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1 Inleiding 
 

1.1 Doel van de richtsnoeren 
 
In deze richtsnoeren wordt uitgelegd hoe de voorschriften van de verordening 
betreffende Gemeenschapsmodellen1 (VGMo), de uitvoeringsverordening betreffende 
Gemeenschapsmodellen2 (UVGMo) en de verordening betreffende taksen voor 
Gemeenschapsmodellen3 (VTGMo) door de dienst voor modellen van het BHIM in de 
praktijk worden toegepast vanaf het moment waarop een aanvraag van een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGMo) wordt ontvangen tot het moment waarop 
het wordt ingeschreven en gepubliceerd. Het Bureau heeft geen bevoegdheid met 
betrekking tot niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen. 
 

De richtsnoeren moeten tevens zorgen voor consistentie tussen de beslissingen van 
de dienst voor tekeningen en modellen en voor een coherente aanpak van de omgang 
met dossiers. De richtsnoeren zijn slechts een reeks geconsolideerde regels waarin 
wordt uiteengezet welke gedragslijn het Bureau zelf wil volgen, hetgeen betekent dat 
deze regels, in de mate waarin ze stroken met de wettelijke bepalingen van een hogere 
autoriteit, een zelfbeperking vormen voor het Bureau, met dien verstande dat het 
Bureau zich moet houden aan de regels die het zelf heeft vastgesteld. Deze 
richtsnoeren mogen echter niet afwijken van de VGMo, de UVGMo of de VTGMo en 
daarom moet de mogelijkheid van een aanvrager om een aanvraag om inschrijving van 
een Gemeenschapsmodel in te dienen enkel en alleen worden beoordeeld in het licht 
van deze verordeningen. 
 

De opzet van de richtsnoeren sluit aan bij de opeenvolgende stappen van de 
onderzoeksprocedure, waarbij elke afdeling en onderafdeling een stap vormen in de 
procedure voor inschrijving, die loopt vanaf de ontvangst van een aanvraag tot de 
inschrijving en publicatie. Tijdens de gehele onderzoeksprocedure dienen de algemene 
beginselen (zie paragraaf 1.2) voor ogen te worden gehouden. 

 

 

                                                      
1
 Verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, zoals 

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 6/2002 en Verordening (EG) nr. 40/94 in verband met de toetreding van de Europese 
Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de 
internationale inschrijving van tekeningen en modellen van nijverheid. 
2
 Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening 

(EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 876/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2245/2002 tot 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen naar 
aanleiding van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de 
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen en modellen 
van nijverheid. 
3
 Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16 december 2002 inzake de taksen, zoals 

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 877/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2246/2002 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen naar aanleiding van de toetreding van de Europese 
Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de 
internationale inschrijving van tekeningen en modellen van nijverheid. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_en_cv.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/22452002_cv_en.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/22452002_cv_en.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/22462002_cv_en.pdf
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1.2 Algemene beginselen 
 

1.2.1 Motiveringsplicht 
 
De beslissingen van het Bureau moeten worden gemotiveerd (artikel 62, VGMo). Deze 
motivering moet logisch zijn en mag niet leiden tot interne inconsistenties. 
 

Het Bureau is echter niet gehouden om zijn beoordeling van de waarde van elk aan 
hem voorgelegd argument en bewijsmiddel uitdrukkelijk te motiveren, inzonderheid 
wanneer het van oordeel is dat een argument of bewijsmiddel voor de beslechting van 
het geschil niet van belang of irrelevant is (zie naar analogie het 
arrest van 15 juni 2000, C-237/98 P, 'Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH', 
punt 51). Het volstaat dat het Bureau de feiten en rechtsoverwegingen die in de context 
van de beslissing van wezenlijk belang zijn, uiteenzet (zie het arrest van 12/11/2008, 
T-7/04, 'Limoncello', punt 81). 
 

Of een motivering aan genoemde vereisten voldoet, is niet alleen afhankelijk van de 
bewoordingen van de motivering, maar ook van de context waarin ze is gegeven en 
van het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie het 
arrest van 07/02/2007, T-317/05, 'Guitar', punt 57). 
 

 

1.2.2 Recht om te worden gehoord 
 

De beslissingen van het Bureau worden slechts genomen op gronden waartegen de 
aanvrager verweer heeft kunnen voeren (artikel 62, tweede zin, VGMo). 
 

Het recht om te worden gehoord geldt voor alle feitelijke en juridische bewijselementen, 
die de grondslag vormen voor de besluitvorming, maar niet voor het uiteindelijke 
standpunt dat het Bureau gaat innemen. 
 

De motiveringsplicht heeft twee doelstellingen: de betrokken partijen de mogelijkheid 
bieden kennis te nemen van de motivering zodat zij in staat zijn hun rechten te 
beschermen, en de volgende instantie in staat stellen haar bevoegdheid met 
betrekking tot de toetsing van de wettigheid van de beslissing uit te oefenen. 
Bovendien is de motiveringsplicht een wezenlijk procedurevoorschrift dat los staat van 
de vraag of de opgegeven redenen correct zijn, die raakt aan de materiële wettigheid 
van de litigieuze maatregel (zie het arrest van 27/06/2013, T-608/11 'Instrument for 
writing II', punten 67-68 en de aldaar genoemde jurisprudentie). 
 

 

 

1.2.3 Naleving van termijnen 
 
 

Aanvragers moeten op de mededelingen van het Bureau antwoorden binnen de in die 
mededelingen aangegeven termijnen. 
 

Alle ingediende bewijsstukken of documenten die niet binnen de door het Bureau 
opgelegde termijn zijn ingediend, zijn te laat. Hetzelfde geldt voor aanvullend materiaal 
dat slechts is meegestuurd bij een bevestigende kopie van een brief die zelf wel op tijd 
was verstuurd (doorgaans per fax), wanneer deze bevestigingsbrief na het verstrijken 
van de termijn wordt ontvangen. Dit geldt ongeacht of dergelijk materiaal in de eerste 
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brief al dan niet specifiek is vermeld (voor specifieke regels betreffende per fax 
ingediende aanvragen, zie paragraaf 2.7.2.3). 
 

Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de 
aanvrager niet tijdig heeft aangevoerd (artikel 63, lid 2, VGMo). 
 

Voor de berekening van de termijnen, zie artikel 56, UVGMo.  
 

 

Een verzoek van de aanvrager om verlenging van de termijn moet vóór het verstrijken 
van de betrokken termijn worden ingediend (artikel 57, lid 1, UVGMo). 
 

In het algemeen wordt een eerste verzoek om verlenging van de termijn ingewilligd. 
Verdere verlengingen van de termijn worden niet automatisch toegekend. Elk nieuw 
verzoek aan het Bureau om verlenging van de termijn moet worden gemotiveerd. In het 
bijzonder moet worden aangegeven waarom de aanvrager zich niet aan de termijn kan 
houden. De hindernissen waar gemachtigden van de partijen zich voor gesteld zien, 
zijn geen rechtvaardiging voor de verlenging van de termijn (zie, naar analogie, de 
beschikking van 05/03/2009, C-90/08 P, 'Corpo Livre', punten 20 tot en met 23). 
 

Verlenging kan nooit leiden tot een langere termijn dan zes maanden (artikel 57, lid 1 
UVGMo). De aanvrager wordt van elke verlenging in kennis gesteld. 
 

Aanvragers die er niet in slagen de termijnen na te leven, lopen het risico dat hun 
opmerkingen buiten beschouwing worden gelaten en zij aldus hun rechten verliezen. In 
dat geval kan de aanvrager een verzoek tot herstel in de vorige toestand indienen 
(artikel 67, VGMo. Zie tevens de richtsnoeren inzake de procedures voor het Bureau 
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), deel A, 
afdeling 8, Herstel in de vorige toestand). 
 

 

1.2.4 Reikwijdte van het onderzoek door het Bureau 

 
Bij het onderzoek van een aanvraag van een Gemeenschapsmodel onderzoekt het 
Bureau ambtshalve de feiten (artikel 63, lid 1, VGMo). 
 

De onderzoeksprocedure wordt tot een minimum beperkt en is hoofdzakelijk een 
onderzoek van de vormvereisten. Het Bureau moet echter de gronden voor niet-
inschrijving als bedoeld in artikel 47, VGMo ambtshalve onderzoeken om na te gaan: 
 

a) of het voorwerp van de aanvraag overeenstemt met de definitie van een 
‘tekening’ of ‘'model' in artikel 3, onder a), VGMo, en 

b) of de tekening of het model in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. 
 

Wanneer een van deze gronden van toepassing is, is de in paragraaf 4 uiteengezette 
procedure van toepassing. 
 

Andere vereisten voor bescherming worden niet door het Bureau onderzocht. Een 
Gemeenschapsmodel dat is ingeschreven in strijd met de vereisten voor bescherming 
overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder b) tot en met g), VGMo, kan nietig worden 
verklaard indien een belanghebbende partij een vordering tot nietigverklaring instelt 
(zie de richtsnoeren inzake het onderzoek van verzoeken tot nietigverklaring van 
tekeningen of modellen). 
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1.2.5 Gebruiksvriendelijkheid 
 

Een van de fundamentele doelstellingen van de VGMo is ervoor te zorgen dat de 
aanvragers bij de inschrijving van Gemeenschapsmodellen met zo min mogelijk kosten 
en moeilijkheden worden geconfronteerd, zodat de inschrijving eenvoudig toegankelijk 
is voor alle aanvragers, ook kleine en middelgrote ondernemingen en individuele 
ontwerpers. 
 

Daarom worden de onderzoekers ertoe aangemoedigd om telefonisch contact op te 
nemen met de aanvrager of, indien deze een gemachtigde heeft aangewezen (zie 
paragraaf 2.5), met diens gemachtigde om, vóór of na de versturing van een officiële 
schriftelijke ingebrekestelling, de problemen op te helderen die tijdens het onderzoek 
van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel zijn opgedoken.  
 

 

2 Indiening van een aanvraag bij het BHIM 
 

2.1 Inleiding 
 
Een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmodel kan op twee wijzen 
worden ingediend, namelijk (i) met een rechtstreekse aanvraag bij het Bureau of de 
centrale dienst voor industriële eigendom van een lidstaat, of, in de Beneluxlanden, bij 
het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE) (artikel 35 en volgende, 
VGMo), of (ii) met een aanvraag om internationale inschrijving waarvan het territorium 
tot de Europese Unie wordt uitgestrekt bij het Internationale Bureau van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (artikel 106 bis en volgende, VGMo). 
 

Deze afdeling houdt zich bezig met rechtstreekse indieningen. Het onderzoek van de 
vormvereisten met betrekking tot internationale inschrijvingen waarvan het territorium 
tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, wordt in paragraaf 12 nader uiteengezet. 
 

 

2.2 Formulier voor het indienen van een aanvraag 
 

2.2.1 Verschillende wijzen van indiening 

 
Een aanvraag van een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan rechtstreeks, per fax, 
via de post, door persoonlijke overhandiging of elektronisch bij het Bureau worden 
ingediend. Zij kan ook worden ingediend bij de centrale dienst voor de industriële 
eigendom van een lidstaat of, in de Beneluxlanden, bij het Benelux-bureau voor de 
intellectuele eigendom (BBIE) (artikel 35, VGMo). 
 

 

2.2.2 Gebruik van het officiële formulier 
 
Het Bureau stelt een formulier ter beschikking (artikel 68, lid 1, onder a), UVGMo) dat 
kan worden gedownload van de website van het Bureau4. Het gebruik van dit formulier 

is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen (artikel 68, lid 6, UVGMo), omdat het de 
verwerking van de aanvraag vergemakkelijkt en fouten voorkomt. 
 

                                                      
4 https://oami.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings
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Aanvragers kunnen gebruikmaken van formulieren met een soortgelijke structuur of 
een soortgelijk formaat, zoals formulieren die door computers worden gegenereerd op 
basis van de informatie in het officiële formulier. 
 

 

2.2.3 Via de post toegestuurde of persoonlijk overhandigde aanvragen 

 
Aanvragen kunnen via de gewone post of met particuliere bezorgingsdiensten worden 
verzonden naar het volgende adres: 
 

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

SPANJE 
 

Aanvragen kunnen ook persoonlijk bij de receptie van het Bureau worden overhandigd, 
van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van de officiële feestdagen), van 
8.30 tot 13.30 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.  
 

De aanvraag moet door de aanvrager of diens gemachtigde zijn ondertekend. Daarbij 
moet de naam van ondertekenaar worden vermeld en de bevoegdheid van de 
ondertekenaar worden aangegeven (zie paragraaf 6.1.3, Handtekening). 
 

 

2.2.4 Elektronische indiening 

 
Elektronische indiening is een aanbevolen wijze van indiening, daar het systeem de 
aanvrager allerlei instructies geeft, waardoor het aantal potentiële gebreken wordt 
beperkt en de onderzoeksprocedure wordt versneld. 
 

Indien een mededeling langs elektronische weg naar het Bureau wordt verzonden, 
wordt de vermelding van de naam van de afzender als gelijkwaardig aan diens 
handtekening beschouwd (zie paragraaf 6.1.3, Handtekening). 

 

 

2.2.5 Fax 

 
Aanvragen kunnen per fax worden verzonden naar het volgende faxnummer: 
+34 96 513 1344. 
 

Het is echter niet aangeraden om een aanvraag per fax in te dienen, aangezien de 
kwaliteit van de afbeelding van de tekening of het model tijdens het verzenden of bij 
ontvangst door het Bureau kan verminderen. 
 

Bovendien moeten aanvragers zich ervan bewust zijn dat de verwerking van hun 
aanvragen maximaal één maand vertraging zal oplopen (zie paragraaf 2.7.2.3). 
 

 

2.3 Inhoud van de aanvraag 
 
De aanvraag moet voldoen aan alle verplichte vereisten van artikel 1 (‘inhoud van de 
aanvraag’), artikel 3 (‘opgave van de producten’), artikel 4 (‘afbeelding van de tekening 
of het model’) en artikel 6 (‘bij het indienen van de aanvraag te betalen taksen’), 
UVGMo. 
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Aanvullende vereisten zijn van toepassing wanneer de aanvrager kiest voor een van 
de volgende mogelijkheden: indiening van een meervoudige aanvraag (artikel 2, 
UVGMo), indiening van specimens (artikel 5, UVGMo), aanspraak op voorrang of 
voorrang ingeval van tentoonstelling (artikelen 8 en 9, UVGMo), of wanneer de 
aanvrager besluit zich te laten vertegenwoordigen of zich moet laten 
vertegenwoordigen (artikel 77, UVGMo). 
 

 

2.4 Taal van de aanvraag 
 
De aanvraag kan worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Unie 
(taal waarin de aanvraag is gesteld) (artikel 98, lid 1, VGMo, en artikel 1, lid 1, 
onder h), UVGMo5). 

De aanvrager moet een tweede taal aangeven, die een taal van het Bureau moet zijn, 
te weten Spaans (ES), Duits (DE), Engels (EN), Frans (FR) of Italiaans (IT). De tweede 
taal moet een andere taal zijn dan die van de aanvraag. 
 

Alle schriftelijke mededelingen moeten in de taal van de aanvraag worden opgesteld, 
tenzij de eerste gekozen taal niet een van de vijf werktalen van het Bureau is en de 
aanvrager ermee instemt de mededeling in de tweede taal van de aanvraag te 
ontvangen. Toestemming voor het gebruik van de tweede taal moet voor elke 
individuele aanvraag van een Gemeenschapsmodel worden gegeven. Deze 
toestemming hoeft niet voor alle bestaande of toekomstige aanvragen te worden 
gegeven. 
 

Dit talenstelsel is van toepassing op de gehele procedure, van indiening en onderzoek 
tot inschrijving. 
 

 

2.5 Vertegenwoordiging van de aanvrager 
 
2.5.1 Wanneer is vertegenwoordiging verplicht? 

 
Wanneer de aanvrager geen woonplaats of zetel, noch een werkelijke en feitelijke 
vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie heeft, moet hij zich in alle 
procedures, met uitzondering van die voor indiening van een aanvraag, voor het 
Bureau laten vertegenwoordigen (artikel 77, lid 2, VGMo, en artikel 10, lid 3, onder a), 
UVGMo). 
 

Indien niet aan deze vereiste is voldaan, wordt de aanvrager verzocht om binnen een 
termijn van twee maanden een gemachtigde aan te wijzen. Wanneer de aanvrager niet 
aan dit verzoek voldoet, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard (artikel 77, lid 2, 
VGMo, en artikel 10, lid 3, onder a), UVGMo). 

                                                      
5
 De Europese Unie heeft 24 officiële talen en werktalen, waaronder het Iers. Het Iers is op 1 januari 2007 

een volwaardige taal van de Europese Unie geworden. Er is echter een tijdelijke afwijking voor een 
hernieuwbare termijn tot 31 december 2016, tijdens dewelke de instellingen van de Europese Unie niet 
verplicht zijn alle besluiten in het Iers te redigeren en ze in die taal in het Publicatieblad van de Europese 
Unie bekend te maken (zie verordening nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 
(PB L 156 van 18/06/2005, blz. 3), en verordening nr. 1257/2010 van de Raad (PB L 343 van 29/12/2010, 
blz. 5). Tot dan is het niet mogelijk een aanvraag van een ingeschreven Gemeenschapsmodel in het Iers 
in te dienen. Het Kroatisch is op 1 juli 2013 een officiële taal geworden (zie paragraaf 13). 
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Wanneer het Bureau onderzoekt of de aanvrager een werkelijke en feitelijke vestiging 
voor bedrijf of handel in de Europese Unie heeft, volgt het de richtsnoeren die het 
Europees Hof van Justitie heeft gegeven in zijn arrest van 22 november 1978, C-33/78, 
'Somafer SA', punt 12 (‘…het begrip filiaal, agentschap of enige andere vestiging 
impliceert een centrum van werkzaamheid, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert 
als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een eigen directie en materiële 
uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen…’). Of er sprake is van een werkelijke 
en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie wordt onder meer 
bewezen met oprichtingsakten, jaarverslagen, schriftelijke verklaringen en andere 
zakelijke stukken. 
 

 

2.5.2 Wie kan als gemachtigde optreden? 

 
Alleen juridische beroepsbeoefenaars of erkende gemachtigden die voldoen aan de 
vereisten van artikel 78, lid 1, VGMo mogen aanvragers voor het Bureau 
vertegenwoordigen. 
 

Natuurlijke en rechtspersonen die in de Europese Unie een woonplaats, zetel of 
werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, kunnen voor het Bureau 
optreden door tussenkomst van een werknemer. Werknemers van een dergelijke 
rechtspersoon kunnen ook handelen voor een andere rechtspersoon die geen 
woonplaats, zetel, noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de 
Europese Unie heeft, mits economische banden tussen de twee rechtspersonen 
bestaan (artikel 77, lid 3, VGMo). Het Bureau kan vragen om bewijsmateriaal ter zake. 
 

Werknemers die krachtens artikel 77, lid 3, VGMo namens natuurlijke of 
rechtspersonen optreden, moeten een bij het dossier te voegen ondertekende 
volmacht bij het Bureau indienen (artikel 62, lid 2, UVGMo). 
 

 

2.6 Datum van ontvangst, dossiernummer en afgifte van een 
ontvangstbewijs 

 
2.6.1 Aanvragen die worden ingediend via nationale diensten (het bureau 

voor de intellectuele eigendom van een lidstaat of het Benelux-bureau 
voor de intellectuele eigendom (BBIE)) 

 
Wanneer een aanvraag van een Gemeenschapsmodel bij het centrale bureau voor de 
intellectuele eigendom van een lidstaat of bij het Benelux-bureau voor de intellectuele 
eigendom (BBIE) wordt ingediend, heeft dit hetzelfde effect als wanneer zij op dezelfde 
dag bij het Bureau zou zijn ingediend, mits zij binnen twee maanden na de dag van 
indiening bij het nationale bureau, dan wel bij het Benelux-bureau voor de intellectuele 
eigendom (BBIE), door het Bureau is ontvangen (artikel 38, lid 1, VGMo). 
 

Indien de aanvraag van het Gemeenschapsmodel niet binnen deze termijn van twee 
maanden bij het Bureau aankomt, wordt zij geacht te zijn ingediend op de dag waarop 
ze door het Bureau is ontvangen (artikel 38, lid 2, VGMo). 
 

Wanneer de aanvraag van het Gemeenschapsmodel kort na het verstrijken van deze 
termijn van twee maanden is ontvangen, gaat de onderzoeker na of deze termijn moet 
worden verlengd op grond van één van de in artikel 58, lid 3, UVGMo bedoelde 
voorwaarden. 
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2.6.2 Aanvragen die rechtstreeks bij het Bureau worden ontvangen 

 
De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag bij het Bureau aankomt. 
Deze datum valt niet noodzakelijk samen met de 'datum van indiening' wanneer niet is 
voldaan aan de vereisten met betrekking tot de toekenning van een 'datum van 
indiening' (zie paragraaf 3). 
 

Met uitzondering van officiële feestdagen, is het Bureau van maandag tot vrijdag 
geopend voor de inontvangstneming van per post of met particuliere koerierdiensten 
verzonden aanvragen. De President van het Bureau besluit jaarlijks op welke dagen 
het Bureau niet is geopend voor de inontvangstneming van stukken en er geen 
normale postbestellingen plaatsvinden. 
 

Aanvragen die per fax worden verzonden of elektronisch worden ingediend, worden als 
ontvangen beschouwd op de datum waarop ze met succes zijn verzonden. 
 

Wanneer een aanvraag per post of fax wordt verzonden, krijgt de aanvrager pas een 
bevestiging van de datum van ontvangst of een dossiernummer wanneer hij een eerste 
bericht van de onderzoeker ontvangt (zie hieronder). 
 

