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Meer dan de helft van de kmo's zegt dat IE-rechten een 

positief effect hebben op hun activiteiten 

 

Een betere reputatie en geloofwaardigheid, een hogere omzet en meer 

expansiemogelijkheden zijn allemaal positieve effecten van intellectuele-eigendomsrechten 

voor kmo’s. 

Dat blijkt uit een grootschalig EU-onderzoek over kmo's en IE dat vandaag wordt gepubliceerd 

door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), een 

gedecentraliseerd agentschap van de EU. Volgens de studie beweert 54% van de kmo’s met 

IE-rechten dat de registratie een positief effect heeft gehad op hun business. 

Bijna vier op de tien kmo's zeggen echter dat een gebrek aan kennis over IE zoals octrooien, 

handelsmerken en modellen, hen ervan heeft weerhouden de noodzakelijke IE-bescherming 

te verkrijgen. 

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

Kmo’s zijn belangrijke spelers van de innovatie-economie en IE helpt hen waardevolle 

bedrijfsassets te beschermen.Uit ons onderzoek blijkt dat 61% van de kmo's 

bescherming van intellectuele eigendom in overweging zouden nemen als ze beter 

wisten hoe. We willen hen met ons komende strategisch plan de vereiste instrumenten 

en diensten daartoe leveren. 

Een van de belangrijkste problemen voor kmo's is het vinden van financiering.Nochtans heeft 

slechts 21% van de kmo's met geregistreerde IE-rechten zijn assets al op professionele wijze 

laten waarderen en nog minder (13%) heeft al geprobeerd met behulp van IE financiering te 

genereren. 

Positieve effecten van de bescherming van IE 

De voornaamste redenen van kmo's om IE eventueel te registreren zijn het voorkomen van 

reproducties door concurrenten (59%), grotere rechtszekerheid (58%) en het verbeteren van 

het imago en de waarde van de onderneming (36%). 

Nieuwe mogelijkheden om met andere ondernemingen samen te werken (17%), meer 

werkgelegenheid (15%) en een hogere winstgevendheid (12%) behoren ook tot de 

pro's.Kmo's waarderen ook de voordelen van betere bedrijfsvooruitzichten op lange termijn 

(11%) en het makkelijker vinden van financiering (8%). 

Steun aan kmo's is essentieel voor een slimme en duurzame economische groei 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo


 

           

De ondersteuning van kmo's is cruciaal voor een sterke economie. Het creëert banen en 

economische groei. Twee op de drie werknemers werken bij een kmo en dat vertegenwoordigt 

57% van de toegevoegde waarde in de EU. 

IE kan een vitale rol spelen bij het bevorderen van duurzame groei. Het biedt wie tijd, moeite 

en geld in innovatie investeert, een mechanisme om deze investeringen te beschermen en te 

benutten. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Dit verslag is de tweede editie van de IP SME Scoreboard-reeks. De eerste editie werd in 

2016 gepubliceerd door EUIPO.De studie analyseert kmo’s in alle 28 lidstaten van de EU 

binnen diverse economische activiteiten en sectoren. 

OVER EUIPO 

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een 

gedecentraliseerd agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse Alicante.EUIPO 

beheert de registratie van Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen en werkt 

samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom in de EU.Via het 

Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten verricht 

EUIPO onderzoek en ontplooit het activiteiten ter bestrijding van inbreuken op IE-rechten. 
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