MODELLEN
Nieuw & eigen productuiterlijk

Een tekening (2D) of model (3D) is het uiterlijk van een voortbrengsel of een
deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het uiterlijk wordt afgeleid
uit de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of
de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

We spreken over een tekening als het voortbrengsel dat beschermd wordt
tweedimensionaal is (bijvoorbeeld het patroon of dessin op behang, textiel, tegels of
serviesgoed), en over een model als het voortbrengsel driedimensionaal is (bijvoorbeeld
de vormgeving van (mobiele) telefoons, huishoudelijke apparaten, meubels,
verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, sanitair, speelgoed, serviesgoed of bestek).
De combinatie van een tekening en een model kan eveneens worden beschermd,
bijvoorbeeld de tekening die op een driedimensionaal voorwerp is aangebracht, zoals de
decoratie van een vaas. In dit geval is er sprake van een tweedimensionale decoratie en
een driedimensionale vorm. Het uiterlijk wordt dan zowel door het voortbrengsel als door
het dessin bepaald.

Vereisten voor het beschermen van een model
Om beschermbaar te zijn dient een model aan bepaalde vereisten te voldoen. De
vereisten om een geldig en effectief model te bekomen, zijn van land tot land
verschillend en worden bepaald door de aldaar gangbare wetgeving. Nochtans kan
gesteld worden dat in de meeste gevallen aan de volgende basisvereisten dient voldaan
te worden:
Een model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben.
In de Benelux en Europa wordt een model als nieuw beschouwd wanneer, op de datum
waarop het depot wordt verricht (of op de prioriteitsdatum), geen identiek (te weten een
model waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van het nieuwe model
verschillen) model voor het publiek beschikbaar is gesteld in de Europese Unie of de
Europese Economische Ruimte (relatieve nieuwheid).
Voor de meeste andere landen geldt er een absolute nieuwheid, d.w.z. nog nergens
bekend in de wereld.
Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben wanneer de algemene indruk die
het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die
gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór
de datum van depot (of voor de prioriteitsdatum).
De beschikbaarstelling aan het publiek door de ontwerper, zijn rechtsverkrijger of door
een derde op basis van door hen verstrekte informatie, is niet schadelijk voor de
nieuwheid of het eigen karakter indien zij heeft plaatsgevonden in de twaalf maanden
voorafgaand aan de datum van depot (of de prioriteitsdatum).
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Beperkingen van een model.
De beschermingsomvang van een modelinschrijving betreft alleen de uiterlijke
vormgeving. Technische aspecten, niet-zichtbare onderdelen, alsmede het aan het model
ten grondslag liggende idee, zijn van modelbescherming uitgesloten.
Wie kan een model aanvragen?
Iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere vennootschap gelijkgesteld aan een
rechtspersoon kan, ongeacht zijn nationaliteit en woonplaats, een Benelux of een
Gemeenschapsmodel (Europees model) aanvragen. Het aanvragen van een
internationaal model is voorbehouden aan onderdanen van een land aangesloten bij de
Schikking van Den Haag of van ’s-Gravenhage voor modelregistratie. Een modelaanvraag
kan door meerdere aanvragers gezamenlijk worden ingediend.

Mogelijke wegen
Benelux model
In de Benelux wordt de deponering van nationale modellen geregeld door het
Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (vroeger de Eenvormige Benelux
Modellenwet). Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon (of instelling), al dan niet
uit een Benelux land, kan een model deponeren.
Nationaal model
In elk land bestaat een analoge wetgeving. Deze kan soms erg verschillen qua
inbreukregels maar de nationale wetten kunnen onder invloed van de Europese
Harmonisatierichtlijn toch naar elkaar toegroeien.
Europees of Gemeenschapsmodel
Sinds 1 april 2003 bestaat de mogelijkheid om een Gemeenschapsmodel (Europees
model) aan te vragen en dit zonder basisdepot in het thuisland.
Een dergelijk model geeft een uniforme bescherming voor de 28 landen van de
Europese Gemeenschap, met name:
Benelux, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen,
Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje,
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.
Bij de toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie zal
Gemeenschapsmodel tot deze landen worden uitgebreid.

ook het
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Internationaal model
De Schikking van Den Haag regelt de bescherming van internationale modellen. Zij
betreft een overeenkomst tussen een groep landen, waarvan de onderdanen door
middel van één aanvraag bescherming voor hun model kunnen vragen in enkele of
alle landen van deze overeenkomst. De term “internationaal” mag hier dus niet te
breed gezien worden.
Hierna volgt een opsomming van de thans 62 landen die lid zijn van de Schikking
van Den Haag (status 01/12/2015):