Wanneer een aanvraag van een Gemeenschapsmodel elektronisch wordt ingediend, 
geeft het systeem onmiddellijk een automatisch ontvangstbewijs af dat op het scherm 
van de computer waarvan de aanvraag werd verstuurd, verschijnt. In principe dient de 
aanvrager het automatische ontvangstbewijs op te slaan of af te drukken. Het Bureau 
stuurt geen extra ontvangstbewijs. Op de ontvangstbewijzen van elektronisch 
ingediende aanvragen staan reeds de voorlopige datum van indiening en het 
dossiernummer. 
 

 

2.7 Inschrijving of onderzoeksverslag 
 
2.7.1 Inschrijving 

 
Indien de aanvraag van het Gemeenschapsmodel aan alle voorschriften voor 
inschrijving voldoet, wordt deze tekening of dit model normaliter binnen tien 
werkdagen ingeschreven. 
 

De inschrijving van een aanvraag die voldoet aan alle voorschriften kan echter 
vertraging oplopen wanneer bij de opgave van de producten waarin de tekening of het 
model moet worden verwerkt of waarop de tekening of het model moet worden 
toegepast, geen gebruik is gemaakt van de lijst van producten in de EuroLocarno-
database, die beschikbaar is op de website van het Bureau 
(https://oami.europa.eu/eurolocarno/). In dat geval kan het nodig zijn de opgave van de 
producten te laten vertalen in alle officiële talen van de Unie (zie paragraaf 6.1.4.4). 
 

Een aanvraag die voldoet aan alle voorschriften voor inschrijving kan binnen twee 
werkdagen worden ingeschreven, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

 de aanvraag is elektronisch ingediend (via e-filing) 

 bij zowel de opgave van het(de) product(en) als de classificatie ervan is 
gebruikgemaakt van het EuroLocarno-systeem (zie paragraaf 6.1.4.4) 

 de bewijsstukken met betrekking tot voorrang, in het geval beroep wordt gedaan 
op voorrang, zijn bij de elektronisch ingediende aanvraag gevoegd 

https://oami.europa.eu/eurolocarno/
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 de houder en, in voorkomend geval, de gemachtigde is ingeschreven in de 
BHIM-database en er wordt verwezen naar het interne ID-nummer van het 
Bureau 

 de taksen worden afgeschreven van een lopende rekening bij het Bureau 

 de aanvraag vertoonde geen gebreken. 
 

 

2.7.2 Onderzoeksverslag en informele communicatie over mogelijke 
gebreken ('voorlopig proces-verbaal van onderzoek') 

 
Wanneer in de aanvraag een gebrek is vastgesteld, stelt de onderzoeker een verslag 
op over het onderzoek waarin hij de vastgestelde onregelmatigheden samenvat en de 
aanvrager of de aangewezen gemachtigde een termijn geeft om deze te verhelpen. 
 

Alvorens een dergelijk verslag te verzenden kan de onderzoeker, met het oog op de 
versnelling van de procedure, de aanvrager een informele mededeling doen toekomen, 
het zogenaamd 'voorlopig onderzoeksverslag', waarin hij hem wijst op enkele mogelijke 
gebreken. Met deze informele mededeling wordt de aanvrager op de hoogte gebracht 
van het feit dat de onderzoeksprocedure hangende is wegens een van de volgende 
omstandigheden. 

 

 
2.7.2.1 Beroepen op voorrang en bewijsstukken 
 
Wanneer in de aanvraag een beroep wordt gedaan op voorrang van één of meer 
eerdere aanvragen, zonder dat een gewaarmerkt afschrift hiervan is ingediend, kan de 
aanvrager alsnog binnen drie maanden na de dag van indiening van de aanvraag een 
afschrift indienen (artikel 42, VGMo, en artikel 8, lid 1, UVGMo; zie paragraaf 6.2.1.1). 
 

In een dergelijk geval deelt de onderzoeker de aanvrager mee dat het onderzoek van 
de aanvraag wordt aangehouden totdat het gewaarmerkt afschrift van de eerdere 
aanvra(a)g(en) is ingediend. Het onderzoek begint drie maanden na de dag van 
indiening, tenzij voor die tijd een afschrift van de eerdere aanvra(a)g(enn) of een 
verklaring van intrekking van het beroep op voorrang is ontvangen. 
 

 

2.7.2.2 Beroep op voorrang na indiening van de aanvraag 

 
Wanneer de aanvrager in de aanvraag zijn voornemen kenbaar maakt om een beroep 
te doen op voorrang van één of meer eerdere aanvragen, zonder details hieromtrent te 
verschaffen, kan hij alsnog binnen één maand na de datum van indiening van de 
aanvraag een verklaring van voorrang indienen met vermelding van de staat waarin of 
waarvoor en de datum waarop de eerdere aanvraag is ingediend (artikel 42, VGMo, en 
artikel 8, lid 2, UVGMO; zie paragraaf 6.2.1.1). 
 

In een dergelijk geval deelt de onderzoeker de aanvrager mee dat het onderzoek van 
de aanvraag wordt aangehouden totdat de ontbrekende informatie is ingediend. Het 
onderzoek begint één maand na de datum van indiening van de aanvraag, tenzij voor 
die tijd een verklaring van voorrang of een verklaring van intrekking van het beroep op 
voorrang is ontvangen. 
 

 



Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau  Blz. 16 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

2.7.2.3 Per fax ingediende aanvraag 

 
Wanneer een aanvraag per fax wordt ingediend, deelt de onderzoeker de aanvrager 
mee dat het onderzoek één maand na de datum van ontvangst van de fax plaatsvindt, 
tenzij voor die tijd per post, met particuliere koerierdiensten of door persoonlijke 
overhandiging een bevestigingsafschrift van de aanvraag is ontvangen. 
 

Met deze aanpak wordt geprobeerd een situatie te voorkomen waarin het onderzoek 
wordt verricht aan de hand van een per fax verstuurde afbeelding van een tekening of 
model waarop niet alle kenmerken van de tekening of het model (zoals kleuren) 
volledig te zien zijn, of waarvan de kwaliteit te wensen overlaat. 
 

 

2.7.2.4 Betaling van taksen 

 
Alle taksen met betrekking tot een aanvraag (dat wil zeggen, inschrijvingstaks, 
publicatietaks en bijkomende taksen in het geval van meervoudige aanvragen) moeten 
op het moment van indiening van de aanvraag bij het Bureau worden betaald (artikel 6, 
UVGMo; zie paragraaf 8).  
 

 

Geen betaling of niet-geïdentificeerde betaling 

 
Wanneer de aanvraag nog niet kon worden gekoppeld aan een betaling van de 
verschuldigde taksen, deelt de onderzoeker de aanvrager mee dat het onderzoek 
begint zodra de betaling is geïdentificeerd en is gekoppeld aan deze specifieke 
aanvraag. 
 

Indien de aanvrager niet antwoordt op de mededeling van het Bureau en de betaling 
niet-identificeerbaar blijft, wordt een schriftelijke ingebrekestelling gestuurd. 
 

 

Gebrek aan middelen 

 
Wanneer het niet mogelijk is het volledige bedrag van de met de aanvraag verband 
houdende taksen van de lopende rekening af te schrijven omdat er onvoldoende geld 
op staat, deelt de onderzoeker de aanvrager mede dat het onderzoek begint zodra het 
ontbrekende bedrag op de lopende rekening is gestort. 
 

Indien de aanvrager niet antwoordt op de mededeling van het Bureau en de betaling 
onvolledig blijft, wordt een schriftelijke ingebrekestelling gestuurd. 
 

Voor meer informatie over de betaling van taksen, zie paragraaf 8. 
 

 

2.7.2.5 Meervoudige aanvragen en een verzoek om gedeeltelijke opschorting 

 
Wanneer een meervoudige aanvraag een verzoek om opschorting met betrekking tot 
sommige tekeningen of modellen bevat (zie paragraaf 6.2.5), stuurt de onderzoeker de 
aanvrager een samenvatting van de aanvraag met een afbeelding van het eerste 
perspectief van elke tekening of elk model die onverwijld moet worden gepubliceerd. 
De aanvrager wordt verzocht binnen één maand te bevestigen dat deze samenvatting 
correct is. Indien geen antwoord of geen andersluidende instructie van de aanvrager 
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wordt ontvangen, vindt het onderzoek plaats aan de hand van de beschikbare 
informatie. 
 

 

3 Toekenning van een datum van indiening 

 
De datum waarop een document is 'ingediend' is de datum van ontvangst door het 
Bureau en niet de datum waarop het document werd verstuurd (artikel 38, lid 1, VGMo, 
en artikel 7, UVGMo). 
 

Wanneer de aanvraag bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van een 
lidstaat of bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom is ingediend, wordt de 
datum van indiening bij die dienst beschouwd als de datum van ontvangst door het 
Bureau, tenzij de aanvraag meer dan twee maanden na die datum bij het Bureau 
binnenkomt. In dat geval zal de datum van indiening de datum van ontvangst van de 
aanvraag door het Bureau zijn (artikel 38, VGMo). 

 
Overeenkomstig artikel 36, lid 1, VGMo is het voor de toekenning van een datum van 
indiening noodzakelijk dat de aanvraag ten minste het volgende bevat: 
 

a) een verzoek om inschrijving van een Gemeenschapsmodel, en 

b) gegevens op grond waarvan de aanvrager geïdentificeerd kan worden, en 

c) een voor reproductie geschikte afbeelding van de tekening of het model 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d) en e), UVGMo, of in voorkomend geval, 
een specimen (artikel 10, UVGMo). 

 

Voor de toekenning van een datum van indiening is het niet noodzakelijk dat de taksen 
zijn betaald. Dit is echter wel een vereiste voor de inschrijving van de aanvraag (zie 
paragraaf 8). 
 

 

3.1 Verzoek om inschrijving 
 

Een verzoek om inschrijving is ingediend wanneer de aanvrager het door het Bureau 
verschafte aanvraagformulier of zijn eigen formulier (ten minste gedeeltelijk) heeft 
ingevuld, of wanneer hij zijn aanvraag elektronisch heeft ingediend (zie paragraaf 2.2). 
 

Wanneer duidelijk is dat het van de aanvrager ontvangen document geen aanvraag 
voor een Gemeenschapsmodel is maar een aanvraag voor inschrijving van een 
Gemeenschapsmerk, stuurt de onderzoeker dit document door naar de bevoegde 
dienst van het Bureau en stelt hij de aanvrager hiervan onverwijld op de hoogte. 
 

 

3.2 Gegevens op grond waarvan de aanvrager geïdentificeerd 
kan worden 

 

Om een datum van indiening te kunnen toekennen hoeven de gegevens op grond 
waarvan de aanvrager geïdentificeerd kan worden, niet te voldoen aan alle vereisten 
van artikel 1, lid 1, onder b), UVGMo (zie paragraaf 6.1.1). Het volstaat dat in de 
verstrekte gegevens de achternaam en voorna(a)m(en) van de natuurlijke personen of 
de naam van de vennootschap van de rechtspersonen zijn vermeld, en dat een 
woonplaats is aangegeven of andere communicatiegegevens zijn verstrekt die het 
mogelijk maken om contact op te nemen met de aanvrager. 
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3.3 Een voor reproductie geschikte afbeelding van de tekening of 
het model 

 

3.3.1 Algemene vereisten 

 
De afbeelding van een tekening of model bestaat uit een grafische en/of fotografische 
reproductie van de tekening of het model in zwart-wit of in kleur (artikel 4, lid 1, 
UVGMo). 
 

Ongeacht de voor de indiening van de aanvraag gebruikte vorm (papier, elektronisch of 
fax) moet de tekening of het model zijn gereproduceerd tegen een neutrale 
achtergrond en mag niet zijn geretoucheerd met inkt of correctievloeistof. 
 

Het moet van zodanige kwaliteit zijn dat het mogelijk is alle details van datgene 
waarvoor bescherming wordt gevraagd duidelijk te onderscheiden en de afbeelding te 
verkleinen of te vergroten tot een formaat van maximaal 8 bij 16 centimeter per 
perspectief teneinde het in het register van Gemeenschapsmodellen te kunnen 
opnemen en in het Blad van Gemeenschapsmodellen te kunnen publiceren (artikel 4, 
lid 1, onder e), UVGMo). 
 

Het doel van deze vereiste is derde partijen in staat te stellen om alle details van het 
Gemeenschapsmodel waarvoor bescherming wordt gevraagd nauwkeurig vast te 
stellen. 
 

Tekeningen, foto´s (met uitzondering van diapositieven), op een computer gemaakte 
afbeeldingen of andere grafische afbeeldingen worden aanvaard mits zij geschikt zijn 
voor reproductie op onder meer een inschrijvingsbewijs in papieren vorm. Een 
driedimensionale computergeanimeerde tekening of een driedimensionaal 
computergeanimeerd model die/dat bewegingssimulatie genereert, wordt om die reden 
niet aanvaard. CD-ROM´s en andere gegevensdragers worden niet aanvaard. 

 

 

3.3.2 Neutrale achtergrond 

 
De achtergrond in een perspectief wordt als neutraal beschouwd zolang de in dit 
perspectief getoonde tekening of het in dit perspectief getoonde model duidelijk te 
onderscheiden is van zijn omgeving en geen interferentie wordt veroorzaakt door een 
ander in de afbeelding opgenomen voorwerp, accessoire of decoratie, waardoor 
twijfels zouden kunnen rijzen ten aanzien van de gevraagde bescherming (zie het 
besluit van 25/04/2012, R 2230/2011-3, 'Webcams', punten 11 en 12). 
 

Met andere woorden, de eis inzake een neutrale achtergrond betekent geenszins dat 
de kleur 'neutraal' of de achtergrond 'leeg' moet zijn (zie tevens paragraaf 5.2.6). 
Veeleer is van doorslaggevend belang dat de tekening of het model zich zo duidelijk 
aftekent tegen de achtergrond dat de tekening of het model identificeerbaar blijft (zie 
het besluit van 25/01/2012, R 284/2011-3, 'Tool chest', punt 13). 
 

Er zal bezwaar worden gemaakt tegen die perspectieven van de zeven voor afbeelding 
van de tekening of het model toegestane perspectieven (artikel 4, lid 2, UVGMo), die 
geen neutrale achtergrond hebben. 
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De onderzoeker stuurt dan een schriftelijke ingebrekestelling. De onderzoeker geeft de 
aanvrager de mogelijkheid om de gebreken binnen een periode van twee maanden te 
verhelpen door: 
 

 die perspectieven in te trekken (die geen deel zullen uitmaken van het 
Gemeenschapsmodel); 

 nieuwe perspectieven met een neutrale achtergrond in te dienen 

 
  

 
  

of 
de niet aanvaardbare perspectieven zodanig te wijzigen dat de tekening of het model 
los komt te staan van haar/zijn achtergrond. In het geval van de laatste mogelijkheid 
wordt gebruikgemaakt van identificatiemiddelen als begrenzingen of kleurnuances die 
de kenmerken van de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gevraagd 
verduidelijken (zie paragraaf 5.3), zoals is gedaan in het zevende perspectief van 
IGMo 2038216-0001 (met dank aan BMC S.r.l.): 
 

 

 
 

 

 

 

Indien de gebreken binnen de door het Bureau vastgestelde termijn worden verholpen, 
geldt als datum van indiening de datum waarop alle gebreken zijn verholpen (artikel 10, 
lid 2, UVGMo). 
 

Indien de gebreken niet binnen de door het Bureau vastgestelde termijn zijn verholpen, 
wordt de aanvraag niet als een aanvraag van een Gemeenschapsmodel behandeld. 
Het dossier wordt dan gesloten met een besluit van de onderzoeker en de aanvrager 
wordt hiervan in kennis gesteld. De onderzoeker deelt de financiële dienst mede dat 
eventuele door de aanvrager betaalde taksen moeten worden terugbetaald (artikel 10, 
lid 2, UVGMo). 
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3.3.3 Met inkt of correctievloeistof geretoucheerde tekeningen of modellen 

 
De tekening of het model mag niet worden geretoucheerd met inkt of correctievloeistof 
(artikel 4, lid 1, onder e), UVGMo). 
 

Onderzoekers zien niet de papieren versie van de afbeelding maar alleen gescande 
weergaven hiervan. Met het oog op de toekenning van een datum van indiening zijn 
gecorrigeerde afbeeldingen niet aanvaardbaar en worden zij geweigerd, omdat het 
gebruik van inkt of correctievloeistof twijfels doet rijzen ten aanzien van de vraag of de 
zichtbare correctie al dan niet een decoratief kenmerk is dat deel uitmaakt van de 
tekening of het model. 
 

De aanvrager kan dit gebrek op dezelfde manier verhelpen als is beschreven in 
paragraaf 3.3.2. 

 

 

3.3.4 Kwaliteit 
 
De eis dat, met het oog op publicatie, de tekening of het model van dusdanige kwaliteit 
moet zijn dat het mogelijk is alle details van datgene waarvoor bescherming wordt 
gevraagd duidelijk te onderscheiden, geldt voor alle aanvragen, ongeacht de voor 
indiening gebruikte middelen. 
 

Per fax verstuurde aanvragen of elektronische ingediende aanvragen leveren echter 
specifieke problemen op. 
 

 

3.3.4.1 Fax 

 
Voor het indienen van aanvragen van tekeningen of modellen is verzending per fax 
mogelijk niet de meest geschikte manier, omdat de afbeelding van de tekening of het 
model vertekend of vaag kan overkomen of anderszins beschadigd kan zijn. Wanneer 
een aanvraag per fax wordt ingediend, wordt sterk aanbevolen om onverwijld een 
papieren afschrift ter bevestiging te doen toekomen per gewone post of met een 
particuliere koerierdienst of dit persoonlijk te overhandigen. 
 

Wanneer een aanvraag per fax is verzonden, wacht de onderzoeker hoe dan ook 
gedurende een maand na de datum van ontvangst van de fax op een afschrift ter 
bevestiging, alvorens de aanvraag verder te behandelen. Zodra deze termijn is 
verstreken, zet de onderzoeker het onderzoek voort op basis van de beschikbare 
documenten. 
 

Een slecht doorgekomen fax kan twee gebreken veroorzaken: 
 

(i) de reproductie van de per fax toegestuurde tekening of het per fax toegestuurd 
model is niet van zodanige kwaliteit dat alle details van datgene waarvoor 
bescherming wordt gevraagd duidelijk te onderscheiden zijn; 

(ii) de aanvraag is onvolledig en/of onleesbaar. 
 

Wat de toekenning van een datum van indiening betreft, dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen deze twee hypotheses. 
 

Het Bureau onderscheidt op de volgende wijze een onleesbare verzending van een 
verzending van onvoldoende kwaliteit. Wanneer een vergelijking van de eerste 
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verzending met de oorspronkelijke reproductie het mogelijk maakt een conclusie te 
trekken ten aanzien van de vraag of deze documenten betrekking hebben op de 
afbeelding van een en dezelfde tekening of een en hetzelfde model, moet ervan 
worden uitgegaan dat de kwaliteit van de eerste verzending slechts van onvoldoende 
kwaliteit was. Wanneer het niet mogelijk is een dergelijke vergelijking te maken, is de 
eerste verzending onleesbaar. 
 

(i) de reproductie van de per fax toegestuurde tekening of het per fax toegestuurde 
model is niet van zodanige kwaliteit dat alle details van datgene waarvoor 
bescherming wordt gevraagd duidelijk te onderscheiden zijn 

 

De oorspronkelijke datum van indiening wordt aangehouden indien de aanvrager uit 
eigen beweging of in antwoord op een informele mededeling van het Bureau (zie 
paragraaf 2.7.8) de oorspronkelijke reproductie van de tekening of het model binnen 
één maand na de verzending van de fax toestuurt, mits de kwaliteit ervan zodanig is 
dat alle details van datgene waarvoor bescherming wordt gevraagd duidelijk kunnen 
worden onderscheiden (artikel 66, lid 1, tweede alinea, UVGMo). 
Het afschrift ter bevestiging moet hetzelfde document bevatten als dat wat 
oorspronkelijk was gebruikt voor de verzending per fax. De onderzoeker verwerpt een 
'afschrift ter bevestiging' indien dit niet precies hetzelfde is als het voor de verzending 
per fax gebruikte document. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien de aanvrager een 
bevestiging stuurt waarin de perspectieven van de tekening of het model zijn gewijzigd 
of (een) perspectie(f)ven van de tekening of het model (is) zijn toegevoegd. 
 

Indien een discrepantie wordt vastgesteld tussen het origineel en het eerder per fax 
toegestuurd afschrift, wordt enkel de datum van indiening van het origineel in 
aanmerking genomen. 
 

Indien niet binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de fax een 
oorspronkelijke reproductie wordt ontvangen, stuurt het Bureau de aanvrager een 
formele kennisgeving met het verzoek om de oorspronkelijke reproductie binnen een 
termijn van twee maanden op te sturen. 
 

Indien tijdig aan dit verzoek wordt voldaan, geldt als datum van indiening de datum 
waarop het Bureau de oorspronkelijke reproductie ontvangt, mits deze van zodanige 
kwaliteit is dat alle details van datgene waarvoor bescherming wordt gevraagd, 
duidelijk kunnen worden onderscheiden (artikel 66, lid 1, derde alinea, UVGMo). 
 

Indien de gebreken niet binnen de door het Bureau in zijn kennisgeving vastgestelde 
termijn zijn verholpen, wordt de aanvraag niet als een aanvraag van een 
Gemeenschapsmodel behandeld. Het dossier wordt dan gesloten bij een besluit van 
de onderzoeker en de aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. De onderzoeker deelt 
de financiële dienst mede dat eventuele door de aanvrager betaalde taksen moeten 
worden terugbetaald (artikel 10, lid 2, UVGMo). 
 

Wanneer het Bureau een reproductie van een tekening of model ontvangt en sommige 
van de daarop voorkomende perspectieven gebreken vertonen wegens verzending 
per fax, of wanneer het afschrift ter bevestiging later dan één maand na de datum van 
binnenkomst van de fax aankomt, rest de aanvrager slechts de keuze om 
 

 als datum van indiening de datum van binnenkomst van het afschrift ter 

bevestiging te nemen, of 
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 de datum van binnenkomst van de fax aan te houden als datum van indiening, zij 
het dan slechts voor de perspectieven die geen gebreken vertonen; in een 
dergelijk geval worden de perspectieven die gebreken vertonen, ingetrokken. 

