshoorn@vo.eu, of Frits Schut,   
f.schut@vo.eu 

Michiel Haegens
nieuwe voorzitter  
BMM 

V.O.-merkengemachtigde 
Michiel Haegens is de nieuwe 
voorzitter van de Benelux 
vereniging voor Merken- en 
Modellenrecht (BMM). Het 
lidmaatschap van de BMM  
staat open voor professionals 
op het gebied van merken- en 
modellenrecht in de Benelux. 
Die kunnen bijvoorbeeld 
werkzaam zijn bij octrooi- en/of 
merkenbureaus, octrooi- en 
merkenafdelingen van grote 
bedrijven, de advocatuur of  
het (universitair) onderwijs.  
De beroepsvereniging is de 
adviseur, belangenbehartiger 
en opleidingsinstantie van haar 
bijna 700 leden. Michiel zal de 
voorzittershamer twee jaar 
hanteren.

Annemie Jaeken lid van 
Belgische Raad voor de 
Intellectuele Eigendom 

Annemie Jaeken, werkzaam  
als octrooigemachtigde in het 
Leuvense kantoor van V.O., is 
benoemd als lid van de Raad 
voor de Intellectuele Eigendom 
in België. De Raad adviseert  
de Belgische regering over 
 IE-aangelegenheden. 



Het zal u niet zijn ontgaan, onze nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan. 
Tegelijkertijd hebben we ook een nieuwe slogan gelanceerd: Activate your ideas. 
De drie woorden uit de slogan zijn ons op het lijf geschreven. In ons vakgebied van 
IE zijn we elke dag bezig met uw ideeën. Onze ambitie is dat we meehelpen om uw 
ideeën te activeren én dat uw organisatie er tegelijkertijd ook bedrijfseconomisch 
beter van wordt. Eigenlijk doen we dat al jaren in de praktijk, de slogan Activate 
your ideas zie ik dan ook als een bevestiging van onze rol. 

Vaak sparren we met onze klanten op een strategisch niveau over innovatie- en 
IE-onderwerpen. Wat zijn de ambities en plannen voor de lange termijn? Wat is 
de juiste timing? Hoe zit het met concurrenten en octrooien van derden? Moet er, 
naast de bescherming van rechten, ook nog op andere zaken worden gelet?  
Al dat soort vragen komen aan de orde en daarover adviseren we dan ook graag. 
Ik voel me vaak een onderdeel van het project, niet zomaar een adviseur die zijn 
advies afgeeft en weer vertrekt. Juist die positie en mentaliteit zorgen ervoor dat 
V.O. in veel gevallen een duidelijk aanwijsbare bijdrage levert aan het succes  
van een project. 

Activate your ideas verwoordt voor mij ook waar het allemaal om draait: uw 
innovatieve ideeën en vindingen en onze fascinatie en verdere bijdrage daaraan. 
Juist al die uitvinders, onderzoekers en vernieuwers én hun verhalen krijgen in 
deze nieuwsbrief meer aandacht. 

Ik zie gelukkig dat de innovatiekracht de laatste jaren toeneemt en technische 
ideeën weer de ruimte krijgen. Het is iets dat ons allemaal bindt bij V.O., de liefde voor 
innovatie. Het is dan ook een voorrecht dat we elke dag in de keukens mogen kijken 
van de meest vooruitstrevende en innovatieve bedrijven en instituten van Europa. 

Vanzelfsprekend hoop ik dat u veel leesplezier en inspiratie beleeft aan onze 
nieuwe nieuwsbrief.

Activate your ideas

Cees Jansen
Bestuursvoorzitter V.O.

‘De slogan is  
ons op het lijf 
 geschreven’

Over V.O. 
V.O. is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebied  
van octrooien en merken. Meer dan zestig specialisten ondersteunen onze 
klanten bij het maximaliseren van de waarde van hun intellectuele eigendom. 
We hebben ruime expertise en ervaring in de Chemie, Life Sciences, 
Elektrotechniek, Mechanica en Fysica. Onze klanten variëren van 
 tech-starters tot multinationals. Met tien kantoren in Nederland, België en 
Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals. 
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