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Toelichting op het aanvraagformulier voor inschrijving op de 

SPECIALE LIJST VAN ERKENDE GEMACHTIGDEN TER ZAKE VAN 
MODELLEN voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de 

Europese Unie (EUIPO) overeenkomstig artikel 78 van de Verordening 
inzake het Gemeenschapsmodel (CDR*) 

 

1. Wie kunnen op de lijst van erkende gemachtigden worden 
ingeschreven?  

 
Om overeenkomstig artikel 78 CDR op de lijst van erkende gemachtigden te worden 
ingeschreven, moet de verzoeker voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

 Hij/zij moet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER bezitten.  

 Zijn/haar kantoor of de plaats waar hij/zij werkt moet zich binnen de EER bevinden. 

 Hij/zij is niet ingeschreven op de in artikel 93, lid 1, onder b, UMV genoemde lijst. 
Indien hij/zij op die lijst staat, is hij/zij al bevoegd om als vertegenwoordiger op te 
treden op het gebied van merken en modellen.  

 Hij/zij moet bevoegd zijn ter zake van modellen natuurlijke personen en 
rechtspersonen te vertegenwoordigen voor de centrale dienst voor de industriële 
eigendom van een lidstaat van de EER.  

 
Wanneer in een lidstaat van de EER de bevoegdheid om ter zake van modellen natuurlijke 
personen en rechtspersonen te vertegenwoordigen afhankelijk is gesteld van bijzondere 
beroepsbekwaamheid, moet hij/zij die bijzondere beroepsbekwaamheid hebben verworven. 
Wanneer in een lidstaat van de EER een dergelijke eis van bijzondere beroepsbekwaamheid 
niet bestaat, moet de verzoeker gedurende ten minste vijf jaar regelmatig als 
vertegenwoordiger ter zake van modellen opgetreden zijn bij de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van die lidstaat. 
 
De eis dat de verzoeker het beroep gedurende ten minste vijf jaar moet hebben uitgeoefend, 
geldt niet voor personen ten aanzien van wie, overeenkomstig de in een lidstaat bestaande 
voorschriften, officieel erkend wordt dat zij ter zake van modellen over de vereiste 
beroepsbekwaamheid beschikken om natuurlijke of rechtspersonen bij de centrale dienst voor 
de industriële eigendom van die lidstaat te vertegenwoordigen. 
 
Bovendien kan de uitvoerend directeur van het EUIPO ontheffing verlenen van de eis dat de 
verzoeker het beroep gedurende ten minste vijf jaar moet hebben uitgeoefend, indien deze 
het bewijs levert de vereiste bekwaamheid op een andere wijze te hebben verworven. De 
uitvoerend directeur van het EUIPO kan eveneens in bijzondere omstandigheden ontheffing 
verlenen van de nationaliteitseis.  
 
De op de lijst ingeschreven personen zijn alleen bevoegd om derden voor het EUIPO te 
vertegenwoordigen in procedures betreffende Gemeenschapsmodellen overeenkomstig 
artikel 78, lid 2, CDR.  
 

2. Welke landen stellen bijzondere eisen aan modellengemachtigden? 
 
In sommige landen zijn er speciale examens of bestaat de eis dat de verzoeker gedurende 
ten minste vijf jaar regelmatig als vertegenwoordiger ter zake van modellen is opgetreden bij 
de desbetreffende nationale dienst. Om na te gaan of dergelijke eisen worden gesteld zij 
verwezen naar de nationale wetgeving. 

*CDR = Community Design Regulation 

http://www.euipo.europa.eu/
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De volgende landen stellen speciale eisen aan modellengemachtigden. Dit zijn de titels die 
voor dergelijke gemachtigden worden gebruikt: 
 

LAND Modellengemachtigde 

België Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Denemarken Varemaerkefuldmaegtig 

Estland Patendivolinik (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Finland Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Frankrijk Conseil en Propriété Industrielle 

Ierland Registered Patent Agent 

Italië Consulente in brevetti 

Letland Patentpilnvarotais dizainparaugu 
lietas 

Luxemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Nederland Modellengemachtigde 

Roemenië Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Tsjechië Patentový zástupce (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Verenigd Koninkrijk Registered Patent Agent 

Zweden Varumaerkesombud 

 

3. Wie kunnen niet op de speciale lijst van erkende gemachtigden ter 
zake van modellen worden ingeschreven?  

 
Advocaten worden niet ingeschreven op de speciale lijst van erkende gemachtigden ter zake 
van modellen als bedoeld in artikel 78, lid 4, CDR (zie Mededeling Nr. 10/02 van de 
uitvoerend directeur van het EUIPO van 28 juni 2002).  
 