 
(ii) de aanvraag is onvolledig en/of onleesbaar. 
 

Indien de fax onvolledig of onleesbaar is en de ontbrekende of onleesbare delen 
betrekking hebben op informatie over de identiteit van de aanvrager of de afbeelding 
van de tekening of het model, stuurt het Bureau de aanvrager een formele 
kennisgeving met het verzoek om de aanvraag binnen een termijn van twee maanden 
nogmaals per fax, per post of door persoonlijk overhandiging te doen toekomen. Indien 
tijdig aan dit verzoek wordt voldaan, geldt als datum van indiening de datum waarop 
het Bureau de volledige en leesbare documenten heeft ontvangen (artikel 66, lid 2, 
UVGMo). 
 

Indien de gebreken niet binnen de door het Bureau vastgestelde termijn zijn verholpen, 
zal de aanvraag niet als een aanvraag van een Gemeenschapsmodel worden 
behandeld. Het dossier wordt dan gesloten bij een besluit van de onderzoeker en de 
aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. De onderzoeker deelt de financiële afdeling 
mede dat eventuele door de aanvrager betaalde taksen moeten worden terugbetaald 
(artikel 10, lid 2, UVGMo). 

 

 
3.3.4.2 Elektronische indiening 

 
De afbeelding van de tekening of het model moet als bijlage bij het elektronische 
aanvraagformulier worden ingediend. Elk perspectief moet worden ingediend in een 
aparte bijlage bij het elektronische aanvraagformulier en moet zijn opgemaakt in het 
gegevensformaat JPEG. De omvang van elke bijlage mag niet groter zijn dan vijf MB 
(zie besluit nr. EX-11-3 van de President van het Bureau van 18/04/2011 betreffende 
elektronische communicatie met en door het Bureau). 
 

Bijlagen in lage resolutie lopen het risico te worden gewraakt omdat ze van 
onvoldoende kwaliteit zijn voor reproductie en publicatie wanneer de details van het 
model vervagen bij vergroting van de perspectieven tot een formaat van 8 bij 16 cm. 
 

Wanneer blijkt dat de gebreken die zijn opgetreden bij de elektronische indiening het 
gevolg zijn van technische problemen binnen het Bureau, zoals het niet volledig 
uploaden van alle perspectieven, biedt het Bureau de aanvrager de gelegenheid om de 
ontbrekende perspectieven (of alle perspectieven) opnieuw per brief, met in de bijlage 
een afschrift van het ontvangstbewijs van elektronische indiening, in te dienen. De 
oorspronkelijke datum van indiening via elektronische indiening wordt aangehouden, 
mits er geen sprake is van andere gebreken met betrekking tot de datum van indiening. 

 

 

3.3.5 Specimen 

 
De grafische of fotografische reproductie van de tekening of het model kan worden 
vervangen door een specimen van de tekening of het model mits aan elk van de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 

 de aanvraag betreft een tweedimensionale tekening of tweedimensionaal model, 
en 
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 de aanvraag bevat een verzoek om opschorting (artikel 36, lid 1, onder c), VGMo, 
en artikel 5, lid 1, UVGMo). 

 

In het geval van een meervoudige aanvraag kan slechts voor bepaalde tekeningen of 
modellen de afbeelding worden vervangen door een specimen, mits er sprake is van 
tweedimensionale tekeningen of modellen en hiervoor een verzoek om opschorting is 
ingediend (zie paragraaf 6.2.5). 
 

Een specimen is gewoonlijk een stuk materiaal, zoals staaltjes textiel, behang, kant, 
leer enz. 
 

Specimens mogen niet groter zijn dan 26,2 cm x 17 cm, niet meer dan 50 gr. wegen en 
niet dikker zijn dan 3 mm. Het moet mogelijk zijn ze te bewaren zonder ze te vouwen 
(artikel 5, lid 2, UVGMo). 
 

Van elk specimen moeten vijf exemplaren worden ingediend; in het geval van een 
meervoudige aanvraag moeten per tekening of model vijf exemplaren van het 
specimen worden ingediend (artikel 5, lid 3, UVGMo). 
 

De aanvraag en het(de) specimen(s) moeten ofwel per post of door persoonlijke 
overhandiging in één zending worden toegestuurd. Er wordt geen datum van indiening 
toegekend zolang de aanvraag en het(de) specimen(s) niet bij het Bureau zijn 
binnengekomen. 
 

Wanneer de aanvrager een specimen indient met betrekking tot een aanvraag die 
geen verzoek om opschorting bevat, is het specimen niet ontvankelijk. In een dergelijk 
geval wordt de datum van indiening bepaald door de datum waarop het Bureau een 
geschikte grafische of fotografische reproductie van de tekening of het model ontvangt, 
mits het gebrek binnen twee maanden na ontvangst van de mededeling van het 
Bureau is verholpen (artikel 10, lid 2, UVGMo). 
 

 

4 Onderzoek van de materiële vereisten 
 

Het Bureau voert een onderzoek uit naar de materiële vereisten voor bescherming en 
beperkt zich daarbij tot twee absolute gronden voor weigering. 
 

Een aanvraag wordt afgewezen indien de tekening of het model niet beantwoordt aan 
de definitie van artikel 3, onder a), VGMo, of in strijd is met de openbare orde of de 
goede zeden (artikel 9, VGMo). 
 

 

4.1 Inachtneming van de definitie van een tekening of model 
 

'Tekening of model': de verschijningsvorm van een product of een deel ervan, die wordt 
afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de 
textuur en/of de materialen van het product zelf en/of de versiering ervan (artikel 3, 
onder a), VGMo). 
 

'Product': elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip 
van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld product te 
worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische 
lettertypen, doch niet computerprogramma's (artikel 3, onder b), VGMo). 
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Er wordt niet onderzocht of het betrokken product effectief op een industriële of 
ambachtelijke wijze wordt gemaakt of gebruikt, of kan worden gemaakt of gebruikt. 
 

De vraag of een tekening of model de verschijningsvorm van een product of een deel 
ervan tot uiting brengt, wordt onderzocht in het licht van de tekening of het model zelf, 
voor zover daarmee de aard van het product, de bestemming of de functie ervan naar 
voren komt, en in het licht van de opgave van de producten waarin de tekening of het 
model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast (artikel 36, lid 2, 
VGMo). 
 

De volgende voorbeelden zijn weliswaar niet uitputtend maar geven een beeld van de 
werkwijze van het Bureau. 
 

 

4.1.1 Blauwdrukken, tekeningen voor huizen of andere bouwtekeningen en 
interieur- en landschapsontwerpen 

 

Blauwdrukken, plannen voor huizen en andere bouwtekeningen en interieur- en 
landschapsontwerpen (bijv. tuinen) worden met het oog op de toepassing van artikel 7, 
lid 1, VGMo beschouwd als producten en worden alleen aanvaard met de 
overeenkomstige vermelding 'drukwerk' in klasse 19-08 van de classificatie van 
Locarno. 
 

Er zal bezwaar worden gemaakt indien het in een aanvraag van een tekening of model 
aangeduide en uit een blauwdruk van een huis bestaand product een 'huis' is in 
klasse 25-03 van de classificatie van Locarno. De reden hiervoor is dat een blauwdruk 
niet de verschijningsvorm van een afgewerkt product zoals een huis tot uiting brengt. 
 

 

4.1.2 Kleuren als dusdanig en combinaties van kleuren 

 
Een bepaalde kleur kan natuurlijk een element zijn van een tekening of model, maar 
een kleur als dusdanig voldoet niet aan de definitie van 'tekening of model' omdat deze 
niet de 'verschijningsvorm' van een product heeft. 
 

Combinaties van kleuren kunnen worden aanvaard indien uit de contouren van de 
afbeelding met zekerheid kan worden afgeleid dat deze combinaties van kleuren 
verband houden met een product, zoals een logo of een grafisch symbool in klasse 32 
van de classificatie van Locarno. 
 

 

4.1.3 Iconen 

 
Beeldschermtekeningen of -modellen en iconen en andere soorten zichtbare 
bestanddelen van een computerprogramma komen in aanmerking voor inschrijving (zie 
klasse 14-04 van de classificatie van Locarno). 
 

 

4.1.4 Louter verbale bestanddelen 

 
Woorden op zich en reeksen letters (geschreven in standaardletters in zwart en wit) 
voldoen niet aan de definitie van tekening of model omdat zij niet de verschijningsvorm 
van een product hebben. 
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Het gebruik van sierletters en/of de opneming van een beeldelement kan er echter voor 
zorgen dat de tekening of het model wel in aanmerking komt voor bescherming, ofwel 
als logo/grafisch symbool in klasse 32 van de classificatie van Locarno, of als de 
sierafbeelding van een deel van het product waarop de tekening of het model 
toegepast zal worden. 
 

 

4.1.5 Muziek en geluiden 

 
Muziek en geluiden op zich zijn geen verschijningsvorm van een product en voldoen 
daarom niet aan de definitie van tekening of model. 
 

De grafische afbeelding van een muziekcompositie in de vorm van een notenbalk komt 
wel in aanmerking als tekening of model, indien daarvoor een aanvraag wordt 
ingediend als bijvoorbeeld ander drukwerk in de klasse 19-08 of grafische symbolen in 
klasse 32 van de classificatie van Locarno. 
 

 

4.1.6 Foto´s 

 
Een foto als dusdanig heeft de verschijningsvorm van een product en voldoet daarom 
aan de definitie van tekening of model, ongeacht hetgeen ermee tot uiting wordt 
gebracht. De vermelding van het product kan zijn schrijfpapier, correspondentie- en 
aankondigingskaarten in klasse 19-01, ander drukwerk of foto´s in klasse 19-08 van de 
classificatie van Locarno, of een ander product waarop de tekening of het model wordt 
toegepast. 
 

 

4.1.7 Levende organismen 

 
Levende organismen zijn geen 'producten'; het zijn geen industriële of ambachtelijke 
voorwerpen. Een tekening of model waarmee de verschijningsvorm van planten, 
bloemen, vruchten enz. in hun natuurlijke staat tot uiting wordt gebracht, wordt in 
principe afgewezen. Er wordt echter geen bezwaar gemaakt indien in de vermelding 
van het product wordt verduidelijkt dat sprake is van een kunstmatig product (zie in het 
bijzonder klasse 11-04 van de classificatie van Locarno). 
 

 

4.1.8 Onderwijsmateriaal 
 
Onderwijsmateriaal als grafieken, kaarten, plattegronden enz. kan een afbeelding zijn 
van producten in klasse 19-07 van de classificatie van Locarno. 
 

 

4.1.9 Concepten 

 
Een aanvraag van een tekening of model wordt afgewezen wanneer het afgebeelde 
product slechts een van vele voorbeelden is van datgene wat de aanvrager wil 
beschermen. Een exclusief recht kan niet worden toegekend aan een 'niet-specifieke' 
tekening of 'niet-specifiek' model die/dat een groot aantal verschillende 
verschijningsvormen kan aannemen. Dit is het geval wanneer het voorwerp van de 
aanvraag betrekking heeft op onder meer een concept, een uitvinding of een methode 
voor het verkrijgen van een product. 
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4.2 Openbare orde en goede zeden 
 

4.2.1 Gemeenschappelijke beginselen 

 
De begrippen 'openbare orde' en 'goede zeden' kunnen van land tot land verschillen. 
Een restrictieve maatregel op grond van de openbare orde of de goede zeden kan 
gebaseerd zijn op een begrip dat niet noodzakelijkerwijs door alle lidstaten wordt 
gedeeld (zie het arrest van 14/10/2004, C-36/02, 'Omega', punten 33 en 37). 
 

Gelet op het feit dat het ingeschreven Gemeenschapsmodel een eenheid vormt, 
(artikel 1, lid 3, VGMo) volstaat het dat een tekening of model in ten minste een deel 
van de Europese Unie in strijd met de openbare orde wordt bevonden om ervoor te 
zorgen dat deze tekening of dit model wordt afgewezen op grond van artikel 9, VGMo 
(zie naar analogie het arrest van 20/09/2011, T-232/10, ‘Coat of arms of the Soviet 
Union’, punten 37 en 62). Deze bevinding kan worden gestaafd aan de hand van de 
wet en de administratieve praktijk van bepaalde lidstaten. 
 

Het is niet noodzakelijk dat het gebruik van het model onwettig en verboden is. 
Onwettigheid van het gebruik van een model op grond van Europese of nationale 
wetgeving is echter een krachtige indicatie dat het model moet worden afgewezen uit 
hoofde van artikel 9, VGMo. 
 

4.2.2 Openbare orde 

 
Om een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmodel af te wijzen kan de 
vrijwaring van de openbare orde slechts worden ingeroepen indien zich een echte en 
voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving 
voordoet (zie het arrest van 13/03/2000, C-54/99, ‘Église de scientologie’, punt 17). 
 

Tekeningen of modellen waarmee geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of geloofsovertuiging, handicap of seksuele geaardheid, 
wordt afgeschilderd of aangemoedigd, worden op die gronden geweigerd (artikel 10 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). 
 

 

4.2.3 Goede zeden 

 
Om een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmodel af te wijzen kan de 
vrijwaring van de goede zeden worden aangevoerd indien een redelijke persoon met 
een normale gevoeligheid en tolerantiegraad de tekening of het model in voldoende 
mate als obsceen of aanstootgevend ervaart (zie naar analogie het 
arrest van 09/03/2012, T-417/10, ‘¡Que buenu ye! Hijoputa’, punt 21). 
 

In tegenstelling tot strijdigheid met de goede zeden, is smakeloosheid geen reden tot 
afwijzing. 
 

 

4.3 Bezwaar 
 

Wanneer de onderzoeker bezwaar maakt met betrekking tot een van de twee 
voornoemde absolute gronden voor weigering, krijgt de aanvrager de gelegenheid om 
binnen een termijn van twee maanden de afbeelding van de tekening of het model in te 
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trekken of te wijzigen of om opmerkingen te maken (artikel 47, lid 2, VGMo, en 
artikel 11, UVGMo)  
 

Indien het bezwaar betrekking heeft op de inachtneming van de definitie van tekening 
of model en indien dit bezwaar kan worden weggenomen door de opgave te wijzigen 
van de producten waarin de tekening of het model moet worden opgenomen of waarop 
de tekening of het model worden toegepast, stelt de onderzoeker een dergelijke 
wijziging in de mededeling aan de aanvrager voor. 
 

Wanneer de aanvrager kiest voor de indiening van een gewijzigde afbeelding van de 
tekening of het model, is deze afbeelding ontvankelijk mits 'de identiteit van de 
tekening of  het model behouden blijft' (artikel 11, lid 2, VGMo). 
 

Het behoud van de tekening of het model in een gewijzigde vorm blijft daarom beperkt 
tot de gevallen waarin de kenmerken die verwijderd zijn of waarvan afstand is gedaan, 
zo klein en onbelangrijk zijn dat een geïnformeerde gebruiker ze hoogstwaarschijnlijk 
over het hoofd ziet. 
 

Kenmerken kunnen worden verwijderd, of er kan afstand van worden gedaan door 
gebruik te maken van de in paragraaf 5.3 (zie hieronder) bedoelde 
identificatiemiddelen. 
 

Indien de gebreken binnen de door het Bureau vastgestelde termijn worden verholpen, 
geldt als datum van indiening de datum waarop alle gebreken zijn verholpen (artikel 10, 
lid 2, UVGMo). 
 

Wanneer de aanvrager nalaat om binnen de gestelde termijn de gronden voor niet-
inschrijving ongedaan te maken, wijst het Bureau de aanvraag af. Indien deze gronden 
slechts sommige van de in een meervoudige aanvraag opgenomen tekeningen of 
modellen betreffen, weigert het Bureau de aanvraag alleen met betrekking tot die 
tekeningen of modellen (artikel 11, lid 3, UVGMo). 
 

 

5 Bijkomende vereisten inzake de reproductie van de 
tekening of het model 

 

Aanvragers worden eraan herinnerd dat de vereisten inzake het formaat van de 
afbeelding van de tekening of het model kunnen variëren al naargelang van de wijze 
waarop de aanvraag is ingediend (papier, elektronisch, specimen). Deze vereisten zijn 
beschreven in de artikelen 4 en 5, UVGMo. 
 

De volgende instructies zijn een aanvulling op de vereisten inzake de kwaliteit van de 
reproductie en inzake de neutrale achtergrond (zie paragraaf 3.3). 
 

De volgende instructies zijn van toepassing op alle tekeningen of modellen, ongeacht 
de wijze waarop de aanvraag is ingediend. 
 

Zelfs wanneer de afbeelding van de tekening of het model is vervangen door een 
specimen overeenkomstig artikel 5, UVGMo (zie paragraaf 3.3.5) moet de aanvrager 
binnen drie maanden voor het verstrijken van de opschortingstermijn van dertig 
maanden een grafische of fotografische reproductie van de tekening of het model 
indienen (artikel 15, lid 1, onder c), UVGMo; zie paragraaf 6.2.5.3). 
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Elk gebrek dat in een aanvraag wordt vastgesteld en betrekking heeft op de een of 
andere vereiste uit hoofde van deze afdeling, heeft geen invloed op de toekenning van 
de datum van indiening. Indien de gebreken echter niet binnen de door het Bureau in 
zijn onderzoeksverslag vastgestelde termijn zijn verholpen, zal de aanvraag voor 
inschrijving worden geweigerd (artikel 46, lid 3, VGMo). Indien deze gebreken slechts 
sommige van de in een meervoudige aanvraag opgenomen tekening of modellen 
betreffen, weigert het Bureau de aanvraag alleen met betrekking tot die tekeningen of 
modellen (artikel 11, lid 3, UVGMo). 
 

Als eenmaal een datum van indiening is toegekend leidt weigering van de aanvraag 
niet tot terugbetaling van de door een aanvrager betaalde taksen (artikel 13, UVGMo). 
 

 

5.1 Aantal perspectieven 
 

Het doel van de grafische afbeelding is de kenmerken van de tekening of het model 
waarvoor bescherming wordt gevraagd, tot uiting te brengen. De grafische afbeelding 
moet een op zichzelf staand geheel vormen zodat duidelijk en nauwkeurig kan worden 
vastgesteld wat het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel zijn houder biedt. Deze regel vloeit voort uit de vereiste inzake 
rechtszekerheid. 
 

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de kenmerken van zijn tekening of 
model zo grondig mogelijk openbaar te maken. Het Bureau onderzoekt of bijkomende 
perspectieven noodzakelijk zijn om de verschijningsvorm van de tekening of het model 
volledig openbaar te maken, waarbij de in de paragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.3 
opgesomde uitzonderingen gelden. 
 

Er kunnen ten hoogste zeven verschillende perspectieven worden ingediend ter 
afbeelding van de tekening of het model (artikel 4, lid 2, UVGMo). De perspectieven 
kunnen vlak, in aanzicht, doorsnede, in perspectief of in geëxplodeerde vorm zijn. Er 
dient slechts een afschrift van elk perspectief te worden ingediend. 
 

Een perspectief in opgeblazen vorm is een perspectief waarin alle bestanddelen van 
een samengesteld product gedemonteerd worden getoond om te kunnen uitleggen hoe 
deze bestanddelen in elkaar moeten worden gezet, zoals in onderstaand voorbeeld 
(IGMo 380969-0002, met dank aan Aygaz Anonim Sirketi, ontwerper Zafer Dikmen). 
 

  
 

 

De alternatieve posities van de beweeglijke en verwijderbare delen van een tekening of 
model kunnen in aparte perspectieven worden getoond, zoals in onderstaand 
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voorbeeld (IGMo 588694-0012, met dank aan Fujitsu Toshiba Mobile Communications, 
ontwerper Hideki Hino). 
 

 

 
 

 

De aanvrager nummert elk perspectief met Arabische cijfers. Het nummer bestaat uit 
afzonderlijke cijfers, gescheiden door een punt, waarbij het eerste cijfer voor de 
tekening of het model staat, en het tweede voor het perspectief. Bijvoorbeeld, het 
nummer van het zesde perspectief van de tweede tekening of het tweede model van 
een meervoudige aanvraag is: 2.6. 
 

Indien er meer dan zeven perspectieven worden ingediend, houdt het Bureau bij de 
inschrijving en publicatie geen rekening met de bijkomende perspectieven (zie het 
besluit van 27/10/2009, R 571/2007-3,  ‘Frames for cycles or motorcycles’, punt 13). 
Het Bureau houdt de volgorde aan waarin de perspectieven door de aanvrager zijn 
genummerd (artikel 4, lid 2, UVGMo). 
 

Wanneer een reproductie minder dan zeven perspectieven bevat en de perspectieven 
niet genummerd zijn, nummert de onderzoeker de perspectieven overeenkomstig de in 
de aanvraag aangegeven volgorde. 
 

De onderzoeker laat de volgorde van de perspectieven, zoals deze voorkomen in de 
aanvraag, of hun oriëntatie onveranderd. 
 

 

5.2 Consistentie van de perspectieven 
 

De onderzoeker controleert of de perspectieven betrekking hebben op dezelfde 
tekening of hetzelfde model, dat wil zeggen op de verschijningsvorm van een en 
hetzelfde product of van de delen ervan. 
 

Wanneer de perspectieven inconsistent zijn en betrekking hebben op meer dan een 
tekening of model, wordt de aanvrager verzocht ofwel bepaalde perspectieven in te 
trekken ofwel de aanvraag te veranderen in een meervoudige aanvraag voor 
verschillende tekeningen of modellen en de overeenkomstige taksen te betalen. 
 

