
Beschermen van ideeën en groei essentieel
Ondernemers zien veel kansen en zijn vaak in staat hun bedrijf te laten groeien. De risico’s schatten  
zij echter niet altijd goed in. “Het is belangrijk om vast te leggen wat je hebt opgebouwd of wat je nog 
gaat opbouwen. Dat geldt zeker voor IE-rechten, zoals octrooien en auteursrechten, maar ook voor  
afspraken met ZZP-ers, werknemers en anderen over dat wat is of wordt opgebouwd”, zegt advocate  
Pascal Hulsegge van JPR Advocaten.

Werknemers worden alsmaar 
mondiger. Zij zijn minder 
snel geneigd regelingen 

te treffen met hun werkgever op het 
moment dat ze ervan overtuigd zijn 
dat zij het recht aan hun zijde heb-
ben. Bovendien hebben ze sneller de 
neiging zelf iets te ondernemen als zij 
zien dat hun werkgever succes heeft. 
“Het wordt daarom steeds belangrijker 
voor ondernemers om vast te leggen 
wat ieders rechten en plichten zijn”, 
zegt Pascal Hulsegge. “Denk alleen al 
aan een concurrentie- of relatiebeding 
en een beding voor bescherming van 
IE-rechten (intellectuele eigendom, 
red). Je kunt het bedrijf blijven be-
schermen tegen het risico dat een 
werknemer omzet, klanten en uitvin-
dingen ‘meeneemt’.”

Uitvindingen vastleggen
Hulsegge is steeds vaker betrokken bij 
zaken op het snijvlak van arbeidsrecht 
en IE-recht. Bij traineeships of pitches 
bijvoorbeeld. “Een trainee, een bedrijf 
of een pas afgestudeerde bedenkt iets 
innovatiefs. Als ondernemer ben je 
geneigd te denken dat dit idee dan van 
jou is , maar dit moet dan wel goed 
zijn vastgelegd”, zegt de JPR-advocate. 
Bij IE-zaken adviseert JPR over het 

opstellen van contracten en algeme-
ne voorwaarden, maar begeleidt het 
ondernemers ook bij het verwerven of 
beschermen van octrooien en auteurs-
rechten. Ondernemers benaderen JPR 

Advocaten niet alleen voor advisering 
over octrooien en auteursrecht, maar 
ook wanneer er inbreuk wordt ge-
maakt op dit recht. 

Auteursrecht
Bij een recente zaak kregen partijen 
een discussie over de vraag bij wie de 
auteursrechten op kunstwerken lagen. 
Twee kunstenaressen maakten voor 
een opdrachtgever schilderijen van 
koeien, kippen, kikkers en papegaaien. 
Eind 2011 kwam een einde aan deze 

samenwerking. De kunstenaressen 
constateerden dat de opdrachtgever 
kopieën van hun schilderijen bleef 
vervaardigen en verhandelen en span-
den een zaak aan. De voorzieningen-
rechter wees de vorderingen van de 
kunstenaressen aanvankelijk af, maar 
het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
bepaalde dat de feitelijke makers au-
teursrechthebbenden waren en stelde 
Hulsegge in het gelijk.

Het voorbeeld toont aan dat het 
vaak niet duidelijk is wie nou welke 
rechten heeft als je van tevoren geen 
zaken vastlegt. “De praktijk leert dat 
de wet- en regelgeving vaak achterblijft 
bij de technologische ontwikkeling 
van moderne digitale producten”, 
zegt Hulsegge. “Juist dan bewijzen wij 
graag onze meerwaarde.”  💿

“De praktijk leert dat  
de wet- en regelgeving 
vaak achterblijft bij  
de technologische  
ontwikkeling"

Beste advocaten- en 
beste advieskantoor
Met 120 medewerkers en vanuit 
drie vestigingen in Oost-Neder-
land (Deventer, Doetinchem en 
Enschede) staat JPR Advocaten 
op geheel eigen wijze onder meer 
veel ondernemers bij. JPR, door 
InCompany in 2012 uitgeroepen 
tot beste advocaten- en beste ad-
vieskantoor van Nederland, mag 
zich met diverse specialismen 
geclusterd in vijf secties beslist 
een full service kantoor noemen. 
“Het is heel eenvoudig om even 
naar een collega te lopen voor een 
aanpalende vraag. We leveren ze-
ker dezelfde kwaliteit als de grote 
internationale kantoren, maar 
dan tegen interessantere tarieven”, 
zegt Hulsegge, die zelf alweer vier 
jaar bij JPR werkt. Pragmatisme 
kenmerkt JPR. “We geven geen 
wollige adviezen, maar geven de 
ondernemer een duidelijke rich-
ting aan in ons advies en wijzen 
op de risico’s.” Overigens biedt 
het advocatenkantoor geregeld 
lunchbijeenkomsten of seminars 
aan waar ondernemers hun licht 
kosteloos kunnen opsteken over 
bepaalde thematiek. “Wij gaan 
graag met ondernemers in gesprek 
over actuele onderwerpen. De 
deelnemers zijn doorgaans erg 
enthousiast.”

Pascal Hulsegge
JPR-Advocate
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