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Ki<|MPi U.A. - Q&A  
 

Inhoud: 

1. Voorbeelden Intellectueel Eigendom 

2. Uitleg juridisch getinte vraagstukken 

 

1. Voorbeelden Intellectueel Eigendom 

 

Verwijzend naar artikel 9 van het reglement worden voorbeelden omschreven hoe 

Intellectueel Eigendom (IE) geregeld kan worden binnen de projecten en evenementen van 

Ki<|MPi. Algemene regel is dat het projectteam het IE apart definieert. 

 

Evenementen: 

Bedrijf X geeft een bedrijfspresentatie waarin de meest recente innovatieve technieken dan 

wel werkprocessen worden getoond.  

KI<|MPi vraagt (als organisator) of de presentaties gedeeld kunnen worden via mail, social 

media en/of plaatsing op de website. E.e.a. gebeurt alleen na toestemming (mondeling dan 

wel schriftelijk). 

Deelnemers van het evenement kunnen te allen tijde aantekeningen maken en voor hun 

eigen nut gebruiken (openbaar gebruik). 

 

Project A: 

In dit project werken serviceproviders samen om de gezamenlijke kosten te reduceren. 

Bijvoorbeeld: een project waar een bedrijf ‘niet kritisch’ gereedschap verhuurt en 

onderhoudt voor projectdeelnemers. Het gehele werkproces inclusief businessmodel is 

eigendom van het projectteam. Andere partijen kunnen bij het project betrokken worden 

met toestemming van het projectteam. 

Het projectteam is verantwoordelijk voor het businessmodel en eventuele IE.  

Eindresultaat is een commercieel product dat vermarkt kan worden conform 

projectafspraken. 

 

Project B: 

In dit project werken leden samen om expertise- of beslissingsmodellen te maken. Zowel de 

expertise input van het model als eventueel ontwikkelde software is eigendom van alle 

projectleden. De leden moeten onderling overeenstemming regelen over het aantal licenties 

en gebruik. Software kan vermarkt worden. Het is aan de leden om een businessmodel 

hiervoor op te stellen waarvan IE een onderdeel is. Te denken valt aan ‘gratis’ voor de 

projectleden, ‘korting’ voor aangesloten Ki<|MPi leden en een commercieel bedrag voor 

derden. Op verzoek van de projectleden kan Ki<|MPi een bemiddelende rol vervullen en/of 

een bijdrage leveren voor het vermarkten (eigenaar). 

 

Project C: 

Ontwikkelen van hardware. Te denken valt bijvoorbeeld aan een automatische spuitrobot of 

een ATEX gecertificeerde UAS. Deelsleutel van de ontwikkelingskosten en/of beschikbaar 

stellen van proefopstellingen is de verantwoordelijkheid van de projectleden. Indien het 

project loopt, kunnen andere partijen alleen aansluiten na goedkeuring van de projectleden. 

Ki<|MPi kan dit proces faciliteren. Het is aan het projectteam om de businesscase te 

ontwikkelen. Meestal worden degenen die het meest bijdragen aan het project  eigenaar van 

de technologie (IE). Indien gewenst door het projectteam kan zelfs een legale entiteit 

hiervoor opgericht worden. Overige projectleden hebben meestal direct een voordeel qua 

kostenbesparing. Derden kunnen commercieel benaderd worden. 
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2. Uitleg juridisch getinte vraagstukken  
 

 

Vraag:  

Waarom is als entiteit een Coöperatie verkozen boven een stichting of een 

vereniging? 

 

Antwoord: 

 

Coöperatie: 

De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze 

vergadering benoemt het bestuur. De leden betalen mee aan de kosten voor 

oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld 

worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft 

uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken  

 

Stichting: 

Dit is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. 

In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Zij kan wel 

donateurs hebben; die hebben echter geen zeggenschap. Een stichting kan ook 

vrijwilligers hebben. Een stichting mag wel winst maken, maar niet uitkeren daar 

ze geen “leden” hebben. 

 

Vereniging: 

Een vereniging heeft een doel dat nagestreefd wordt. Dit doel mag echter niet 

het verdelen van winst onder de leden zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen winst 

gemaakt mag worden, maar deze moet ingezet worden voor een bepaald doel, 

zoals het doel van de vereniging, kennisdeling of liefdadigheid. 

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Zij zijn lid omdat zij het doel 

steunen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. 

Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de Algemene 

(Leden)vergadering (ALV). Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten 

van de vereniging en nieuwe plannen. 

 

 

Vraag:  

Als een bedrijf lid wordt van de Coöperatie kan er dan sprake zijn van (extra) 

financiële aansprakelijkheid? 

 

Antwoord:  

 

Nee, de Coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) biedt de mogelijkheid de 

aansprakelijkheid geheel uit te sluiten. 

In artikel 7 van de statuten is dan ook vermeld “Elke aansprakelijkheid van de leden of de 

oud-leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten”. 
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