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om een correcte en volledige 
aanvraag in te dienen (inclusief afbeeldingen van de tekening of het model). Het 
Bureau heeft niet het recht eventuele gebreken met betrekking tot onsamenhangende 
perspectieven te verhelpen wanneer een Gemeenschapsmodel eenmaal is 
ingeschreven en gepubliceerd (zie het besluit van 03/12/2013, R 1332/2013-
3, ‘Adapters’, punten 14 en volgende). 
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De consistentie van de perspectieven is soms bijzonder moeilijk te beoordelen 
wanneer aanvragen voor tekeningen of modellen worden onderzocht die betrekking 
hebben op samengestelde producten, details van producten en assortimenten van 
artikelen. 
 

 

5.2.1 Samengestelde producten 

 
Een 'samengesteld product' is een product dat bestaat uit meerdere onderdelen die 
vervangen kunnen worden, zodat het product uit elkaar gehaald en weer in elkaar 
gezet kan worden (artikel 3, onder c), VGMo). 
 

Aanvragers moeten er bij indiening voor zorgen dat ten minste één van de zeven 
toegestane perspectieven het samengestelde product in zijn samengestelde vorm 
toont. Zie onderstaand voorbeeld (IGMo 238092-0001, met dank aan Eglo Leuchten 
GmbH): 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
        
Elk van de bestanddelen op zich kan een ‘tekening’ of 'model' zijn. Wanneer alle 
perspectieven verschillende bestanddelen tot uiting brengen, zonder dat deze delen 
in elkaar gezet worden getoond, doet de onderzoeker de aanvrager een schriftelijke 
ingebrekestelling toekomen waarin hem twee mogelijkheden worden geboden: 
 

 de aanvrager kan zijn aanvraag veranderen in een meervoudige aanvraag en 
daarin de afzonderlijke tekeningen of modellen voor elk betrokken bestanddeel 
combineren en de overeenkomstige taksen betalen, of 

 de aanvrager kan zijn aanvraag beperken tot slechts één aanvraag of model door 
de perspectieven die andere tekeningen of modellen afbeelden in te trekken. 

 

 

https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJKYTF7SDXPDZ5CCEY27AEXN7LR34
https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJK7KE6XLSMRSTSGHURXEKMRDEBJA
https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJK4L3QBKEXR37BZ4GFRC4CFTLQC4
https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJK2CIRJQ7VNA5HG322VVEFIF5DX6
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5.2.2 Details 

 
Dezelfde redenering is van toepassing voor een tekening of model die/dat niet moet 
worden verwerkt in een samengesteld product, wanneer de perspectieven slechts 
individuele details tonen die niet in verband kunnen worden gebracht met de 
verschijningsvorm van het product in zijn geheel. 
 

Elk van de individuele details van het product kan op zich een ‘tekening’ of 'model' zijn. 
Wanneer alle perspectieven verschillende gedetailleerde kenmerken tot uiting brengen, 
zonder deze kenmerken in onderling verband te tonen, doet de onderzoeker de 
aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen waarin hem twee 
mogelijkheden worden geboden: 
 

 de aanvrager kan zijn aanvraag veranderen in een meervoudige aanvraag en 
daarin de afzonderlijke tekeningen of modellen voor elk individueel detail 
combineren en de overeenkomstige taksen betalen, of 

 de aanvrager kan zijn aanvraag beperken tot slechts één tekening of model door 
de perspectieven die andere tekeningen of modellen afbeelden in te trekken. 

 

 

5.2.3 Assortimenten van artikelen 

 
Een assortiment van artikelen is een groep producten van hetzelfde soort die in het 
algemeen worden beschouwd als bij elkaar horende en die dienovereenkomstig 
worden gebruikt. Zie onderstaand voorbeeld (IGMo 685235-0001, met dank aan 
Zaklady Porcelany Stolowej KAROLINA Sp. z o.o.)  
 

                                                 
 

Het verschil tussen een samengesteld product en een assortiment van artikelen is dat 
in tegenstelling tot een samengesteld product de artikelen in een assortiment niet op 
mechanische wijze met elkaar verbonden zijn. 
 

Een assortiment van artikelen kan op zich een 'product' zijn, in de zin van artikel 3, 
VGMo. Het kan worden afgebeeld in een enkele aanvraag van een tekening of model 
indien de artikelen die dit assortiment vormen onderling verbonden zijn en elkaar 
esthetisch en functioneel aanvullen, en indien zij onder normale omstandigheden 
samen, als een enkel product verkocht worden, zoals een schaakbord en de daarbij 
behorende stukken of een set messen, vorken en lepels.  
 

De afbeelding moet echter wel duidelijk maken dat bescherming wordt gevraagd voor 
een tekening of model dat het resultaat is van een combinatie van artikelen die een 
assortiment vormen. 
 

Aanvragers moeten er bij indiening voor zorgen dat ten minste één van de zeven 
toegestane perspectieven het assortiment van artikelen in zijn geheel toont. 
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Anders stuurt de onderzoeker de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling waarin 
hij hem twee mogelijkheden biedt: 
 

 de aanvrager kan zijn aanvraag veranderen in een meervoudige aanvraag en 
daarin de afzonderlijke tekeningen of modellen voor elk betrokken 
artikel combineren en de overeenkomstige taksen betalen, of 

 de aanvrager kan zijn aanvraag beperken tot slechts één tekening of model door 
de perspectieven die andere tekeningen of modellen afbeelden in te trekken. 

 

 

5.2.4 Variaties van een tekening of model 
 
Assortimenten van artikelen mogen niet verward worden met variaties van een 
tekening of model. De verschillende belichamingen van een en hetzelfde concept 
kunnen niet in een enkele aanvraag worden opgenomen omdat elke belichaming een 
tekening of model op zich is, zoals in onderstaand voorbeeld (IGMo 1291652-0001; -
0002; -0003; -0004, met dank aan TESCOMA s.r.o.). 
 

 
 

 

Wanneer de perspectieven die zijn opgenomen in een aanvraag voor een enkel 
ingeschreven Gemeenschapsmodel betrekking hebben op meer dan één tekening of 
model, stuurt de onderzoeker de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling waarin 
hem twee mogelijkheden worden geboden: 
 

 de aanvrager kan zijn aanvraag veranderen in een meervoudige aanvraag voor 
de afzonderlijke tekeningen of modellen en de overeenkomstige taksen betalen, 
of 

 de aanvrager kan zijn aanvraag beperken tot slechts één tekening of model door 
de perspectieven die andere tekeningen of modellen afbeelden in te trekken. 

 

 

5.2.5 Kleuren 

 
De afbeelding van een tekening of model kan ofwel in zwart en wit (monochroom) of in 
kleur (artikel 4, lid 1, UVGMo) worden ingediend. 
 

Er wordt bezwaar gemaakt tegen afbeeldingen waarin perspectieven in zwart en wit 
worden gecombineerd met perspectieven in kleur omdat deze niet consistent zijn en 
daarom leiden tot rechtsonzekerheid wat betreft de gevraagde bescherming.  
 

Dezelfde redenering is van toepassing wanneer in de diverse perspectieven dezelfde 
kenmerken van een tekening of model worden afgebeeld in verschillende kleuren. Een 
dergelijke inconsistentie illustreert het feit dat de aanvraag betrekking heeft op meer 
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dan één tekening of model (zie het besluit van 31/03/2005, R 965/2004-3, 'Tape 
measure', punten 18 tot en met 20, en het besluit van 12/11/2009, R 1583/2007-3, 
‘Bekleidung’, punten 9 en 10). 
 

De aanvrager wordt daarom verzocht om ofwel sommige van de perspectieven in kleur 
in te trekken om de consistentie tussen de resterende perspectieven te handhaven, of 
de aanvraag te veranderen in een meervoudige aanvraag en de overeenkomstige 
taksen te betalen. 
 

Echter, bij wijze van uitzondering op dit beginsel kunnen dezelfde kenmerken van een 
tekening of model in de diverse perspectieven worden afgebeeld in verschillende 
kleuren indien de aanvrager bewijsmateriaal indient waaruit blijkt dat de 
kleurverandering op verschillende tijdstippen, wanneer het product in gebruik is, een 
van de relevante kenmerken van de tekening of het model is, zoals in onderstaand 
voorbeeld (IGMo 283817-0001, met dank aan ASEM Industrieberatung und 
Vermittlung). 
 

  

  
 

 

Wanneer de reproductie in kleur is, zullen de inschrijving en de publicatie ook in kleur 
zijn (artikel 14, lid 2, onder c), UVGMo). 
 

 

5.2.6 Externe elementen van de tekening of het model 
 
De perspectieven kunnen externe en vreemde elementen bevatten die geen deel 
uitmaken van de tekening of het model, mits de opneming ervan geen twijfels doet 
ontstaan ten aanzien van de gevraagde bescherming en slechts een illustrerende 
functie vervult (zie paragraaf 3.3.2). 
 

Zie bijvoorbeeld de volgende twee IGMo’s, IGMo 210166-0003 (met dank aan Karl 
Storz GmbH & Co. KG) en IGMo 2068692-0002 (met dank aan Tenzi Sp. z o.o.) waar 
de opneming van een hand of van gebouwen en vegetatie in sommige perspectieven 
tot doel heeft te verduidelijken hoe het product waarin de tekening of het model is 
verwerkt, wordt gebruikt of in welke context het wordt gebruikt: 
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5.3 Gebruik van identificatiemiddelen om bepaalde kenmerken 
van bescherming uit te sluiten 

 

In tegenstelling tot artikel 37, VGM voorziet noch de VGMo noch de UVGMo in regels 
voor de mogelijkheid om in de aanvraag een verklaring op te nemen waarin de 
aanvrager afstand doet van elk exclusief recht op een of meerdere in de perspectieven 
tot uiting gebrachte kenmerken. 
 

Het gebruik van een beschrijving in de zin van artikel 36, lid 3, onder a), VGMo is in dit 
opzicht niet geschikt omdat een beschrijving 'niet van invloed is op de draagwijdte van 
de bescherming van de tekening of het model als zodanig', overeenkomstig artikel 36, 
lid 6, VGMo. Bovendien wordt alleen de vermelding dat een beschrijving is ingediend, 
gepubliceerd en niet de beschrijving als dusdanig (artikel 14, lid 2, UVGMo). 
Verklaringen van afstand moeten daarom blijken uit de afbeelding van de tekening of 
het model zelf. 
 

In een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmodel zijn de volgende 
identificatiemiddelen toegestaan: 
 

 

5.3.1 Onderbroken lijnen 

 
Er kan in een perspectief gebruik worden gemaakt van onderbroken lijnen om aan te 
geven voor welke elementen geen bescherming wordt gevraagd (bijv, versiering die is 
aangebracht op de oppervlakte van een bepaald product om aan te duiden dat afstand 
is gedaan van de vorm ervan) of om bepaalde delen van de tekening of het model aan 
te duiden die in dat bijzondere perspectief niet zichtbaar zijn, dat wil zeggen niet-
zichtbare lijnen. 
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IGMo 30606-0005, met dank aan Nokia Corporation (ontwerper: Petteri Kolinen) 

 

 

5.3.2 Randen 

 
Er kan gebruik worden gemaakt van randen rond de kenmerken van de tekening of het 
model waarvoor bescherming wordt gevraagd, waarbij de resterende delen worden 
geacht een louter illustratieve functie te hebben, dat wil zeggen dat zij moeten 
aantonen in welke omgeving de desbetreffende kenmerken worden geplaatst. 
 

 
IGMo 164611-0004, met dank aan Valio Oy (ontwerper: Aki Liukko) 

 

 
IGMo 2038216-0001, met dank aan BMC S.r.l. 

 

 

5.3.3 Kleurschakeringen en vervaging 

 
Kleurschakeringen en vervaging kunnen worden gebruikt om een aantal kenmerken 
van bescherming uit te sluiten en aldus de gevraagde kenmerken te onderstrepen. 
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IGMo 244520-0002, met 
dank aan Nokian Tyres plc 

IGMo 222120-0002, met dank 
aan Altia Plc 

IGMo 220405-0003, met dank aan 
KUBOTA CORPORATION (ontwerper: 

Yoshitaka Higashikawa) 
 

 

5.3.4 Scheidingslijnen 

 
Er kan ter vergemakkelijking van de illustratie gebruik worden gemaakt van 
scheidingslijnen om aan te geven dat geen bescherming wordt gevraagd voor de 
precieze lengte van de tekening of het model (onbepaalde lengte). 
 

 
IGMo 1868753-0001, met dank aan Viskadalens Produktion AB (ontwerper: Johan Larsson) 

 

 

5.4 Verklarende tekst, woorden of symbolen 
 

Behalve de vermelding ‘boven’ of de naam en het adres van de aanvrager mogen geen 
teksten, woorden of symbolen in de perspectieven worden vermeld (artikel 4, lid 1, 
onder c), UVGMo). 
 

Wanneer woorden, letters, nummers en symbolen (zoals pijlen) duidelijk geen deel 
uitmaken van de tekening of het model, kan de onderzoeker deze uit de perspectieven 
verwijderen met behulp van de specifieke IT-tool waarover hij daartoe beschikt. Indien 
de onderzoeker om technische redenen niet in staat is deze te verwijderen wordt de 
aanvrager verzocht om schone perspectieven op te sturen of om de gebrekkige 
perspectieven in te trekken. 
 

Wanneer de woorden, letters, nummers enz. deel uitmaken van de tekening of het 
model (grafisch symbool) is de tekening of het model aanvaardbaar. 
 

In de afbeelding getoonde woordelementen die deel uitmaken van de tekening of het 
model worden ingevoerd en in het dossier opgenomen. Wanneer meerdere 
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woordelementen zijn opgenomen, houdt de onderzoeker alleen rekening met het 
meest prominente element. 
 

Vermeldingen als 'zijkant', 'vooraanzicht' enz. worden bij publicatie verwijderd. Indien 
de aanvrager dergelijke vermeldingen relevant acht, kan hij deze bij indiening opnemen 
in het vak 'Beschrijving'. Verdere wijzigingen of de toevoeging van een beschrijving zijn 
niet toegestaan. 
 

 

5.5 Perspectieven wijzigen en aanvullen  
 

In principe mag een afbeelding na de indiening van een aanvraag niet worden 
gewijzigd. De indiening van bijkomende perspectieven of de intrekking van sommige 
perspectieven is daarom niet aanvaardbaar (artikel 12, lid 2, UVGMo), tenzij dit 
uitdrukkelijk door het Bureau wordt toegestaan of gevraagd. 
 

Met name mogen de aanvankelijk ingediende perspectieven niet worden vervangen 
door perspectieven van een betere kwaliteit. De onderzochte en gepubliceerde 
afbeeldingen zijn de afbeeldingen die de aanvrager in zijn oorspronkelijke aanvraag 
heeft ingediend. 
 

Indien gewijzigde of bijkomende perspectieven zijn toegestaan, moeten deze 
elektronisch worden ingediend, via de website van het BHIM (en niet via e-mail), of per 
post of fax worden toegestuurd (ofschoon verzending per fax niet wordt aanbevolen; 
zie paragraaf 2.2.5). 
 

 

5.6 Specifieke vereisten 
 
5.6.1 Repetitieve oppervlaktepatronen 

 
Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een tekening of model dat uit een repetitief 
oppervlaktepatroon bestaat, bevat de afbeelding van de tekening of het model het 
volledige patroon en een voldoende groot gedeelte van het repetitieve oppervlak 
(artikel 4, lid 3, UVGMo), om aan te tonen hoe dit patroon oneindig wordt 
vermenigvuldigd. 
 

Wanneer de aanvraag geen beschrijving bevat waaruit duidelijk wordt dat de tekening 
of het model bestaat uit een repetitief oppervlaktepatroon, neemt het Bureau aan dat 
dit niet het geval is en vraagt het niet om een voldoende groot gedeelte van het 
repetitief oppervlak. 
 

Indien bijkomende perspectieven het ter illustratie op een of meer specifieke producten 
toegepaste patroon afbeelden, moet de aanvrager ervoor zorgen dat de vorm van 
dergelijke producten niet wordt geclaimd als deel van de tekening of het model door 
gebruikmaking van een van de in paragraaf 5.3, vermelde methoden 
(IGMo 002321232-0002, met dank aan Textiles Visatex SL.): 
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5.6.2 Typografische lettertypen 

 
Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een tekening of model dat uit een 
typografisch lettertype bestaat, omvat de afbeelding van de tekening of het model alle 
letters van het alfabet in zowel hoofdletters als kleine letters, en alle Arabische cijfers, 
en een tekst van vijf regels in dit lettertype, alle in lettergrootte 16. (artikel 4, lid 4, 
UVGMo). 
 

Wanneer de aanvraag geen tekst van vijf regels van het betrokken lettertype bevat 
(artikel 4, lid 4, UVGMo) wordt de aanvrager verzocht een dergelijke tekst in te dienen 
of een wijziging van de opgave van de producten in 'reeks tekens’ in Locarno-
klasse 18.03 te aanvaarden. 
 

 

 

 

6 Bijkomende elementen die een aanvraag moet of kan 
bevatten 

 

6.1 Verplichte vereisten 
 
Afgezien van de voorwaarden met betrekking tot de toekenning van een datum van 
indiening (zie paragraaf 3) moet de aanvraag de aanvrager en, in voorkomend geval, 
diens gemachtigde (artikel 1, onder b) en e), UVGMo) naar behoren identificeren, de 
twee talen van de aanvraag vermelden (artikel 1, onder h), UVGMo), een handtekening 
(artikel 1, onder i), UVGMo) bevatten en de producten vermelden waarin de tekening of 
het model moet worden verwerkt of waarop de tekening of het model moet worden 
toegepast (artikel 1, onder d), UVGMo). 
 

Zelfs na de toekenning van een datum van indiening maakt de onderzoeker bezwaar 
indien hij in de loop van het onderzoek van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel 
vaststelt dat niet is voldaan aan alle hierboven vermelde voorwaarden (artikel 10, lid 3, 
UVGMo). 
 

 

https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFG46DMMFRUEP7LVEINEMWLC5ZZLC3TEOHRHGA3KBP7UC3HZ7K3JZ4
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6.1.1 Identificatie van de aanvrager en diens gemachtigde 
 

Overeenkomstig artikel 1, onder b), UVGMo wordt bezwaar gemaakt tegen een 
aanvraag indien hierin de volgende informatie met betrekking tot de aanvrager 
ontbreekt: zijn naam, adres en nationaliteit en de staat waarin de aanvrager zijn 
woonplaats heeft, of indien de aanvrager een rechtspersoon is, waarin hij zijn zetel of 
vestiging heeft. Indien het Bureau de aanvrager een identificatienummer heeft 
gegeven, volstaat het in de aanvraag dit nummer en de naam van de aanvrager te 
vermelden. 
 

Wanneer de aanvraag is ingediend in naam van meer dan één aanvrager geldt voor 
elke aanvrager dezelfde voorwaarde. 
 

Namen van natuurlijke personen moeten worden vermeld met familienaam en 
voornaam of -namen. Rechtspersonen moeten worden aangeduid met hun officiële 
benaming. Ook moet de staat worden aangegeven waarvan het recht dergelijke 
rechtspersonen beheerst. 
 

In het geval de aanvrager geen gemachtigde heeft, is het ten zeerste aanbevolen om 
telefoon- en faxnummers en gegevens met betrekking tot andere 
communicatiemiddelen, zoals e-mail, te vermelden. 
 

Elke aanvrager mag in principe maar één adres opgeven. Indien verscheidene 
adressen worden opgegeven, wordt enkel het eerste adres in aanmerking genomen, 
tenzij de aanvrager een van deze adressen als postadres aanwijst. 
 

Indien er meer dan één aanvrager is, stuurt het Bureau zijn mededelingen aan de 
eerste aanvrager die in de aanvraag wordt genoemd. 
 

Indien de aanvrager een gemachtigde heeft aangewezen, moeten de naam van die 
gemachtigde en zijn kantooradres in de aanvraag worden vermeld. Indien het Bureau 
de aangewezen gemachtigde een identificatienummer heeft gegeven, volstaat het om 
dat nummer en de naam van de gemachtigde te vermelden. 
 

Indien de gemachtigde meer dan één kantooradres heeft, of indien er twee of meer 
gemachtigden met verschillende kantooradressen zijn, moet in de aanvraag worden 
aangegeven welk adres als postadres moet worden gebruikt. Wanneer geen postadres 
is aangegeven, wordt het eerst genoemde adres als postadres beschouwd. 
 

Wanneer er meer dan één aanvrager is, kan in de aanvraag een gemachtigde als 
gemeenschappelijke gemachtigde van alle aanvragers worden aangewezen. 
 

 

6.1.2 Specificatie van de talen 
 

De aanvraag kan ingediend worden in een van de officiële talen van de Europese Unie 
(proceduretaal) (artikel 98, lid 1, VGMo, zie paragraaf 2.4). De in het aanvraagformulier 
gebruikte taal heeft geen invloed op de taal van de aanvraag. De taal van de door de 
aanvrager verstrekte inhoud is doorslaggevend. De taal van de indiening is de eerste 
taal van de aanvraag. 
 

De aanvrager moet een tweede taal aangeven. Deze moet een taal zijn van het 
Bureau, te weten Spaans (ES), Duits (DE), Engels (EN), Frans (FR) of Italiaans (IT). 
 

De tweede taal moet een andere taal zijn dan die van de aanvraag. 
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De uit twee letters bestaande ISO-CODES (codes die door de Internationale 
Organisatie voor normalisatie zijn opgesteld om talen te identificeren) kunnen worden 
gebruikt in het daarvoor bestemde vak van het aanvraagformulier. 
 

 

6.1.3 Handtekening 
 

De aanvraag moet zijn ondertekend door de aanvrager of zijn gemachtigde (artikel 1, 
onder i), UVGMo). Wanneer er meer dan één aanvrager of gemachtigde is, volstaat de 
handtekening van één van hen. 
 

Indien een aanvraag elektronisch wordt ingediend, volstaat het de naam en de 
bevoegdheid van de ondertekenaar te vermelden. Indien een aanvraag per fax wordt 
ingediend, wordt een facsimile van de handtekening als geldig beschouwd. 
 

Ingeval van gemachtigden is een handtekening bestaande uit de naam van het 
advocatenkantoor aanvaardbaar. 
 