Albanië

Armenië

Azerbeidzjan

Benelux

Belize

Benin

Bosnië en
Herzegovina

Botswana

Bulgarije

Ivoorkust

Kroatië

Noord-Korea

Brunei Darussalam

Egypte

Estland

Europese Unie

Finland

Frankrijk

Gabon

Georgië

Duitsland

Ghana

Griekenland

Hongarije

Ivoorkust

Japan

Kyrgystan

Letland

Ijsland

Italië

Liechtenstein

Litouwen

Kroatië

Mali

Monaco

Mongolië

Montenegro

Marokko

Namibië

Noord-Korea

Niger

Noorwegen

Oman

Polen

Moldavië

Roemenië

Rwanda

Sao Tome & Principe

Senegal

Servië

Singapore

Slovenië

Spanje

Suriname

Zwitserland

Syrië

Macedonië

Tadzjikistan

USA

Zuid-Korea

Turkije

Oekraïne

Denemarken

Tunesië
OAPI (African Intellectual Property
Organization)

In de landen die niet aangesloten zijn bij de Schikking van Den Haag, kan enkel door
middel van een nationale modelaanvraag bescherming bekomen worden.
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Voorrangsrecht
In het Verdrag van Parijs wordt onder meer het zogenoemde voorrangsrecht voor
modellen geregeld. Dit voorrangsrecht of prioriteitsrecht houdt in dat wanneer een
deposant in de Benelux een eerste modeldepot heeft verricht hij zes maanden de
tijd heeft om hetzelfde model in een ander Unieland te deponeren met behoud van
de eerdere (voorrangs)datum.
1. Kosten
De kosten voor de indiening van een Benelux model bedragen ongeveer € 520,-.
De totale kosten verbonden aan een Europees model (Gemeenschapsmodel) bedragen €
900,- (excl. 21% BTW, maar verder incl. alle taksen en publicatiekosten).

2. Geldigheidsduur
Een Benelux of Europese modelinschrijving is geldig voor een periode van 5 jaar te
rekenen vanaf het depot en kan worden hernieuwd voor 4 achtereenvolgende periodes
van 5 jaar (maximaal tot 25 jaar).

3. De rechten en plichten van de modelhouder
Het Benelux-verdrag voorziet dat de houder van een recht op een tekening of model zich
kan verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, verkoop, het te koop aanbieden,
verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of in voorraad hebben
voor één van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een
gebruiksvoorwerp met hetzelfde uiterlijk als de gedeponeerde tekening of het
gedeponeerde model, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.
Daarenboven houdt het exclusief recht op een tekening of model niet het recht in om zich
te verzetten tegen handelingen met betrekking tot voortbrengsel die in de Benelux op de
markt zijn gebracht, door de houder of door iemand anders met zijn toestemming dan
wel door personen die een recht van voorgebruik hebben.
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4. Voorgebruik
Het Benelux Verdrag voorziet een specifieke bepaling die de rechten van derden
gebaseerd op een eerder gebruik, waarborgt, te weten derden, die voor de
indieningsdatum van de beschermingsaanvraag, binnen het Benelux gebied ter goeder
trouw voortbrengselen hebben vervaardigd - of een begin hebben gemaakt met de
uitvoering van hun voornemen tot vervaardiging van voortbrengselen - die hetzelfde
uiterlijk vertonen als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel
daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

5. Tussenkomst van merken- en modellengemachtigden
Voor particulieren en voor ondernemingen die niet kunnen terugvallen op een eigen
dienst is om verscheidene redenen de tussenkomst van een merken- en
modellengemachtigde sterk aan te raden. Hiertoe kan men bij de octrooi- en
merkenbureaus terecht.
De gemachtigde is een deskundige die door zijn kennis en ervaring reeds van bij de
indiening de procedure in goede banen zal leiden om een zo breed mogelijke
bescherming te bekomen. Hij zal in de eerste plaats een advies geven of het product of
de vormgeving wel vatbaar is voor modelbescherming

6. Wetgeving
-

Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of
modellen) van 25 februari 2005.

-

Verordening 6/2002 van de Europese Raad van 21 december 2001 inzake het
Gemeenschapsmodel.

-

Schikking van Den Haag (ook wel Schikking van ’s Gravenhage) van 28 november
1960 betreffende het internationaal depot van tekeningen en modellen, aangevuld
door de Akte van Stockholm van 14 juli 1967, van kracht in België sinds 28 mei
1979.

-

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom 1883-1967.

-

Benelux
modellen)

Verdrag

inzake

Intellectuele

Eigendom

(merken

en

tekeningen

of

van 25 februari 2005; in werking vanaf 1 september 2006 (treedt in de plaats
van het Benelux-verdrag inzake tekeningen en modellen.

5

Bureau M.F.J. Bockstael - 2016

Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen

www.bockstael-patents.be

Fax: 03/233.71.62

patents@bockstael.be

Tel.: 03/225.00.60

