Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan
documenten een vaste datum te verlenen.
Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel om het bestaan
van een “document” op een bepaalde datum te kunnen bewijzen.
Het BBIE registreert de naam van de aanvrager en de datum waarop het i-depot wordt
ingediend. Zo krijgt men een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de
echtheid van het i-depot 100% garandeert. Het BBIE houdt de inhoud ervan geheim en
behandelt deze inhoud vertrouwelijk.
Een i-depot is een Benelux-variante van de in Frankrijk bestaande “enveloppe Soleau”.
Evenals de “enveloppe Soleau” bestaat er voor het i-depot geen wettelijk kader.
Een algemene misvatting is dat een i-depot dient om ideeën te beschermen. Ideeën zijn
niet
beschermbaar,
maar
volgens
specifieke
wetten
kunnen
wel
uitgewerkte/gerealiseerde zaken beschermd worden (octrooien, merken,…)
Wat kan er worden beschermd?
Een i-depot verleent op zich geen enkel recht, maar geeft wel een vaste datum aan een
“document”. Dit kan het bewijs van rechten vergemakkelijken.
Een vaak gebruikte toepassing is de bescherming van een tekst. De tekst kan
bescherming genieten in gevolge de auteurswet. Aangezien auteursrechten ontstaan door
de creatie, kan het nuttig zijn de tekst te laten vastleggen. Een kan aanwijzing vormen in
geval van latere betwistingen.
Andere toepassingen:
- een concept
- een tekening
- een format
- een overeenkomst
- een slogan
- een prototype
- een ontwerp
- software
- een foto
- een lied of melodie
- een gedicht
Wie kan een i-depot indienen?
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Beschermingsduur
Het BBIE biedt een bewaartermijn aan van 5 jaar, die telkens met 5 jaar kan verlengd
worden, mits bijbetaling. Op deze manier kan men een onbeperkte bescherming
bekomen.
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Hoe kan men een i-depot aanvragen
1.1. De papieren envelop
Het BBIE biedt een speciale envelop voor i-depot aan, tegen vergoeding. De prijs
omvat alle kosten, zoals de vergoeding voor het behandelen en bewaren van deze
enveloppe.
De envelop bestaat uit twee delen waarin telkens een kopie van het “document”
wordt gestopt. Op de envelop wordt de naam en adres van de aanvrager vermeld.
Daarna wordt het geheel gesloten aan het BBIE wordt gezonden. Het BBIE verzegelt
de envelop en voorziet hem van een nummer en datum. De ene helft wordt in de
archieven van het BBIE bewaard en de andere wordt naar de aanvrager
teruggestuurd.
Het “document” waarvoor men een vaste datum wenst mag maximaal uit 4 bladen
van maximaal A4-formaat bestaan.
1.2. De elektronische envelop
Het “document” wordt als data bestand (via een online-toepassing) verzonden naar
het BBIE. De toepassing laat toe de naam en het adres van de aanvrager toe te
voegen, alsook een omschrijving en referenties.
Daarna dient de vergoeding te worden betaald. Wanneer dit in orde is, ontvangt men
per e-mail een bevestiging en kan men het een bewijs van indiening met het
nummer en de datum downloaden.
Beperkingen en gevaren van het i-depot
Het i-depot heeft geen wettelijke basis en creëert geen intellectueel recht. Het kent een
vaste datum toe aan een “document”, maar dit is niet hetzelfde als de bescherming van
een intellectueel recht zoals een octrooi, een merk of zelfs een auteursrecht.
Het geeft geen bescherming voor een idee
Ideeën zijn niet beschermbaar. Dit volgt uit het principe van vrijheid van handel en
het fundamenteel beginsel dat ideeën vrij moeten kunnen circuleren.
Ideeën zijn dan ook niet beschermbaar door ze van een vaste datum te voorzien.
Wanneer ideeën uitgewerkt zijn, kunnen ze eventueel onder een intellectueel recht
vallen (octrooi/auteursrecht/...).
1.3. Het schept geen auteursrecht
De inhoud van een i-depot kan een werk zijn dat auteursrechtelijke bescherming
geniet. Het auteursrecht ontstaat automatisch bij de creatie, voor zover het werk
origineel is. Het i-depot is een hulpmiddel om de datum van het bestaan van een
werk te bewijzen.
1.4. Het geeft geen bescherming aan een octrooi
De bescherming als octrooi bekomt men enkel door een octrooiaanvraag in te dienen.
Voor een octrooi is de nieuwheid een belangrijke voorwaarde. Wanneer men een idepot heeft ingediend met het oog op een te ontwikkelen technische vinding dan blijft
het voor de latere octrooieerbaarheid van belang de inhoud van het i-depot strikt
geheim te houden.
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De openbaarmaking van de vinding voor de indiening van een octrooiaanvraag zal de
nieuwheid schaden en kan leiden tot het verlies van de octrooibescherming.
Wanneer er geen octrooi wordt aangevraagd, zal het i-depot geen bescherming
geven voor zaken die onder de octrooiwetgeving vallen. Voor dergelijke zaken heeft
het i-depot dan ook geen waarde.
1.5. Het geeft geen modelbescherming
De modelwetgeving legt een aantal voorwaarden op waaronder de nieuwheid. De wet
voorziet ook een gratietermijn van 12 maanden om alsnog een bescherming aan te
vragen.
In het kader van deze gratietermijn kan het indienen van een i-depot een aantal
mogelijkheden scheppen. In het i-depot kunnen bijvoorbeeld een reeks nieuwe
modellen opgenomen worden. Na de commercialisatie van de producten wordt enkel
modelbescherming gevraagd voor de succesvolle modellen.
1.6. Het geeft geen merkbescherming
In de Benelux wordt merkbescherming uitsluitend bekomen door het indienen van
een merkdepot. Het feit dat in een i-depot een merk wordt genoemd geeft geen
enkele merkbescherming.

Alternatieven
Het i-depot geeft een vaste datum. Hetzelfde kan men ook bekomen door:
- het laten opmaken door een notaris van een authentieke akte die het bestaan van het
“document” bevestigd (onder notulen neerleggen);
- het registreren van papieren documenten bij een registratiebureau van de Federale
overheidsdienst Financiën (btw-administratie); de kosten hiervoor bedragen € 25 per
document, sinds 2005;
- een aangetekend schrijven aan zichzelf dat men gesloten laat.
Wetgeving
Geen wettelijke regeling.
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