 

6.1.4 Opgave van producten 
 

6.1.4.1 Algemene beginselen 

 

Overeenkomstig artikel 36, lid 2, VGMo moet een aanvraag van een 
Gemeenschapsmodel een opgave bevatten van de producten waarin de tekening of 
het model moet worden verwerkt of waarop de tekening of het model moet worden 
toegepast. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, onder d), en artikel 3, lid 3, UVGMo moet de 
opgave van de producten zo zijn geformuleerd dat de aard van de producten duidelijk 
naar voren komt en het mogelijk is elk product in slechts één klasse van de classificatie 
van Locarno in te delen, bij voorkeur onder gebruikmaking van de woorden die 
voorkomen op de hierin opgenomen lijst van producten, of in de EuroLocarno-database 
(zie hieronder). 
 

Noch de opgave van de producten noch de classificatie is van invloed op de 
draagwijdte van de bescherming van een Gemeenschapsmodel als zodanig (artikel 36, 
lid 6, VGMo) De classificatie heeft enkel een administratief doel, en moet met name 
derden in staat stellen de gegevensbanken van ingeschreven Gemeenschapsmodellen 
te doorzoeken (artikel 3, lid 2, UVGMo). 
 

Aanvragers hoeven de producten waarin de tekening of het model moet worden 
verwerkt of waarop de tekening of het model moet worden toegepast, niet zelf te 
classificeren (artikel 36, lid 3, onder d), VGMo). Om de inschrijvingsprocedure te 
kunnen versnellen, wordt dit echter wel ten zeerste aanbevolen(zie paragraaf 6.2.3). 
 

Onderstaande overwegingen hebben enkel betrekking op enkelvoudige aanvragen van 
tekeningen of modellen. Op aanvragen van tekeningen of modellen is de vereiste 
inzake 'eenheid van klasse' van toepassing (zie paragraaf 7.2.3).  
 

6.1.4.2 De classificatie van Locarno en EuroLocarno 

 

De classificatie van Locarno is een internationale classificatie van industriële 
tekeningen en modellen. Deze bestaat in twee officiële talen: Engels en Frans. De 
structuur en inhoud ervan worden vastgesteld en gewijzigd door het comité van 
deskundigen dat bestaat uit deskundigen uit de landen die partij zijn bij de 



Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau  Blz. 41 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

Overeenkomst van Locarno. De classificatie wordt beheerd door de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom (WIPO). De huidige – tiende – uitgave bevat 32 klassen 
en 219 subklassen. 
 

EuroLocarno is het instrument van het Bureau voor classificatie van tekeningen en 
modellen. Dit is gebaseerd op en heeft dezelfde structuur als de classificatie van 
Locarno (d.w.z. dezelfde klassen en subklassen). Het bevat de alfabetische lijst van 
producten van de classificatie van Locarno en wordt aangevuld met een groot aantal 
bijkomende termen van producten. EuroLocarno is in alle officiële talen van de Unie 
beschikbaar op de BHIM-website. 
 

Om de inschrijvingsprocedure te versnellen en te vereenvoudigen wordt ten zeerste 
aanbevolen om de producten te vermelden onder gebruikmaking van de termen in de 
EuroLocarno-database. 
 

Als gebruik wordt gemaakt van de termen in de EuroLocarno-database is geen 
vertaling meer nodig en kan grote vertraging bij de inschrijvingsprocedure worden 
vermeden. Door, waar mogelijk, gebruik te maken van deze termen van producten 
worden de transparantie en doorzoekbaarheid van de gegevensbanken van 
ingeschreven Gemeenschapsmodellen verbeterd. 
 

 

6.1.4.3 Hoe moeten de producten worden vermeld? 

 

In de aanvraag mag meer dan één product zijn vermeld. 
 

Wanneer in de aanvraag meer dan één product is vermeld, hoeven deze producten 
niet allemaal van dezelfde klasse van de classificatie van Locarno te zijn, tenzij diverse 
tekeningen of modellen worden gecombineerd in een meervoudige aanvraag 
(artikel 37, lid 1, VGMo, en artikel 2, lid 2, UVGMo; zie paragraaf 7.2.3). 
 

Elke klasse en subklasse van de classificatie van Locarno en EuroLocarno heeft een 
'titel'. De titels van de klassen en subklassen geven een algemene aanwijzing ten 
aanzien van de gebieden waartoe de producten behoren.  
 

Hoe dan ook moet(en) het(de) product(en) zodanig worden vermeld dat zij 
geclassificeerd kunnen worden in zowel de relevante klasse als subklasse van de 
classificatie van Locarno (artikel 1, lid 2, onder c), UVGMo). 
 

Het gebruik van de termen die voorkomen in de titel van een bepaalde klasse van de 
classificatie van Locarno is niet per se uitgesloten, maar wordt niet aanbevolen. 
Aanvragers doen er goed aan niet de algemene termen te gebruiken die in de titel van 
de relevante klasse voorkomen (bijv. ‘kledingstukken’ in klasse 2) maar in plaats 
daarvan termen te kiezen uit de titel van de subklasse (bijv. ‘kleding’ in subklasse 02-
02) of meer specifieke termen te kiezen uit de subklassen van de betrokken klasse 
(bijv. ‘jassen’ in subklasse 02-02). 
 

Wanneer het product zodanig is vermeld dat geen classificatie in een subklasse 
mogelijk is, bepaalt de onderzoeker de relevante subklasse op basis van het product 
dat tot uiting wordt gebracht in de grafische afbeelding (zie paragraaf 6.2.3.1). 
Wanneer bijvoorbeeld in een aanvraag een product wordt vermeld met de term 
'Inrichting' in klasse 6 van de classificatie van Locarno kent de onderzoeker hieraan 
een subklasse toe met inachtneming van het model zelf, voor zover daaruit de aard 
van het product, het gebruiksdoel of de functie ervan blijkt. Indien het model de 
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verschijningsvorm van een bed tot uiting brengt, kent de onderzoeker subklasse 06-02 
aan de algemene vermelding 'Inrichting' toe. 
 

Het gebruik van adjectieven in aanduidingen van producten is niet per se uitgesloten, 
zelfs indien deze adjectieven geen deel uitmaken van de alfabetische lijst van 
producten van de classificatie van Locarno of EuroLocarno (bijv. ‘elektrisch 
boorgereedschap’ in subklasse 08-01, of ‘katoenen broek’ in subklasse 02-02). Er kan 
echter vertraging ontstaan bij de verwerking van de aanvraag wanneer een adjectief 
vertaald moet worden in alle EU-talen. 
 

 

6.1.4.4 Ambtshalve verandering van de aanduiding 

 
Niet in de classificatie van Locarno of EuroLocarno opgenomen termen van producten 
 

Wanneer een aanvrager termen gebruikt die niet in EuroLocarno voorkomen, vervangt 
de onderzoeker de door de aanvrager gebruikte woorden in duidelijke gevallen 
ambtshalve door equivalente of meer algemene termen die wel in de classificatie van 
Locarno of EuroLocarno voorkomen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de termen in 
alle EU-talen moeten worden vertaald, hetgeen zou leiden tot vertraging bij de 
verwerking van de aanvraag. 
 

Wanneer een aanvrager bijvoorbeeld de term 'loopschoenen' kiest (die niet voorkomt in 
EuroLocarno) om producten aan te duiden waarin het model verwerkt zal worden, 
vervangt de onderzoeker deze aanduiding door de term 'schoeisel' (die voorkomt in de 
titel van subklasse 02-04) of 'schoenen' (een term die is opgenomen in subklasse 02-
04). 
 

Ofschoon de aanduiding van het product niet van invloed is op de draagwijdte van de 
bescherming van een Gemeenschapsmodel als zodanig, weerhoudt de onderzoeker 
zich ervan de door de aanvrager gekozen termen te vervangen door meer specifieke 
termen.  
 

 

Producten en delen ervan: assortimenten 

 
Wanneer een model de verschijningsvorm van één deel van een product afbeeldt en 
dat product in zijn geheel is aangeduid in de aanvraag (bijv. in een modelaanvrage 
voor een messenheft wordt gespecificeerd dat de producten waarin dit model moet 
worden opgenomen ‘messen‘ zijn in de subklasse 08-03), vervangt de onderzoeker de 
aanduiding van dat product door de aanduiding ‘product(en) X (deel van -)‘, mits zowel 
het betrokken deel als het product in zijn geheel tot dezelfde klasse van de classificatie 
van Locarno behoren. 
 

Wanneer een model een set producten afbeeldt en deze producten in de aanvraag 
worden aangeduid (bijv. in een aanvraag voor het model van een bordenset wordt 
gespecificeerd dat de producten waarin dit model zal worden opgenomen 'borden' zijn 
in subklasse 07-01), vervangt de onderzoeker die aanduiding door 'product(en) X (Set -
)'. 
 

Versiering 

 
Dezelfde redenering is van toepassing wanneer een model de versiering van een 
bepaald product afbeeldt, en dat product in zijn geheel is aangeduid in de aanvraag. 
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De onderzoeker vervangt de aanduiding van dat product door de vermelding 
'product(en) X (versiering voor -)'. Het product wordt dan ingedeeld in klasse 32-00 van 
de classificatie van Locarno. 
 

Wanneer daarnaast een product wordt aangeduid met 'versiering' en het model zich 
niet beperkt tot de afbeelding van deze versiering maar ook het product, of een deel 
van dat product, waarop deze versiering is aangebracht, toont, zonder dat afstand 
wordt gedaan van de contouren, wordt dit product toegevoegd aan de aanduiding van 
het product en wordt de classificatie dienovereenkomstig aangepast. 
 

Een lijst van producten waarin 'versiering' wordt gecombineerd met andere, tot 
verschillende klassen van de classificatie van Locarno behorende producten, geeft 
aanleiding tot een bezwaar wanneer diverse modellen worden gecombineerd in een 
meervoudige aanvraag (zie paragraaf 7.2.3). 
 

 

Kennisgeving van de ambtshalve verandering van de aanduiding 

 
Indien de onderzoeker geen gebrek vaststelt, schrijft hij het(de) 
Gemeenschapsmodel(len) in en stelt hij de aanvrager in kennis van de ambtshalve 
verandering van de aanduiding van het product. 
 

Wanneer de aanvrager bezwaar maakt tegen een dergelijke ambtshalve verandering 
kan hij verzoeken om correctie van de overeenkomstige termen in het register (zie 
paragraaf 11.1) en vragen dat de in de aanvraag gebruikte oorspronkelijke termen 
worden gehandhaafd, mits er geen problemen zijn met betrekking tot de duidelijkheid 
van deze termen of de classificatie ervan (zie artikel 20, UVGMo, en het 
besluit van 5 juli 2007, R 1421-2006-3, ‘Cash registers’). In dat geval wordt de 
aanvragers echter medegedeeld dat een vertaling van de oorspronkelijke termen in alle 
officiële talen van de Unie de inschrijving van het(de) Gemeenschapsmodel(len) 
waarschijnlijk zal vertragen. 
 

 

6.1.5 Lange lijsten van producten 
 

In de aanvraag mag meer dan één product worden vermeld. 
 

Wanneer echter in een aanvraag meer dan vijf verschillende producten worden 
vermeld die alle tot dezelfde subklasse van de classificatie van Locarno behoren, stelt 
de onderzoeker voor om de aanduiding van het product te vervangen door de titel van 
de betrokken subklasse, teneinde er voor te zorgen dat het register van 
Gemeenschapsmodellen doorzoekbaar blijft en kosten voor vertaling worden 
vermeden. 
 

Laten we er bijvoorbeeld van uitgaan dat in een aanvraag de volgende producten zijn 
vermeld: Vergrendelings- en sluitmechanismen, sleutels voor voertuigen, 
deurvergrendelingsstrips voor diefstalpreventie, antidiefstalinrichtingen voor 
motorrijwielen, hangsloten (onderdelen van -), houders voor sloten, sluitingen, 
handboeien, frames voor handtassen, sluitingen, vergrendelingsbouten, inrichtingen 
voor het sluiten van deuren en ramen, (elektrische) deuropeners, deurgrendels, 
sluitingen voor portemonnees en handtassen, platte bouten (sloten), hangsloten, 
vergrendelingsmechanismen, sluitingen voor lederwaren, deursluiters, spanjoletten 
voor ramen en deuren, sluitingen van vensterluiken, elektrische-contactsleutels, 
kabelhangsloten voor fietsen, antidiefstalsloten, sleutels, sluitingen voor dozen, 
deurremmen, tuimelaarsloten, deursloten voor voertuigen, bevestigingen voor 
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laadkleppen van vrachtwagens, veiligheidssloten voor fietsen, slotjes voor 
sigarettendoosjes, spanstukken voor luiken, wielklemmen, ketenen, sloten (onderdelen 
van -). 
 

Aangezien al deze producten in dezelfde subklasse van de classificatie van Locarno 
zijn ingedeeld, stelt de onderzoeker voor deze lijst te vervangen door de titel van 
subklasse 08-07, te weten 'vergrendelings- en sluitmechanismen'. 
 

Wanneer de opgave van de producten meer dan vijf producten omvat die niet alle tot 
dezelfde subklasse van de classificatie van Locarno behoren, stelt de onderzoeker de 
aanvrager voor het aantal producten te beperken tot vijf en de producten 
dienovereenkomstig te selecteren. 
 

Indien de aanvrager binnen de in de mededeling van de onderzoeker aangegeven 
termijn duidelijk maakt dat hij de oorspronkelijke lijst van producten wil handhaven, 
vindt het onderzoek op basis van die lijst plaats. 
 

Indien de aanvrager niet binnen de termijn antwoordt of uitdrukkelijk met het voorstel 
van de onderzoeker instemt, vindt het onderzoek plaats op basis van de door de 
onderzoeker voorgestelde aanduiding van het product. 
 

 

6.1.6 Bezwaren tegen vermeldingen van producten 
 

Wanneer de onderzoeker een bezwaar aantekent, geeft hij de aanvrager een termijn 
van twee maanden om opmerkingen in te dienen en vastgestelde gebreken te 
verhelpen (artikel 10, lid 3, UVGMo). 
 

De onderzoeker kan de aanvrager verzoeken de aard en het doel van de producten te 
specificeren om een correcte classificatie mogelijk te maken. Om de aanvrager hierbij 
te helpen kan de onderzoeker voorstellen om de termen van de in EuroLocarno 
opgenomen producten over te nemen. 
 

Indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is verholpen, wordt de aanvraag 
afgewezen. (artikel 10, lid 4, UVGMo). 
 

 

6.1.6.1 Geen opgave van de producten 

 

Er wordt bezwaar aangetekend wanneer de aanvraag geen opgave van de betrokken 
producten bevat (artikel 36, lid 2, VGMo). Indien de beschrijving of het 
voorrangsdocument echter een opgave bevat, noteert de onderzoeker deze als de 
opgave van de producten (zie het besluit van 21/03/2011, R 2432/2010-3, ‘Kylkropp för 
elektronikbärare’, punt 14). 
 

 

6.1.6.2 Gebrekkige opgave van de producten 

 

De onderzoeker maakt eveneens bezwaar tegen een vermelding van een product die 
het niet mogelijk maakt om elk product in te delen in één klasse en subklasse van de 
classificatie van Locarno (artikel 3, lid 3, UVGMo). 
 

Dit zal het geval zijn wanneer de opgave te vaag of te dubbelzinnig is om de aard en 
het doel van de betrokken producten te bepalen, bijvoorbeeld, handelswaren, 
fantasieartikelen, geschenken, souvenirs, woonaccessoires, elektrische apparaten enz. 
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Dit is eveneens het geval wanneer de opgave betrekking heeft op een dienst en niet 
zozeer op een product, bijvoorbeeld verzending en verwerking van informatie. 
 

 

6.1.6.3 Kennelijk gebrek aan overeenstemming 

 

Daar een van de hoofddoelstellingen van de opgave van producten is derden in staat 
te stellen het register van Gemeenschapsmodellen te doorzoeken, maakt de 
onderzoeker bezwaar tegen een opgave die kennelijk niet overeenkomt met het 
product dat in de afbeelding van het model tot uiting wordt gebracht. 
 

 

6.2 Facultatieve elementen 
 

Een aanvraag kan een aantal facultatieve elementen bevatten, overeenkomstig 
artikel 1, lid 1, onder f) en g), en artikel 1, lid 2, UVGMo, zoals: 
 

 een verklaring dat aanspraak wordt gemaakt op voorrang of op voorrang in geval 
van tentoonstelling, 

 een beschrijving, 

 een vermelding van de classificatie van Locarno van de in de aanvraag 
opgenomen producten, 

 de vermelding van de ontwerper(s), 

 een verzoek om opschorting. 
 

 

6.2.1 Voorrang en voorrang in geval van tentoonstelling 
 

6.2.1.1 Voorrang 

 

Algemene beginselen 
 
De indiener van een aanvraag van een Gemeenschapsmodel kan aanspraak maken 
op voorrang van een of meer eerdere aanvragen voor hetzelfde model of 
gebruiksmodel in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de 
Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, of in of voor een 
andere staat waarmee een wederkerigheidsovereenkomst is gesloten (artikel 41, 
VGMo, en artikel 8, UVGMo). Deze 'voorrang op grond van het verdrag' blijft zes 
maanden na de indiening van de eerste aanvraag geldig. 
 

Het recht van voorrang heeft tot gevolg dat voor de toepassing van de 
artikelen 5, 6, 7 en 22, artikel 25, lid 1, onder d), en artikel 50, lid 1, VGMo (artikel 43, 
VGMo), de datum van voorrang als de datum van indiening van de aanvraag van het 
ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt beschouwd. 
 

Aanspraken op voorrang moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

 

 Het is mogelijk binnen zes maanden na de indiening van de eerste aanvraag 
aanspraak te maken op voorrang; 

 er kan alleen aanspraak worden gemaakt op voorrang na de eerste indiening van 
een model of gebruiksmodel in een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of 
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bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, of in een 
andere staat waarmee een wederkerigheidsovereenkomst is gesloten; 

 de houder moet dezelfde zijn, of er moet een document van overdracht worden 
ingediend waarin wordt vastgesteld dat de aanvrager van het 
Gemeenschapsmodel het recht heeft om aanspraak te maken op voorrang van 
een eerdere aanvraag die oorspronkelijk was ingediend door een andere 
aanvrager; 

 de verklaring dat aanspraak wordt gemaakt op voorrang (met vermelding van de 
datum, het nummer en het land van de eerste aanvraag) moet binnen een 
maand na de datum van indiening van de aanvraag van het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel worden ingediend; 

 de details en het gewaarmerkte afschrift van de eerdere aanvraag moeten 
binnen drie maanden na de indiening van de verklaring van voorrang worden 
ingediend. 

 

 

De inhoudelijke voorwaarde hiervoor is dat het Gemeenschapsmodel betrekking moet 
hebben op 'hetzelfde model of gebruiksmodel' als waarvoor aanspraak op voorrang 
wordt gemaakt. Dit betekent dat het onderwerp van de eerdere aanvraag identiek moet 
zijn aan dat van het overeenkomstig Gemeenschapsmodel, zonder dat kenmerken zijn 
toegevoegd of geschrapt. Het beroep op voorrang is echter geldig als het 
Gemeenschapsmodel en de eerdere aanvraag om een modelrecht of een 
gebruiksmodel slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen in de zin van 
artikel 5, VGMo. 
 

Bij het onderzoek van een aanvraag van een Gemeenschapsmodel controleert het 
Bureau niet of deze aanvraag betrekking heeft op 'hetzelfde model of hetzelfde 
gebruiksmodel' waarvoor aanspraak wordt gemaakt op voorrang. Daarom is het de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanvrager ervoor te zorgen dat aan deze 
voorwaarde wordt voldaan, zo niet kan de geldigheid van het beroep op voorrang in 
een later stadium worden betwist. 
 

Met het oog op de toepassing van de artikelen 5, 6 en 7, en artikel 25, lid 1, onder d), 
VGMo wordt een aanspraak op voorrang door het Bureau onderzocht in het kader van 
procedures tot nietigverklaring, indien een derde partij de geldigheid van een dergelijke 
aanspraak op voorrang betwist of indien de houder de gevolgen van de 
openbaarmaking van een tekening of model aanvecht, wanneer deze openbaarmaking 
plaatsvindt binnen de periode van voorrang (zie de richtsnoeren inzake het onderzoek 
van vorderingen tot nietigverklaring van een model, paragraaf 5.5.1.8, 
Openbaarmaking binnen de periode van voorrang). 
 

In de fase van onderzoek van een aanvraag van een Gemeenschapsmodel beperkt het 
Bureau zich ertoe te controleren of de formaliteiten met betrekking tot de aanspraak op 
voorrang zijn vervuld (artikel 45, lid 2, onder d), VGMo). 
 

 

Aanspraak maken op voorrang 

 
De aanvrager kan aanspraak maken op voorrang van een of meer eerdere aanvragen 
om modellen of gebruiksmodellen. Er kan bijgevolg aanspraak worden gemaakt op 
voorrang van meer dan één eerdere aanvraag, namelijk wanneer twee of meer 
Gemeenschapsmodellen worden gecombineerd in een meervoudige aanvraag. 
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Indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang van dezelfde eerdere aanvraag voor alle 
tekeningen of modellen van een meervoudige aanvraag moet het vak 'Zelfde voorrang 
voor alle tekeningen of modellen' op het (papieren) aanvraagformulier worden 
aangekruist. 
 

Elke aanvraag die de waarde heeft van een regelmatige nationale aanvraag 
overeenkomstig het recht van de staat waar de aanvraag is ingediend, wordt geacht 
een recht op voorrang te doen ontstaan. Onder regelmatige nationale aanvraag wordt 
verstaan een aanvraag waarvan de datum van indiening in het betrokken land kan 
worden vastgesteld, ongeacht het verdere lot van die aanvraag (artikel 41, lid 3, 
VGMo). 
 