De speciale lijst van erkende gemachtigden ter zake van modellen dient als aanvulling. Alle 
verzoeken tot inschrijving op de speciale lijst, afkomstig van personen die al zijn ingeschreven 
op de lijst overeenkomstig artikel 93, UMV of die het recht hebben op die lijst te worden 
ingeschreven, zullen door het EUIPO worden afgewezen.  
 
De speciale lijst van erkende gemachtigden ter zake van modellen geldt niet bij voorbaat voor 
die landen waar een beroepsbekwaamheid vereist is die merken, modellen en octrooien 
omvat. Zulks is het geval voor Oostenrijk (Patentanwälte), Duitsland (Patentanwälte), 
Portugal (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Spanje (Agentes de la Propiedad 
Industrial), Nederland (Octrooigemachtigden), Luxemburg (conseils en propriété industrielle), 
Frankrijk (conseils en propriété industrielle), Estland (Patentdivolinik, die het examen voor 
merken en modellen heeft afgelegd), Hongarije (Szabadalmi ügyvivo), Litouwen (Patentinis 
patiketinis), Polen (Rzecznik Patenowy), Slowakije (Patentový Zástupca), Slovenië (Patentni 
zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Roemenië (Consilieri in proprietate industriala) 
en Bulgarije (Представител По Индустриална Собственост). 
Personen uit die lidstaten, die deze titels hebben verworven, moeten verzoeken om 
inschrijving op de lijst van erkende gemachtigden overeenkomstig artikel 93, UMV.  
 
Voor Malta, waar geen bijzondere beroepsbekwaamheid op dit terrein bestaat, is inschrijving 
op de speciale lijst van erkende gemachtigden ter zake van modellen niet mogelijk. Personen 
uit Malta moeten dan ook verzoeken om inschrijving op de lijst van erkende gemachtigden 
overeenkomstig artikel 93, UMV, mits aan de in die bepaling genoemde voorwaarden wordt 
voldaan.  
 

http://www.euipo.europa.eu/
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Op Cyprus, waar het modellenrecht in 2002 werd vastgesteld, is geen bijzondere 
beroepsbekwaamheid voor vertegenwoordiging ter zake van modellen vereist. Een lijst van 
personen die gedurende ten minste vijf jaar regelmatig zijn opgetreden als vertegenwoordiger 
uitsluitend ter zake van modellen bij die dienst, is er niet. Inschrijving op de lijst 
overeenkomstig artikel 78 CDR is daarom niet mogelijk.  
 
Voor Griekenland en Cyprus, waar alleen advocaten als vertegenwoordiger ter zake van 
modellen mogen optreden bij de nationale dienst, is inschrijving op de speciale lijst niet 
mogelijk. 
 

4. Verzoek en certificaat  
 
Inschrijving op de lijst van erkende gemachtigden geschiedt ingevolge een verzoek dat per 
individueel geval moet worden ingediend door middel van een door het EUIPO verstrekt 
aanvraagformulier. Indien de verzoeker zijn aanvraag in een van de talen van het EUIPO 
heeft gesteld, zal dit de taal zijn waarin de correspondentie tussen het EUIPO en de 
verzoeker om inschrijving op de lijst plaatsvindt. 
 
De aanvraag moet vergezeld gaan van een door de centrale dienst voor de industriële 
eigendom van een lidstaat van de EER afgegeven certificaat, waaruit blijkt dat aan de 
bovengenoemde voorwaarden (nationaliteit, zetel of werkplaats, bevoegdheid) is voldaan. 
 
Verzoekers moeten het aanvraagformulier invullen en het aan de desbetreffende nationale 
dienst sturen. Deze moet pagina 2 van het aanvraagformulier invullen dat als bewijs dient. 
Het ingevulde aanvraagformulier zal samen met het individuele certificaat, naargelang van de 
praktijk van iedere nationale dienst, ofwel aan de verzoeker worden geretourneerd, die dit 
dan zelf naar het EUIPO zal moeten doorzenden, ofwel rechtstreeks door de dienst naar het 
EUIPO worden verzonden. Het kan zijn dat sommige diensten de verzoeker de keuze laten 
tussen beide mogelijkheden. 
 
Nationale diensten geven geen groepscertificaten af voor inschrijving op de lijst 
overeenkomstig artikel 78 CDR.  
 

5. Aanvraagformulier 
 
Het aanvraagformulier met het bewijs zijn beschikbaar in alle officiële talen van de EU. Het 
aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de centrale diensten voor de industriële eigendom van de 
lidstaten, evenals bij het Benelux Merkenbureau. Het kan bovendien worden gedownload van 
de website van het EUIPO (http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm) of worden 
aangevraagd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie op het 
volgende adres:  
 
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
SPANJE 
Tel: (+34) 965 139 100 – Fax: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 

http://www.euipo.europa.eu/
http://oami.europa.eu/en/design/form.htm
mailto:information@oami.europa.eu

