Intellectuele eigendomsrechten,
groeihefboom voor uw onderneming!
Intellectuele eigendomsrechten (of IER’s)
moeten als immateriële activa worden
aangepakt bij het boekhoudkundige en
financiële beheer van ondernemingen.

Meer specifiek kunnen we als voorbeeld drie
sleutelmomenten in het leven van een
onderneming aanhalen waarbij een goed begrip
van IER’s van cruciaal belang is.

01. Bij de oprichting
Elke nieuwe onderneming moet zich registreren en verwerft zo een handelsnaam.
Vaak besluit de ondernemer dan om een website aan te maken, waarvoor hij een
domeinnaam krijgt.
In die fase geniet de ondernemer geen enkele bescherming van de intellectuele
eigendom: de registratie van een merk is een andere formaliteit, los van de vorige.
Zonder die bescherming zal de onderneming innoveren en investeren in haar producten of diensten en het risico lopen om te worden gekopieerd of beconcurreerd
zonder zich te kunnen verdedigen.

02. Tijdens de levensduur
van de onderneming
Voor een bedrijf is financiering, noodzakelijk, zeker in de ontwikkelingsfase. Die wordt
vaak toegekend op basis van de activa die de onderneming als garantie kan geven. De
identificatie, goede bescherming en correcte valorisatie van IER’s (octrooien/merken/
modellen/auteursrechten/databanken/enz.) zijn dus essentiële elementen, vooral voor
banken.
Bovendien kan een doordacht beheer van de octrooi-, merken- en modellenportefeuille een zeer aantrekkelijk investeringsrendement opleveren: IER-licenties, franchising,
technologieoverdracht en verschillende soorten partnerschappen rond immateriële
activa bieden groeimogelijkheden.

03. B
 ij de overdracht
van een onderneming
Als een activiteit, een bedrijfstak of het hele bedrijf wordt stopgezet (of omgekeerd,
als er een overname wordt overwogen), is het van fundamenteel belang om alle
immateriële activa te inventariseren en correct te valoriseren. Naast hun balanswaarde zijn IER’s vaak indicatoren van de knowhow en het innovatievermogen van de
onderneming, van haar concurrentiepositie en groeiperspectieven op middellange en
lange termijn.

Aanzienlijke inkomsten voor de onderneming …
Afhankelijk van de manier waarop de intellectuele eigendomsactiva worden beschermd en gebruikt in het bedrijf, kunnen zij aanzienlijke
inkomsten opleveren. Denk eraan dat die inkomsten (bv. licenties) in aanmerking komen voor een gunstige fiscale behandeling!

Meer info?
Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom:
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom:
www.boip.int