Er kan aanspraak worden gemaakt op voorrang bij indiening van een aanvraag van 
een Gemeenschapsmodel of binnen een periode van één maand na de datum van 
indiening. Gedurende deze periode van één maand moet de aanvrager de verklaring 
van voorrang indienen en vermelden op welke datum en in welk land de eerdere 
aanvraag was ingediend (artikel 8, lid 2, UVGMo). 
 

Wanneer het beroep op voorrang niet in de aanvraag wordt vermeld, worden de 
voorrangsdocumenten die binnen één maand na de datum van indiening worden 
ingediend, beschouwd als een verklaring van voorrang. 
 

Tenzij uitdrukkelijk in de aanvraag wordt vermeld dat in een later stadium aanspraak op 
voorrang wordt gemaakt, wordt de aanvraag onverwijld onderzocht en, indien geen 
gebrek wordt vastgesteld, ingeschreven, zonder een maand op een eventuele 
verklaring van voorrang te wachten. Indien na inschrijving van een 
Gemeenschapsmodel op regelmatige wijze een verklaring van voorrang is ingediend, 
worden de desbetreffende gegevens vervolgens in het register opgenomen. 
 

De aanvrager moet binnen drie maanden na de datum van indiening of, in voorkomend 
geval, na ontvangst van de verklaring van voorrang door het Bureau, het Bureau 
het(de) dossiernummer(s) van de eerdere aanvra(a)g(en) mededelen en een 
gewaarmerkt afschrift van de eerdere aanvra(a)g(en) (artikel 8, UVGMo) verstrekken.  
 

 

Gebreken 

 
Het Bureau beperkt zich ertoe te controleren of aan de vormvereisten met betrekking 
tot de verklaring van voorrang is voldaan (artikel 45, lid 2, VGMo), hetzij: 
 

 of aanspraak op voorrang is gemaakt binnen zes maanden na de indiening van 
de eerste aanvraag; 

 of bij indiening van de aanvraag binnen één maand na de datum van indiening 
aanspraak op voorrang is gemaakt; 

 of de details en het afschrift van de eerdere aanvraag tijdig (binnen drie maanden 
na de datum van indiening of, in voorkomend geval, na ontvangst van de 
verklaring van voorrang) werden ingediend; 

 of de eerdere aanvraag een tekening of model of een gebruiksmodel betreft; 

 of de eerdere aanvraag was ingediend in een staat die partij is bij het Verdrag 
van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie, of in een andere staat waarmee een 
wederkerigheidsovereenkomst is gesloten; 
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 of de eerdere aanvraag een eerste aanvraag was (hetgeen zou betekenen dat 
een beroep op voorrang moet worden verworpen indien de indiener van de 
eerdere aanvraag op zijn beurt beroep doet op voorrang); 

 of de houder dezelfde is, ofwel een document van overdracht is ingediend waarin 
is vastgesteld dat de aanvrager van het Gemeenschapsmodel het recht heeft om 
aanspraak te maken op voorrang van een eerdere aanvraag die oorspronkelijk 
was ingediend door een andere aanvrager. 

 

Wanneer gebreken worden vastgesteld die verholpen kunnen worden, vraagt de 
onderzoeker de aanvrager om deze binnen twee maanden te verhelpen. 
 

Indien de gebreken niet tijdig worden verholpen of niet kunnen worden verholpen deelt 
het Bureau de aanvrager mede dat hij het recht van voorrang verliest en de 
mogelijkheid heeft om een formeel (dat wil zeggen aanvechtbaar) besluit aangaande 
dat verlies aan te vragen (artikel 46, lid 1 en 4, VGMo, en artikel 40, lid 2, UVGMo).  
 

Indien de gebreken slechts op sommige tekeningen of modellen van een meervoudige 
aanvraag betrekking hebben, vervalt het recht van voorrang alleen met betrekking tot 
die tekeningen of modellen (artikel 10, lid 8, UVGMo). 
 

 

Of aanspraak op voorrang is gemaakt binnen zes maanden na de indiening van de 
eerste aanvraag 
 

De onderzoeker onderzoekt of de aan het Gemeenschapsmodel toegekende datum 
van indiening niet later valt dan zes maanden na de datum van indiening van de eerste 
aanvraag. Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat de door het Bureau 
toegekende datum van indiening niet altijd overeenkomt met de datum van ontvangst 
van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel (zie paragraaf 3). 
 

Om de inschrijvingsprocedure te versnellen zal het Bureau, wanneer de datum van 
indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel onbetwistbaar en 
onherroepelijk buiten de periode van zes maanden valt, het beroep op voorrang 
afwijzen zonder de aanvrager formeel in kennis te stellen van dit gebrek. 
 

Wanneer de datum van indiening van een aanvraag van een Gemeenschapsmodel de 
periode van zes maanden net overschrijdt, onderzoekt de onderzoeker of deze periode 
dient te worden verlengd overeenkomstig een van de in artikel 58, UVGMo genoemde 
voorwaarden. 
 

Het recht van voorrang waarop aanspraak wordt gemaakt, moet altijd een eerdere 
aanvraag zijn, die juist daarom niet dezelfde datum kan dragen als de aanvraag van 
een Gemeenschapsmodel. 
 

 

Of bij indiening van de aanvraag binnen één maand na de datum van indiening 
aanspraak op voorrang is gemaakt 
 

De onderzoeker controleert of uiterlijk een maand na de datum van indiening van het 
Gemeenschapsmodel aanspraak op voorrang is gemaakt. 
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Of de details met betrekking tot de eerdere aanvraag en het afschrift van het 
voorrangsdocument tijdig werden ingediend 
 

Wanneer aanspraak wordt gemaakt op voorrang bij indiening van de aanvraag of 
middels de indiening van een verklaring van voorrang, moet de aanvrager vermelden 
op welke datum en in en voor welk land de eerdere aanvraag was gedaan (artikel 1, 
lid 1, onder f), UVGMo). Niet-nakoming hiervan leidt echter niet tot een bezwaar: de 
onderzoeker wacht totdat het voorrangsdocument wordt ingediend. 
 

Het dossiernummer en het voorrangsdocument moeten binnen drie maanden na de 
datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel of de indiening 
van de verklaring van voorrang worden voorgelegd (artikel 8, UVGMo). 
 

Het voorrangsdocument moet bestaan uit een gewaarmerkt afschrift van de eerdere 
aanvraag of inschrijving dat is afgegeven door de ontvangende autoriteit, en vergezeld 
gaan van een bewijs waarop de datum van indiening van die aanvraag is vermeld. Het 
voorrangsdocument kan worden ingediend in de vorm van een origineel of een 
fotokopie. Wanneer het origineel een afbeelding van de tekening het model in kleur 
bevat, moet ook de fotokopie in kleur zijn (zie besluit nr. EX-03-5 van de President van 
het Bureau van 20/01/2003 betreffende de vormvereisten voor beroep op voorrang of 
anciënniteit). Aanvragers die aanspraak maken op voorrang van een aanvraag voor 
een VS-octrooi (model) mogen het gewaarmerkte afschrift van deze aanvraag op CD-
rom indienen (zie mededeling nr. 12/04 van de President van het Bureau van 
20/10/2004). 
 

Wanneer aanspraak wordt gemaakt op voorrang van een eerder ingeschreven 
Gemeenschapsmodel moet de aanvrager het nummer en de datum van indiening van 
de eerdere aanvraag vermelden. Er is geen aanvullende informatie of aanvullend 
document vereist (zie besluit nr. EX-03-05 van de President van het Bureau van 
20/01/2003 betreffende de vormvereisten voor beroep op voorrang of anciënniteit). 
 

Indien de taal van de eerdere aanvraag niet één van de talen van het Bureau is, kan de 
onderzoeker de aanvrager verzoeken om binnen twee maanden (artikel 42, VGMo) 
een vertaling in te dienen. Er is geen vertaling nodig van het hele document maar enkel 
van de informatie op basis waarvan de onderzoeker de aard van het recht (model of 
gebruiksmodel), de datum van indiening en de naam van de aanvrager kan vaststellen.  
 

Wanneer de onderzoeker in het beroep op voorrang gebreken vaststelt verstuurt hij 
vóór het verstrijken van de termijn voor het indienen van alle details van de eerdere 
aanvraag, waaronder het dossiernummer en het voorrangsdocument, een schriftelijke 
ingebrekestelling. De termijn voor het verhelpen van de gebreken is ten minste drie 
maanden vanaf de datum van indiening of de datum van ontvangst van de verklaring 
van voorrang. 
 

 

Of de eerdere aanvraag een tekening of model of een gebruiksmodel betreft 
 

Het is mogelijk aanspraak te maken op voorrang van een eerdere aanvraag van een 
tekening of model of een gebruiksmodel, inclusief de aanvraag om een eerdere 
inschrijving van een Gemeenschapsmodel of een internationaal model. 
 

Vele nationale wetten, waaronder die van de Verenigde Staten van Amerika, voorzien 
niet in bescherming van gebruiksmodellen. In de Europese Unie kunnen 
gebruiksmodellen worden ingeschreven in onder andere Oostenrijk, Tsjechië, 
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Denemarken, Finland, Duitsland, Italië, Hongarije, Polen, Portugal, Slowakije en 
Spanje. Gebruiksmodellen kunnen ook worden ingeschreven in Japan. 
 

Een beroep op voorrang dat gebaseerd is op een eerdere octrooiaanvraag wordt in 
principe geweigerd. Er kan echter wel een beroep worden gedaan op voorrang van een 
internationale aanvraag krachtens het verdrag tot samenwerking inzake octrooien 
(PCT), daar in artikel 2 van het PCT de term 'octrooi' in ruime zin wordt gedefinieerd en 
hieronder ook gebruiksmodellen vallen. 
 

Een beroep op voorrang kan slechts worden gebaseerd op een eerdere, bij het United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) ingediende aanvraag indien het 
onderwerp van de eerdere aanvraag betrekking heeft op een 'modeloctrooi', en niet op 
een 'octrooi'. 
 

Om de inschrijvingsprocedure te versnellen zal het Bureau, wanneer de eerdere 
aanvraag onbetwistbaar en onherroepelijk een recht betreft dat geen tekening of model 
of gebruiksmodel is, het beroep op voorrang afwijzen zonder de aanvrager formeel in 
kennis te stellen van dit gebrek. 
 

 

Of de eerdere aanvraag was ingediend in een staat die partij is bij het Verdrag van 
Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, of in een 
andere staat waarmee een wederkerigheidsovereenkomst is gesloten 
 

De hieronder opgesomde staten en andere grondgebieden zijn geen partij bij de 
relevante overeenkomsten en profiteren evenmin van 
wederkerigheidsovereenkomsten. Daarom worden beroepen op voorrang die 
gebaseerd zijn op de volgende landen en grondgebieden geweigerd: 
 

Afghanistan (AF) 
Abchazië 

Amerikaans-Samoa (AS) 
Anguilla (AI) 
Aruba (AW) 
Bermuda (BM) 
Kaaimaneilanden (KY) 
Cookeilanden (CY) 
Eritrea (ER) 
Ethiopië (ET) 
Falklandeilanden (FK) 
Guernsey (Kanaaleilanden) (GG) 
Eiland Man (IM) 
Jersey (Kanaaleilanden) (JE) 
Kiribati (KI) 
Marshalleilanden (MH) 
Micronesia (Federale Staten van) (FM) 
Montserrat (MS) 
Nauru (NR) 
Palau (PW) 
Pitcairneilanden (PN) 
Sint-Helena (SH) 
Somalië (SO) 
Turks- en Caïcoseilanden (TC) 
Tuvalu (TV) 
Britse Maagdeneilanden (VG) 
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Om de inschrijvingsprocedure te versnellen wijst het Bureau het beroep op voorrang af 
wanneer de eerdere aanvraag onbetwistbaar en onherroepelijk was ingediend in een 
van voornoemde landen of grondgebieden, zonder de aanvrager formeel in kennis te 
stellen van dit gebrek. 
 

 

Of de eerdere aanvraag een eerste aanvraag is 
 

In principe moet de eerdere aanvraag een eerste aanvraag zijn. De onderzoeker 
vergewist zich er daarom van dat in het voorrangsdocument niet wordt verwezen naar 
een beroep op voorrang ten aanzien van een eerdere aanvraag. 
 

Om de inschrijvingsprocedure te versnellen wijst het Bureau het beroep op voorrang af 
wanneer onbetwistbaar en onherroepelijk vaststaat dat de eerdere aanvraag geen 
eerste aanvraag is, zonder de aanvrager formeel in kennis te stellen van dit gebrek. 
 

Bij wijze van uitzondering wordt een latere aanvraag van een tekening of een model 
die/dat onderwerp is van een eerdere, eerste aanvraag en die/dat is ingediend in of 
voor dezelfde staat, beschouwd als een eerste aanvraag met het oog op de vaststelling 
van de voorrang, mits de eerdere aanvraag op de datum van indiening van de latere 
aanvraag is ingetrokken, prijsgegeven of geweigerd, zonder voor het publiek ter inzage 
te hebben gelegen en zonder rechten te hebben laten bestaan, en mits zij nog niet als 
grondslag heeft gediend voor het beroep op voorrang. De eerdere aanvraag kan dan 
niet meer als grondslag dienen voor het beroep op het recht van voorrang (artikel 41, 
lid 4, VGMo). 
 

 

Of de houder dezelfde is of een overdracht heeft plaatsgevonden 
 

Er kan aanspraak worden gemaakt op voorrang door de aanvrager van de eerste 
aanvraag of zijn rechtsopvolger. In het laatste geval moet de eerste aanvraag vóór de 
datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel zijn 
overgedragen, en daarover moet documentatie worden verstrekt. 
 

Het recht van voorrang als dusdanig kan worden overgedragen los van de eerste 
aanvraag. Daarom kan voorrang worden aanvaard zelfs indien de houders van het 
Gemeenschapsmodel en de eerdere aanvraag niet dezelfde zijn, mits bewijs van 
toekenning van het recht van voorrang wordt geleverd. In dat geval moet de datum van 
uitvoering van de toekenning voorafgaan aan de datum van indiening van de aanvraag 
van het Gemeenschapsmodel. 
 

Dochterondernemingen of geassocieerde ondernemingen van de aanvrager worden 
niet als dezelfde juridische entiteit als de aanvrager van het Gemeenschapsmodel zelf 
beschouwd. 
 

Wanneer de aanvrager antwoordt op een bezwaar van de onderzoeker ten aanzien 
van het verschil in identiteit van de aanvrager en de houder van de eerdere aanvraag, 
en uitlegt dat dit het gevolg is van een verandering van maatschappelijke naam, moet 
binnen twee maanden een document worden voorgelegd waaruit deze verandering van 
maatschappelijke naam blijkt.  
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6.2.1.2 Voorrang in geval van tentoonstelling 

 

Algemene beginselen 
 

Het recht van voorrang in geval van tentoonstelling heeft tot gevolg dat voor de 
toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 22, artikel 25, lid 1, onder d), en artikel 50, lid 1, 
VGMo (artikel 43, VGMo), de datum waarop de tekening of het model is getoond op 
een officieel erkende tentoonstelling als de datum van indiening van de aanvraag van 
het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt beschouwd. 
 

De aanvrager kan binnen zes maanden na de eerste expositie beroep doen op 
voorrang in geval van tentoonstelling. Er moet bewijs worden geleverd van de expositie 
(artikel 44, leden 1 en 2, VGMo). 
 

Voorrang in geval van tentoonstelling kan niet leiden tot verlenging van de 
voorrangstermijn van zes maanden op grond van het Verdrag (artikel 44, lid 3, VGMo). 
 

 

Beroep op voorrang in geval van tentoonstelling 
 

Net als 'voorrang op grond van het verdrag' (zie paragraaf 6.2.1 hierboven) kan beroep 
worden gedaan op voorrang in geval van tentoonstelling op het moment van indiening 
van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel of daarna. Wanneer de aanvrager na 
een aanvraag te hebben ingediend, een beroep wil doen op voorrang in geval van 
tentoonstelling moet hij binnen een periode van een maand na de datum van indiening 
een verklaring van voorrang indienen met vermelding van de naam van de 
tentoonstelling en de datum van de eerste expositie van het product (artikel 9, lid 2, 
UVGMo). 
 

De aanvrager moeten binnen drie maanden na de datum van indiening of de datum 
van ontvangst van de verklaring van voorrang bij het Bureau een op de tentoonstelling 
door de bevoegde instantie afgegeven bewijsstuk indienen. Dit bewijsstuk moet 
verklaren dat het model op de tentoonstelling openbaar is gemaakt, en moet melding 
maken van de openingsdatum van de tentoonstelling, en indien het eerste openbare 
gebruik ervan niet samenviel met de openingsdatum van de tentoonstelling, van de 
datum van eerste openbaar gebruik. Het bewijsstuk moet vergezeld gaan van een 
verklaring waaruit blijkt dat het product waarin de tekening of het model is verwerkt 
daadwerkelijk openbaar is gemaakt en deze verklaring moet door de verantwoordelijke 
instantie naar behoren zijn gewaarmerkt (artikel 9, leden 1 en 2, UVGMo). 
 

Voorrang kan alleen worden toegekend wanneer de aanvraag van het 
Gemeenschapsmodel is ingediend binnen zes maanden na de eerste expositie op een 
voor dit doel erkende tentoonstelling, namelijk een wereldtentoonstelling in de zin van 
het Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen, ondertekend te Parijs op 
22 november 1928. Deze tentoonstellingen komen niet vaak voor en artikel 44, VGMo 
geldt niet voor expositie op andere nationale of internationale tentoonstellingen. De 
tentoonstellingen zijn te vinden op de website van het 'Bureau International des 
Expositions': http://www.bie-paris.org/site/en/. 
 

 

Gebreken 
 

Het Bureau beperkt zich ertoe te onderzoeken of aan de vormvereisten met betrekking 
tot een beroep op voorrang in geval van tentoonstelling is voldaan (artikel 45, lid 2, 
onder d), VGMo), dat wil zeggen: 

http://www.bie-paris.org/site/en/
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 of de datum van indiening van het Gemeenschapsmodel binnen de termijn van 
zes maanden na de eerste expositie van het product valt; 

 of bij indiening van de aanvraag een beroep op voorrang is gedaan binnen één 
maand na de datum van indiening; 

 of de aanvraag of de latere verklaring van voorrang alle details bevat met 
betrekking tot de naam van de tentoonstelling en de datum van de eerste 
expositie van het product; 

 of de tentoonstelling een wereldtentoonstelling was in de zin van het Verdrag 
betreffende internationale tentoonstellingen van 22 november 1928; 

 of het door de bevoegde instantie op de tentoonstelling afgegeven bewijsstuk 
tijdig werd overgelegd; 

 of de op het bewijsstuk genoemde houder dezelfde is als de aanvrager. 
 

Wanneer gebreken worden vastgesteld die verholpen kunnen worden, vraagt de 
onderzoeker de aanvrager om deze te verhelpen binnen een termijn die niet korter is 
dan de termijn van drie maanden voor het overleggen van het hierboven genoemd 
bewijsstuk. 
 

Indien de gebreken niet verholpen kunnen worden of niet tijdig verholpen worden, deelt 
het Bureau de aanvrager mede dat hij het recht van voorrang verliest en de 
mogelijkheid heeft om te verzoeken om een formeel (dat wil zeggen aanvechtbaar) 
besluit aangaande dat verlies (artikel 46, leden 1 en 4, VGMo, en artikel 40, lid 2, 
UVGMo). 
 

Indien het gebrek slechts op sommige tekeningen of modellen van een meervoudige 
aanvraag betrekking heeft, vervalt het recht van voorrang alleen met betrekking tot die 
tekeningen of modellen (artikel 10, lid 8, UVGMo). 
 

 

6.2.2 Beschrijving 
 

De aanvraag kan een beschrijving bevatten van ten hoogste honderd woorden waarin 
de afbeelding van de tekening of het model of het specimen wordt uitgelegd (zie 
paragraaf 3.3.5) De beschrijving mag alleen betrekking hebben op de kenmerken die 
op de afbeeldingen van de tekening of het model of het specimen verschijnen. Deze 
mag geen verklaringen bevatten betreffende de ogenschijnlijke nieuwheid of het eigen 
karakter van de tekening of het model of diens technische waarde (artikel 1, lid 2, 
onder a), UVGMo). 
 

De beschrijving is niet van invloed op de draagwĳdte van de bescherming van de 
tekening of het model als zodanig (artikel 36, lid 6, VGMo). 
 

De beschrijving mag echter de aard of het doel van sommige kenmerken van de 
tekening of het model verduidelijken om een eventueel bezwaar te overwinnen. 
Wanneer bijvoorbeeld op verschillende perspectieven van dezelfde tekening of 
hetzelfde model verschillen kleuren zijn afgebeeld, waardoor twijfels ontstaan ten 
aanzien van de onderlinge consistentie (zie paragraaf 5.2.5), mag in de beschrijving 
worden toegelicht dat de kleuren van de tekening of het model veranderen wanneer 
het product waarin de tekening of het model is verwerkt in gebruik is. 
 

Beschrijvingen die na de datum van indiening van de aanvraag worden ingediend, 
worden niet aanvaard. 
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In het register komt te staan dat een beschrijving is ingediend, maar de beschrijving als 
dusdanig wordt niet gepubliceerd. De beschrijving blijft echter deel van het 
administratieve dossier van de aanvraag en kan worden ingekeken door derden onder 
de in artikel 74, VGMo en de artikelen 74 en 75, UVGMo vermelde voorwaarden. 
 

 

6.2.3 Vermelding van de classificatie van Locarno 
 

6.2.3.1 Algemene beginselen 

 
De aanvrager kan overeenkomstig de classificatie van Locarno zelf de classificatie 
vaststellen van de in de aanvraag vermelde producten (zie paragraaf 6.1.4). 
 

Indien de aanvrager een classificatie aangeeft, moeten de producten worden 
gegroepeerd overeenkomstig de classificatie van Locarno, waarbij elke groep wordt 
voorafgegaan door het nummer van de relevante klasse en wordt gerangschikt volgens 
de volgorde van de klassen en subklassen (artikel 3, UVGMo). 
 

Daar het aangeven van een classificatie facultatief is, wordt geen bezwaar 
aangetekend indien de aanvrager nalaat een classificatie aan te geven of niet voldoet 
aan de eis dat de producten worden gegroepeerd of de aard van de producten wordt 
aangegeven, mits geen bezwaar is aangetekend met betrekking tot de opgave van de 
producten (paragraaf 4.6). Indien zulk een bezwaar is aangetekend, classificeert de 
onderzoeker de producten ambtshalve overeenkomstig de classificatie van Locarno. 
 

Wanneer de aanvrager alleen de hoofdklasse en geen subklasse heeft aangegeven, 
kent de onderzoeker de subklasse toe die passend lijkt te zijn in het licht van de op de 
afbeelding getoonde tekening of het op de afbeelding getoonde model. Wanneer 
bijvoorbeeld in een aanvraag om een tekening of model verpakking in klasse 9 van de 
classificatie van Locarno wordt aangegeven, en wanneer de tekening of het model een 
fles afbeeldt, kent de onderzoeker subklasse 09-01 toe (met de titel: flessen, flacons, 
potten, mandflessen, korfflessen, en houders met dynamische afgiftemiddelen). 
 

Wanneer de aanvrager een verkeerde classificatie heeft aangegeven, kent de 
onderzoeker ambtshalve de correcte classificatie toe. 
 

Producten die verschillende elementen combineren om meer dan één functie te 
vervullen, kunnen worden ingedeeld in evenveel klassen en subklassen als er functies 
zijn. Een product met bijvoorbeeld de vermelding Koelboxen met radio´s en cd-spelers 
worden ingedeeld in klasse 14-01 (Opname-, communicatie- of 
informatieverwerkingsapparatuur), 14-03 (Communicatieapparatuur, draadloze 
afstandsbedieningen en radioversterkers) en 15-07 (Koelmachines en -apparaten) van 
de classificatie van Locarno. 
 

 

6.2.3.2 Meervoudige aanvraag en de vereiste inzake 'eenheid van klasse' 
 

Indien dezelfde opgave van producten van toepassing is op alle tekeningen of 
modellen in een meervoudige aanvraag, moet het vak 'Zelfde opgave van producten 
voor alle tekeningen of modellen' op het (papieren) formulier voor de aanvraag worden 
aangekruist en het veld ‘Opgave van het product' leeg worden gelaten voor de latere 
tekeningen of modellen. 
 

Wanneer meerdere tekeningen of modellen anders dan versierselen worden 
gecombineerd in een meervoudige aanvraag, wordt de aanvraag opgesplitst indien de 
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producten waarin de tekeningen of modellen moeten worden verwerkt of waarop zij 
worden toegepast, tot meer dan een klasse van de classificatie van Locarno behoren 
(artikel 37, lid 1, VGMo, en artikel 2, lid 2, UVGMo; zie paragraaf 7.2.3). 
 

 

6.2.4 Vermelding van de ontwerper(s) 
 

De aanvraag kan het volgende omvatten: 
 

(a) een vermelding van de ontwerper(s), of 
(b) een collectieve vermelding van een team van ontwerpers, of 
(c) de vermelding dat de ontwerper(s) of een team van ontwerpers afstand heeft 

gedaan van het recht om vermeld te worden (artikel 18, VGMo, en artikel 1, lid 2, 
onder d), UVGMo). 

 

De vermelding, de afstandsverklaring en de vermelding met betrekking tot de 
ontwerper(s) zijn louter facultatief en zijn geen voorwerp van onderzoek. 
 

Indien de ontwerper of het team van ontwerpers dezelfde is voor alle aangevraagde 
modellen in een meervoudige aanvraag, moet dit worden aangegeven met een kruisje 
in het vak 'Zelfde ontwerper voor alle modellen' op het (papieren) aanvraagformulier. 
 

Daar het recht om als ontwerper te worden vermeld niet beperkt is in de tijd, kan de 
naam van de ontwerper ook na inschrijving van het model in het register worden 
opgenomen (artikel 69, lid 2, onder j), UVGMo). 
 

 

6.2.5 Verzoek om opschorting 

 
6.2.5.1 Algemene beginselen 

 
De aanvrager van een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan bij het indienen van de 
aanvraag verzoeken de publicatie gedurende dertig maanden vanaf de datum van 
indiening, of indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, vanaf de datum van 
voorrang op te schorten (artikel 50, lid 1, VGMo).  
 

Wanneer geen gebrek wordt vastgesteld, wordt het Gemeenschapsmodel 
ingeschreven. De in deel A.2. van het Blad van Gemeenschapsmodellen 
gepubliceerde informatie omvat het dossiernummer, het inschrijvingsnummer, de naam 
en het adres van de houder en, indien van toepassing, de naam en het kantooradres 
van de gemachtigde. Andere bijzonderheden, zoals de afbeelding van de tekening of 
het model of de opgave van de producten, worden niet gepubliceerd (artikel 14, lid 3, 
UVGMo). 
 

Derden kunnen echter in het hele dossier inzage krijgen, indien zij daarvoor 
voorafgaande toestemming van de aanvrager hebben gekregen, of indien zij kunnen 
bewijzen een gerechtvaardigd belang te hebben (artikel 74, leden 1 en 2, VGMo). 
 

Er is met name sprake van een gerechtvaardigd belang wanneer een belanghebbende 
bewijst dat de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel waarvan de 
publicatie is opgeschort, stappen heeft ondernomen om het hiermee verbonden recht 
tegen hem te doen gelden. 
 

Er wordt geen bewijs van inschrijving verstrekt zolang de publicatie van een tekening of 
model is opgeschort. De houder van de inschrijving van de tekening of het model 
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waarvan publicatie is opgeschort, kan echter verzoeken om een al dan niet 
gewaarmerkt uittreksel uit het register waarop de afbeelding van de tekening of het 
model of andere bijzonderheden betreffende de verschijningsvorm voorkomen 
(artikel 73, onder b), UVGMo), teneinde zijn rechten tegenover derden te kunnen doen 
gelden (artikel 50, lid 6, VGMo). 
 

De in deze afdeling beschreven procedure is niet van toepassing op internationale 
inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt (zie 
paragraaf 12). 
 

 

6.2.5.2 Verzoek om opschorting 

 
Het verzoek om opschorting van de publicatie moet in de aanvraag zijn opgenomen 
(artikel 50, lid 1, VGMo). Latere verzoeken worden niet aanvaard, zelfs niet indien zij 
op dezelfde dag zijn ontvangen. 
 

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat tekeningen of modellen binnen twee 
werkdagen en soms zelfs op de dag van ontvangst van de aanvraag kunnen worden 
ingeschreven en kunnen worden aanvaard voor publicatie (zie paragraaf 2.7.1). Indien 
een aanvraag bij vergissing geen verzoek om opschorting bevat, moet zij worden 
ingetrokken om publicatie te voorkomen. Gelet op de snelheid van het inschrijvings- en 
het publicatieproces moet dit onmiddellijk na het indienen worden gedaan. De 
aanvrager moet tevens op de dag van intrekking contact opnemen met een 
onderzoeker. 
 

Een verzoek om opschorting van publicatie kan betrekking hebben op slechts sommige 
tekeningen of modellen in een meervoudige aanvraag. In dat geval moeten de op te 
schorten tekeningen of modellen duidelijk worden geïdentificeerd door voor elke 
individuele tekening of elk individueel model het vak 'Verzoek om opschorting van de 
publicatie' op het (papieren) formulier of het vak 'Uit te stellen publicatie' (elektronische 
indiening) aan te kruisen. 
 

De aanvrager moet afgezien van de inschrijvingstaks een opschortingstaks betalen (zie 
paragraaf 8). Betaling van de publicatietaks is facultatief in het stadium van indiening. 
 

 

6.2.5.3 Verzoek om publicatie 

 
De aanvrager moet bij indiening of uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de 
periode van 30 maanden (dat wil zeggen op de laatste dag van de 27ste maand na de 
datum van indiening of, in voorkomend geval, na de datum van voorrang) voldoen aan 
wat bekend is als de 'vereisten inzake een verzoek om publicatie' (artikel 15, UVGMo) 
en: 
 

 de publicatietaks voor de tekening(en) of het(de) model(len) waarvoor 
opschorting is verzocht, betalen (zie paragraaf 8); 

 ingeval overeenkomstig artikel 5, UVGMo de afbeelding van de tekening of het 
model door een specimen is vervangen (zie paragraaf 3.3.5) een afbeelding van 
de tekening of het model overeenkomstig artikel 4, UVGMo indienen (zie 
paragraaf 5); 

 in het geval van een meervoudige aanvraag duidelijk aangeven welke van de 
voor opschorting aangeduide tekeningen of modellen moeten worden 
gepubliceerd, voor welke tekeningen of modellen van publicatie moet worden 
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afgezien of, naar gelang het geval, voor welke tekeningen of modellen de 
opschortingstermijn moet blijven lopen. 

 

Wanneer de houder van het Gemeenschapsmodel op ongeacht welk moment vóór 
het verstrijken van de 27 maanden het Bureau verzoekt om publicatie van de 
tekening(en) of het(de) model(len) ('verzoek om eerdere publicatie'), moet hij duidelijk 
maken of publicatie zo snel als technisch mogelijk moet plaatsvinden (artikel 16, lid 1, 
UVGMo) of zodra de opschortingsperiode van 30 maanden is verstreken. Tenzij de 
aanvrager een specifiek verzoek heeft gedaan, worden de tekeningen of modellen 
gepubliceerd zodra de opschortingsperiode is verstreken. 
 

Indien de houder eerder een verzoek om publicatie heeft gedaan maar desalniettemin 
besluit de tekening of het model niet te laten publiceren, moet hij geruime tijd voor 
publicatie van de tekening of het model een schriftelijk verzoek indienen waarin hij 
verklaard van publicatie af te zien. Reeds betaalde publicatietaksen worden niet 
terugbetaald. 
 

 

6.2.5.4 Naleving van de termijnen 

 
Houders van Gemeenschapsmodellen moeten zich ervan bewust zijn dat het Bureau 
geen bericht stuurt met betrekking tot het verstrijken van de periode van 27 maanden 
waarbinnen aan de eisen voor publicatie moet zijn voldaan. Het is daarom de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager (of, indien van toepassing, van zijn 
gemachtigde) ervoor te zorgen dat de termijnen worden nageleefd. 
 

Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het geval waarin op het moment 
van indiening of na indiening, aanspraak wordt gemaakt op een voorrangsdatum, daar 
deze voorrangsdatum de op opschorting toepasselijke termijnen bepaalt. Bovendien 
kan de op opschorting toepasselijke termijn voor elke tekening of elk model van een 
meervoudige aanvraag verschillen, indien voor elke individuele tekening of elk 
individueel model een andere voorrangsdatum is gevraagd.  
 

Wanneer de termijn voor het voldoen aan 'de vereisten inzake het verzoek om 
publicatie' niet in acht wordt genomen en dit leidt tot verlies van rechten, kan de houder 
van een Gemeenschapsmodel verzoeken om herstel in de vorige toestand (artikel 67, 
VGMo). Voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, 
afdeling 8, Herstel in de vorige toestand. 
 

 

6.2.5.5 Gebreken 

 
Gebreken in de onderzoeksfase 

 
Indien de informatie in de aanvraag tegenstrijdig is (bijv. de opschortingstaks is betaald 
maar de aanvrager heeft het vak 'Verzoek om opschorting van publicatie' niet 
aangekruist) of inconsistent is (bijv. het bedrag van de voor een meervoudige aanvraag 
betaalde opschortingstaksen komt niet overeen met het aantal tekeningen of modellen 
waarvoor opschorting is verzocht), stuurt de onderzoeker de aanvrager een schriftelijk 
ingebrekestelling waarin hij hem vraagt te bevestigen dat hij heeft verzocht om 
opschorting en, indien van toepassing aan te geven voor welk(e) specifiek(e) 
tekening(en) of model(len) van een meervoudige aanvraag hij om opschorting heeft 
verzocht, en/of de desbetreffende taksen te betalen. 
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Gebreken met betrekking tot de 'vereisten inzake het verzoek om publicatie' 

 
Indien bij het verstrijken van de periode van 27 maanden na de datum van indiening of 
de datum van voorrang van de inschrijving van het Gemeenschapsmodel de houder 
niet heeft voldaan aan de 'vereisten inzake publicatie' stuurt de onderzoeker hem een 
schriftelijke ingebrekestelling waarin hem twee maanden de tijd wordt gegeven om de 
gebreken te verhelpen (artikel 15, lid 2, UVGMo). 
 

Wanneer het gebrek de betaling van publicatietaksen betreft, wordt de aanvrager 
verzocht het correcte bedrag te betalen plus de taksen wegens laattijdige betaling (dat 
wil zeggen EUR 30 voor een tekening of model en in het geval van een meervoudige 
aanvraag 25% van de publicatietaksen voor elke aanvullende tekening of elk 
aanvullend model; artikel 15, lid 4, UVGMo, en artikelen 8 en 10 van de bijlage bij de 
VTGMo. 
 

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat de door de onderzoeker vastgestelde 
termijn niet kan worden verlengd tot na de opschortingsperiode van 30 maanden 
(artikel 15, lid 2, UVGMo). 
 

Indien de gebreken niet binnen de vastgestelde termijn zijn verholpen wordt het 
ingeschreven Gemeenschapsmodel geacht van het begin af aan niet de in de VGMo 
bepaalde rechtsgevolgen te hebben gehad (artikel 15, lid 3, UVGMo). 
 

De onderzoeker doet de houder na het verstrijken van de opschortingsperiode van 30 
maanden een desbetreffende mededeling toekomen. 
 

In het geval van een 'verzoek om eerdere publicatie' (zie paragraaf 6.2.5.3) leidt niet-
naleving van de vereisten inzake het verzoek om publicatie ertoe dat het verzoek wordt 
geacht niet te zijn ingediend (artikel 15, lid 3, onder a), UVGMo). Indien de 
publicatietaks reeds is betaald, wordt deze terugbetaald. Wanneer het echter nog meer 
dan drie maanden duurt voordat de periode van 27 maanden is verstreken, kan de 
houder een ander verzoek om publicatie indienen. 
 

Wanneer het gebrek een betaling betreft die onvoldoende is om de publicatietaksen en 
de eventuele taksen voor laagtijdige betaling voor alle op te schorten tekeningen of 
modellen in een meervoudige aanvraag te dekken, worden de tekeningen of modellen 
waarop het betaalde bedrag geen betrekking heeft, geacht van het begin af aan niet de 
in de VGMo bepaalde rechtsgevolgen te hebben gehad. Tenzij de houder duidelijk 
heeft gemaakt op welke tekeningen of modellen het betaalde bedrag betrekking heeft, 
neemt de onderzoeker de tekeningen of modellen in aanmerking in de volgorde waarin 
zij zijn genummerd (artikel 15, lid 4, UVGMo). 
 

 

Publicatie na opschorting 

 
Wanneer er geen gebreken zijn of wanneer de gebreken tijdig verholpen zijn, wordt de 
inschrijving gepubliceerd in deel A.1 van het Blad van Gemeenschapsmodellen. 
 

De houder kan vragen dat slechts sommige van de in een meervoudige aanvraag 
opgenomen tekeningen of modellen worden gepubliceerd. 
 

In de publicatie wordt vermeld dat oorspronkelijk een verzoek om opschorting was 
ingediend en, indien van toepassing, dat oorspronkelijk een specimen was ingediend 
(artikel 16, UVGMo). 
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7 Meervoudige aanvragen 
 
7.1 Algemene beginselen 
 

Een meervoudige aanvraag is een verzoek om inschrijving van meer dan één tekening 
of model binnen een en dezelfde aanvraag. Elk van de in een meervoudige aanvraag 
of inschrijving opgenomen tekeningen of modellen wordt los van de andere tekeningen 
of modellen onderzocht en behandeld. Met name kan elke tekening of elk model 
onafhankelijk van de andere tekeningen of modellen ten uitvoer worden gelegd en 
voorwerp van licentie, van een zakelijk recht, van gedwongen tenuitvoerlegging, van 
een insolventieprocedure, van afstand, van vernieuwing, van overdracht, van 
opschorting van publicatie of van nietigverklaring zijn (artikel 37, lid 4, VGMo). 
 

Voor meervoudige aanvragen moeten specifieke inschrijvings- en publicatietaksen 
worden betaald die afnemen naar evenredigheid van het aantal tekeningen of modellen 
(zie paragraaf 8). 
 

 

7.2 Op meervoudige aanvragen toepasselijke vormvereisten 
 

7.2.1 Algemene vereisten 
 

Alle tekeningen of modellen in een meervoudige aanvraag moeten dezelfde houder(s) 
en dezelfde gemachtigde(n) (indien van toepassing) hebben. 
 

Het aantal van de in een meervoudige aanvraag opgenomen tekeningen of modellen is 
onbeperkt. De tekeningen of modellen hoeven niet onderling verbonden te zijn op 
anderszins soortgelijk te zijn wat betreft verschijningsvorm, aard of doel. 
 

Het aantal tekeningen of modellen mag niet worden verward met het 'aantal 
perspectieven' waarin de tekeningen of modellen worden afgebeeld (zie paragraaf 5.1). 
 

Aanvragers moeten de tekeningen of modellen waarop de meervoudige aanvraag 
betrekking heeft nummeren met Arabische cijfers (artikel 2, lid 4, UVGMo). 
 

Voor elke tekening of elk model in een meervoudige aanvraag moet een geschikte 
afbeelding worden verstrekt (zie paragraaf 5) en dient het product te worden vermeld 
waarin de tekening of het model moet worden verwerkt of waarop de tekening of het 
model moet worden toegepast (artikel 2, lid 3, UVGMo); zie paragraaf 6.1.4). 
 

 

7.2.2 Afzonderlijk onderzoek 

 
Elk van de in een meervoudige aanvraag opgenomen tekeningen of modellen wordt 
afzonderlijk onderzocht. Indien een gebrek met betrekking tot sommige van de in een 
meervoudige aanvraag opgenomen tekeningen of modellen niet binnen de door het 
Bureau vastgestelde termijn wordt verholpen, wordt de aanvraag met betrekking tot 
slechts die tekeningen of modellen geweigerd (artikel 10, lid 8, UVGMo). 
 

De besluiten over inschrijving of afwijzing van de in een meervoudige aanvraag 
opgenomen tekeningen of modellen worden op hetzelfde tijdstip genomen. 
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Zelfs indien een aantal van de tekeningen of modellen in een meervoudige aanvraag 
reeds aan zowel de inhoudelijke vereisten als de vormvereisten voldoet, worden die 
tekeningen of modellen niet ingeschreven zolang de gebreken met betrekking tot de 
andere tekeningen of modellen niet zijn verholpen of indien de betrokken tekeningen 
modellen bij besluit van de onderzoeker zijn geweigerd. 
 

 

7.2.3 De vereiste inzake 'eenheid van klasse' 
 
7.2.3.1 Beginsel 
 
In principe mag(mogen) elk (alle) voor de tekeningen of modellen in een meervoudige 
aanvraag opgegeven product(en) slechts in één van de 32 klassen van Locarno 
worden ingedeeld. 
 

Bij wijze van uitzondering kan de vermelding versiering of product(en) X (Versiering 
voor - ) in klasse 32-00 worden gecombineerd met vermeldingen van producten die tot 
een andere klasse van Locarno behoren. 
 

 

7.2.3.2 Andere producten dan versiering 

 
De voor elke tekening of elk model in een meervoudige aanvraag opgegeven 
producten kunnen verschillen van de producten die zijn opgegeven voor andere 
tekeningen of modellen. 
 

Met uitzondering van de gevallen waarin het gaat om versiering (zie paragraaf 7.2.3.3) 
moeten alle producten die zijn opgegeven voor een bepaald ontwerp in een 
meervoudige aanvraag tot dezelfde klasse van de classificatie van Locarno behoren 
(artikel 37, lid 1, VGMo, en artikel 2, lid 2, UVGMo). Deze vereiste inzake 'eenheid van 
klasse' wordt geacht te zijn vervuld zelfs indien de producten tot verschillende 
subklassen van dezelfde klasse van de classificatie van Locarno behoren. 
 

Een meervoudige aanvraag is bijvoorbeeld aanvaardbaar indien hierin één tekening of 
model met de vermelding motorvoertuigen (klasse 12, subklasse 08) en één tekening 
of model met de vermelding interieurbenodigdheden voor voertuigen (klasse 12, 
subklasse 16) is opgenomen, of indien deze termen voor beide tekeningen of modellen 
zijn vermeld. Dit is een voorbeeld van twee tekeningen of modellen in verschillende 
subklassen maar in dezelfde klasse, namelijk klasse 12, van de classificatie van 
Locarno. 
 

Er zou echter een bezwaar worden aangetekend indien de producten in bovenstaand 
voorbeeld waren aangeduid met motorvoertuigen (klasse 12, subklasse 8) en lichten 
voor voertuigen, daar de tweede term behoort tot klasse 26, subklasse 06 van de 
classificatie van Locarno. De onderzoeker zal dan eisen dat de meervoudige aanvraag 
wordt opgesplitst, zoals is uitgelegd in paragraaf 7.2.3.4. 
 

Een meervoudige aanvraag kan slechts worden opgesplitst indien er sprake is van een 
gebrek met betrekking tot de vereiste inzake de 'eenheid van klasse' (artikel 37, lid 4, 
VGMo). 
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7.2.3.3 Versiering 

 
Versiering is een decoratief element dat op de oppervlakte van diverse producten kan 
worden aangebracht zonder dat dit invloed heeft op de omtrek ervan. Deze versiering 
kan een tweedimensionaal patroon of een driedimensionale vorm of uitsnijding hebben 
waardoor de tekening of het model afsteekt tegen een vlakke ondergrond. 
 

Ofschoon versiering als dusdanig een product is in de zin van de classificatie van 
Locarno (klasse 32), heeft zij hoofdzakelijk tot doel een van de kenmerken van andere 
producten te zijn. 
 

In een meervoudige aanvraag kunnen tekeningen of modellen voor versieringen 
worden gecombineerd met tekeningen of modellen voor producten zoals de producten 
waarop deze versiering zal worden aangebracht, mits alle producten tot dezelfde 
klasse van de classificatie van Locarno behoren. 
 

Voor sommige tekeningen of modellen is de vermelding versiering of product(en) X 
(versiering voor) in klasse 32 van de classificatie van Locarno neutraal en wordt 
daarom genegeerd in het onderzoek naar de vraag of de vermelding voor de 
resterende tekeningen of modellen aan de vereiste 'inzake eenheid' van klasse 
voldoet. 
 

Dezelfde redenering is van toepassing op de volgende vermeldingen van producten in 
klasse 32 van de classificatie van Locarno: Grafische symbolen, logo’s en 
oppervlakpatronen. 
 

Een meervoudige aanvraag is bijvoorbeeld aanvaardbaar indien hierin tekeningen of 
modellen voor versiering of serviesgoed (versiering voor) in klasse 32 worden 
gecombineerd met tekeningen of modellen waarin stukken van een theeset voor 
serviesgoed in klasse 7, subklasse 01 worden afgebeeld. Er wordt echter een bezwaar 
aangetekend indien linnen (tafel -) wordt vermeld als product van een van deze 
tekeningen of modellen, daar dit product behoort tot klasse 6, subklasse 13 van de 
classificatie van Locarno, dat wil zeggen tot een andere klasse.  
 

Wanneer de aanvrager het product vermeldt als versiering of product(en) X (versiering 
voor) bekijkt de onderzoeker de betrokken tekening of het betrokken model om prima 
facie te onderzoeken of het product werkelijk bestemd is voor versiering. Wanneer de 
onderzoeker het ermee eens is dat de tekening of het model voor versiering is, wordt 
het opgenomen in klasse 32. 
 

Wanneer de onderzoeker er niet mee instemt dat de tekening of het model voor 
versiering is, moet hij wegens een kennelijk gebrek aan overeenstemming tussen de 
vermelde producten en de tekening of het model een schriftelijke ingebrekestelling 
sturen. 
 

Wanneer de afbeelding van de tekening of het model zich niet beperkt tot de versiering 
als dusdanig, maar ook het product openbaar maakt waarop deze versiering wordt 
aangebracht, zonder dat de omtrek ervan voorwerp is van een verklaring van afstand, 
moet dit product worden toegevoegd aan de lijst van producten en moet de classificatie 
dienovereenkomstig worden aangepast (zie paragraaf 6.1.4.4). 
 

Dit kan aanleiding geven tot een bezwaar wanneer in een meervoudige aanvraag een 
aantal van zulke, op producten aangebrachte tekeningen of modellen die tot 
verschillende klassen van de classificatie van Locarno behoren, worden gecombineerd. 
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7.2.3.4 Gebreken 

 
Laten we veronderstellen dat drie tekeningen of modellen waarop auto´s worden 
afgebeeld in een enkele meervoudige aanvraag worden gecombineerd en de 
vermelding voor elke tekening of elk model motorvoertuigen (subklasse 12-08) en 
schaalmodellen (subklasse 21-01) luidt. 
 

De onderzoeker tekent dan bezwaar aan en verzoekt de aanvrager om: 
 

 sommige van de vermeldingen te schrappen zodat de resterende producten 
kunnen worden opgenomen in slechts één klasse van Locarno, of 

 de aanvraag in twee meervoudige aanvragen voor elk van de betrokken klasse 
van Locarno op te splitsen en de overeenkomstige aanvullende taksen te 
betalen, of 

 de aanvraag in drie enkelvoudige aanvragen op te splitsen, d.w.z. één aanvraag 
per tekening of model in te dienen, en de overeenkomstige aanvullende taksen te 
betalen. 

 

In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn de vermeldingen te schrappen, 
bijvoorbeeld wanneer een bepaald product in twee of meer klassen moet worden 
opgenomen omdat het meerdere doelen dient (zie paragraaf 6.2.3.1). 
 

De aanvrager wordt dan verzocht om binnen twee maanden aan het verzoek van de 
onderzoeker te voldoen en het totale bedrag van de taksen voor alle aanvragen die het 
resultaat zijn van de opsplitsing van de meervoudige aanvraag, te betalen, of sommige 
producten te schrappen teneinde aan de vereiste inzake de 'eenheid van klasse' te 
voldoen. 
 

Het totaal te betalen bedrag wordt door de onderzoeker berekend en in het 
onderzoeksverslag aan de aanvrager meegedeeld. De onderzoeker stelt de meest 
kosteneffectieve optie voor, te weten opsplitsing van de meervoudige aanvraag in 
meerdere aanvragen naargelang het aantal betrokken klassen van Locarno of 
naargelang het aantal betrokken tekeningen of modellen. 
 

Wanneer de aanvrager de gebreken niet tijdig verhelpt, wordt de meervoudige 
aanvraag in haar geheel afgewezen. 
 

 

8 Betaling van taksen 
 

8.1 Algemene beginselen 
 

Aanvragen van Gemeenschapsmodellen zijn onderworpen aan uiteenlopende taksen, 
waaronder een inschrijvingstaks en een publicatietaks of, in het geval van een 
aanvraag met een verzoek om opschorting van de publicatie, een opschortingstaks, die 
de aanvrager bij het indienen van de aanvraag moet betalen (artikel 6, lid 1, 
UVGMo). 
 

In het geval van meervoudige aanvragen, moeten voor elke bijkomende tekening of elk 
bijkomend model bijkomende inschrijvings-, publicatie- of opschortingstaksen worden 
betaald. Indien bij het indienen van de aanvraag geen betaling is verricht, moet 
eveneens een taks wegens laattijdige betaling worden betaald. 
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In het geval van opschorting kunnen aanvragers bij het indienen van de aanvraag 
ervoor kiezen om niet alleen de inschrijvings- en de opschortingstaks maar ook de 
publicatietaks te betalen. 
 

Voor de taks die betaald moet worden voor een internationale aanvraag waarvan het 
territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt zie paragraaf 12.1.2.3, Taksen. 
 

 

8.2 Munteenheid en bedragen 
 

Taksen moeten worden betaald in euro. Betalingen in andere munteenheden worden 
niet aanvaard. 
 

De taksen voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende: 
 

Inschrijvingstaksen 

 

Enkelvoudige tekening of enkelvoudig model, of de eerste tekening of het 
eerste model in een meervoudige aanvraag €230 

Tweede tot tiende tekening of model in een meervoudige aanvraag €115 per tekening of model 

Elfde tekening of model in een meervoudige aanvraag €50 per tekening of model 

 

 

Publicatietaksen 

 

Enkelvoudige tekening of enkelvoudig model, of de eerste te publiceren 
tekening of het eerst te publiceren model in een meervoudige aanvraag €120 

Tweede tot tiende tekening of model in een meervoudige aanvraag €60 per tekening of model 

Elfde te publiceren tekening of model in een meervoudige aanvraag €30 per tekening of model 

 
 
Opschortingstaksen (wanneer om opschorting van publicatie is verzocht) 
 

Enkelvoudige tekening of enkelvoudig model of de eerste tekening of het 
eerste model in een meervoudige aanvraag waarvoor om opschorting van 
publicatie is verzocht 

€40 

Tweede tot tiende tekening of model in een meervoudige aanvraag waarvoor 
om opschorting van publicatie is verzocht €20 per tekening of model 

Elfde tekening of model in een meervoudige aanvraag waarvoor om 
opschorting van publicatie is verzocht €10 per tekening of model 

 

 

Voorbeelden van taksen die bij het indienen van een meervoudige aanvraag 
verschuldigd zijn wanneer voor slechts sommige tekeningen of modellen de publicatie 
moet worden opgeschort 
 

nummer van de 
tekening of het 

model 
opschorting inschrijvingstaks publicatietaks opschortingstaks 

xxxxxxxx-0001 Ja €230 - €40 

xxxxxxxx-0002 Ja €115 - €20 

xxxxxxxx-0003 Nee €115 €120 - 
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xxxxxxxx-0004 Nee €115 €60 - 

xxxxxxxx-0005 Nee €115 €60 - 

 

Indien na inschrijving een verzoek wordt gedaan om publicatie van tekening of model 
xxxxxxxx-0001, betreft dit in feite de vierde tekening of het vierde model die/dat 
gepubliceerd moet worden en de publicatietaks bedraagt dan €60. 
 
 

8.3 Betaalmiddelen, betalingsgegevens en terugbetaling 
 
Voor meer informatie over de betaalmiddelen, de bij betaling te vermelden gegevens 
en de voorwaarden voor terugbetaling van taksen, zie de richtsnoeren, deel A, 
Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven. 
 
Taksen worden terugbetaald wanneer de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd 
zonder dat een datum van indiening is toegekend (aanvraag die 'niet als een aanvraag 
van een Gemeenschapsmodel is behandeld'). 
 
Het Bureau betaalt ook bedragen terug die onvoldoende waren om de inschrijvings- en 
publicatietaksen (of opschortingstaksen) voor de tekening of het model of voor ten 
minste één tekening of model van een meervoudige aanvraag te dekken. 
 
 

9 Intrekkingen en correcties 
 
9.1 Inleiding 
 
De aanvrager kan op elk moment tijdens het onderzoek een aanvraag van een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel intrekken of, in het geval van een meervoudige 
aanvraag, sommige van de in de meervoudige aanvraag opgenomen tekeningen of 
modellen intrekken. Correcties mogen enkel in specifieke situaties worden 
aangebracht. 
 

Elke correctie of verandering die wordt aangebracht in het register en/of de publicatie, 
dat wil zeggen nadat de tekening of het model door de onderzoeker is ingeschreven, 
moet overeenkomstig paragraaf 11 worden behandeld.  
 

 

9.2 Intrekking van de aanvraag 
 
Vóór inschrijving kan de aanvrager op elk ogenblik een aanvraag van een 
Gemeenschapsmerk intrekken of, in het geval van een meervoudige aanvraag, 
sommige modellen van een meervoudige aanvraag intrekken (artikel 12, lid 1, 
UVGMo). De onderzoeker stuurt een bevestiging van de intrekking. 
 

Verzoeken om intrekking moeten schriftelijk worden ingediend en de volgende 
gegevens bevatten: 
 

 het dossiernummer van de aanvraag van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel of, wanneer vóór de toekenning van een nummer van 
indiening een verzoek om intrekking is gedaan, elke informatie aan de hand 
waarvan de aanvraag geïdentificeerd kan worden, zoals het referentienummer 
van de aanvrager/gemachtigde en/of het voorlopige dossiernummer dat wordt 
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vermeld op het automatische ontvangstbewijs bij elektronische indiening van de 
aanvraag; 

 in het geval van een meervoudige aanvraag een vermelding van de tekening(en) 
of het(de) model(len) dat(die) de aanvrager wil intrekken indien enkel sommige 
tekeningen of modellen moeten worden ingetrokken; en 

 de naam en het adres van de aanvrager en/of de naam en het adres van de 
gemachtigde, indien van toepassing. 

 

De 'datum van intrekking' is de datum waarop het Bureau het verzoek om intrekking 
ontvangt. 
 

Taksen worden niet terugbetaald indien een datum van indiening is toegekend, tenzij 
het bedrag van de door de aanvrager betaalde taksen onvoldoende is om de taksen 
voor inschrijving en publicatie (of, naargelang het geval, de taks voor opschorting) van 
de tekening of het model of van ten minste één tekening of model van een 
meervoudige aanvraag te dekken. 
 

Verzoeken om intrekking die op of na de datum van inschrijving van de tekening of het 
model door het Bureau worden ontvangen, worden behandeld als verzoeken om 
afstand. 
 

Verzoeken om intrekking die op de datum van indiening van de aanvraag van de 
tekening of het model door het Bureau worden ontvangen, worden aanvaard zelfs 
indien de tekening of het model op dezelfde dag wordt ingeschreven. 
 
 

9.3 Correcties in de aanvraag 
 
9.3.1 Elementen die gecorrigeerd kunnen worden 

 
Alleen de naam en het adres van de aanvrager of diens gemachtigde, foute 
formuleringen, kopieerfouten of kennelijke vergissingen mogen worden gecorrigeerd 
indien de aanvrager daarom verzoekt (artikel 12, lid 2, UVGMo). 
 

Afgezien van de naam en het adres van de aanvrager of diens gemachtigde mogen, 
indien de aanvrager daarom verzoekt, elementen worden gecorrigeerd die foute 
formuleringen, kopieerfouten of kennelijke vergissingen bevatten. Deze zijn: 

 de datum van indiening wanneer de aanvraag was ingediend bij de centrale 
dienst voor intellectuele eigendom van een lidstaat of, in het geval van de 
Benelux-landen, bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE), 
wanneer de betrokken dienst heeft meegedeeld dat een fout met betrekking tot 
de datum van ontvangst is gemaakt; 

 de naam van de ontwerper of van het team van ontwerpers; 

 de tweede taal; 

 de vermelding van het(de) product(en); 

 de classificatie van Locarno van het(de) in de aanvraag opgenomen product(en); 

 het land, de datum en het nummer van de eerdere aanvraag wanneer aanspraak 
is gemaakt op voorrang op grond van het verdrag; 

 de naam, de plaats en de datum van de eerste exhibitie van het model wanneer 
aanspraak is gemaakt op voorrang in geval van tentoonstelling; 

 de beschrijving. 
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9.3.2 Elementen die niet mogen worden gecorrigeerd 

 
In principe mag de afbeelding van de tekeningen(en) of het(de) model(len) na de 
indiening van de aanvraag niet worden gewijzigd (artikel 12, lid 2, UVGMo). De 
indiening van aanvullende perspectieven of de intrekking van perspectieven in een 
later stadium wordt niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk door het Bureau wordt 
gevraagd of voorgesteld (zie de paragrafen 5.2 en 5.5). 
 

Wanneer een verzoek om correcties tot gevolg heeft dat de afbeelding van de 
tekening(en) of het(de) model(len) wordt veranderd, wordt de aanvrager medegedeeld 
dat zijn verzoek niet aanvaardbaar is. De aanvrager moet beslissen of hij de 
inschrijvingsprocedure wil voortzetten of een nieuwe aanvraag wil indienen, waarvoor 
hij dan de toepasselijke taksen moet betalen. 
 

 

9.3.3 Procedure inzake verzoeken om correcties 

 
Een verzoek om correctie van de aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: 
 

a) het dossiernummer van de aanvraag; 
b) de naam en het adres van de aanvrager; 
c) de naam en het adres van de gemachtigde wanneer de aanvrager een 

gemachtigde heeft benoemd; 
d) de vermelding van het element van de aanvraag dat gecorrigeerd moet worden 

en de gecorrigeerde versie van dat element. 
 

Er hoeft maar één verzoek te worden ingediend om hetzelfde element in twee of meer 
aanvragen van dezelfde aanvrager te corrigeren. 
 

Indien aan alle vereisten is voldaan stuurt de onderzoeker een bevestiging van de 
correctie. 
 

Correcties en wijzigingen na inschrijving worden behandeld door de afdeling voor 
operationele ondersteuning (zie paragraaf 11). 
 

 

9.3.4 Gebreken 

 
Wanneer een verzoek om correcties niet aan bovengenoemde vereisten voldoet en het 
vastgestelde gebrek verholpen kan worden, nodigt de onderzoeker de aanvrager uit 
het gebrek binnen twee maanden te verhelpen. Indien het gebrek niet tijdig verholpen 
kan worden weigert de onderzoeker het verzoek om correctie. 
 

Verzoeken om correctie die tot gevolg hebben dat de afbeelding van de tekening(en) of 
het(de) model(len) wordt veranderd, worden onherroepelijk geweigerd. 
 

Beschrijvingen die na de datum van indiening van de aanvraag worden ingediend 
worden niet aanvaard (zie paragraaf 6.2.2). Verzoeken om correcties die vergezeld 
gaan van de indiening van een beschrijving na de datum van indiening van de 
aanvraag, worden daarom geweigerd. 
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10 Inschrijving, publicatie en bewijsstukken 
 

10.1 Inschrijving 
 
Zodra het onderzoek van de absolute gronden voor afwijzing en van de formaliteiten is 
voltooid, moet de onderzoeker zich ervan vergewissen dat alle in artikel 14, UVGMo 
genoemde gegevens zijn verstrekt (de gegevens die verplicht zijn voor de aanvrager 
en die op de aanvraag moeten voorkomen, zijn vet gedrukt): 
 

(a) de datum van indiening van de aanvraag; 
(b) het dossiernummer van de aanvraag en van elke individuele tekening of elk 

individueel model in een meervoudige aanvraag; 
(c) de datum van publicatie van de inschrijving; 
(d) de naam, het adres en de nationaliteit van de aanvrager en de staat waarin 

deze zijn woonplaats, zetel of vestiging heeft; 
(e) de naam en het kantooradres van de gemachtigde, niet zijnde een 

gemachtigde als bedoeld in artikel 77, lid 3, eerste alinea, VGMo; indien er meer 
dan een gemachtigde is, worden slechts de naam en het kantooradres van de 
eerst genoemde gemachtigde ingeschreven, gevolgd door de woorden ‘et al’; 
indien een samenwerkingsverband van gemachtigden is aangewezen worden 
slechts de naam en het adres van het samenwerkingsverband ingeschreven; 

(f) de afbeelding van de tekening of het model; 
(g) de vermelding van het(de) product(en) met naam, voorafgegaan door het(de) 

nummer(s) van en gegroepeerd volgens de relevante klasse(n) en subklasse(n) 
van de classificatie van Locarno; 

(h) gegevens met betrekking tot aanspraken op voorrang overeenkomstig artikel 42, 
VGMo; 

(i) gegevens met betrekking tot aanspraken op voorrang overeenkomstig artikel 44, 
VGMo; 

(j) de vermelding van de ontwerper of van het team van ontwerpers, of een 
verklaring dat de ontwerper of het team van ontwerpers heeft afgezien van het 
recht om vermeld te worden; 

(k) de taal waarin de aanvraag was ingediend en de tweede taal die door de 
aanvrager overeenkomstig artikel 98, lid 2, VGMo was aangegeven; 

(l) de datum van inschrijving van de tekening of het model in het register en het 
inschrijvingsnummer; 

(m) de vermelding van een eventueel verzoek om opschorting van publicatie 
overeenkomstig artikel 50, lid 3, VGMo, waarin wordt aangegeven op welke 
datum de opschortingstermijn verstrijkt; 

(n) de vermelding dat een specimen is ingediend overeenkomstig artikel 5, UVGMo; 
(o) de vermelding dat een beschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 1, lid 2, 

onder a), UVGMo; 
(p) de vermelding dat de afbeelding van de tekening of het model een woordelement 

bevat. 
 

Zodra alle gegevens van de checklijst zijn verstrekt, controleert de onderzoeker of alle 
toepasselijke taksen zijn betaald. 
 

Wanneer geen gebrek wordt vastgesteld, wordt de aanvraag ingeschreven. 
 

 



Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau  Blz. 68 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

10.2 Publicatie 
 
10.2.1 Algemene beginselen 
 

Alle ingeschreven Gemeenschapsmodellen worden gepubliceerd in het Blad van 
Gemeenschapsmodellen dat slechts in elektronische vorm wordt gepubliceerd op de 
website van het BHIM. 
 

Internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt 
uitgestrekt, worden door de WIPO gepubliceerd (Hague Express Bulletin) (zie 
paragraaf 12). 
 

Publicatie vindt onmiddellijk na inschrijving plaats, tenzij een aanvraag een verzoek om 
opschorting bevat; publicatie vindt dagelijks plaats. 
 

Wanneer een aanvraag een verzoek om opschorting van publicatie bevat, vindt 
publicatie in deel A.2 van het Blad plaats en blijft tot de volgende gegevens beperkt: 
het nummer van de tekening of het model, de datum van indiening, de datum van 
inschrijving en de naam van de aanvrager en, indien van toepassing, de naam van de 
gemachtigde. 
 

Wanneer een aanvraag een verzoek tot opschorting van publicatie voor slechts 
sommige tekeningen of modellen van een meervoudige aanvraag bevat, worden alleen 
de tekeningen of modellen waarvoor geen opschorting is verzocht, volledig 
gepubliceerd. 
 

 

10.2.2 Formaat en structuur van de publicatie 

 
Het Blad van Gemeenschapsmodellen is in twee formaten beschikbaar: 
 

 HTML 

 PDF 
 

Beide formaten zijn geldig voor publicatie- en zoekdoeleinden. 
 

Het Blad van Gemeenschapsmodellen omvat de volgende vier delen: 
 

 Deel A handelt over de inschrijving van Gemeenschapsmodellen en bestaat uit 
drie afdelingen: 

 

o Deel A.1: Inschrijving van Gemeenschapsmodellen overeenkomstig de 
artikelen 48 en 50, VGMo. 

o Deel A.2: Inschrijving van Gemeenschapsmodellen met verzoeken om 
opschorting en de eerste publicatie ervan overeenkomstig artikel 50, 
VGMo, en artikel 14, lid 3, UVGMo. 

o Deel A.3: Fouten in deel A (fouten en vergissingen in inschrijvingen). A.3.1 
absolute fouten; A.3.2: relatieve fouten. 

 

 Deel B heeft betrekking op gegevens die na inschrijving in het register zijn 
opgenomen, zoals wijzigingen, overdrachten, licenties enz., en bestaat uit acht 
afdelingen: 

 

o Deel B.1: fouten en vergissingen 
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o Deel B.2: overdrachten 

o Deel B.3: procedure tot nietigverklaring en met betrekking tot aanspraak 

o Deel B.4: afstanden en tekeningen of modellen zonder rechtsgevolgen 

o Deel B.5: licenties 

o Deel B.6: zakelijke rechten 

o Deel B.7: insolventieprocedure 

o Deel B.8: gedwongen tenuitvoerlegging (inbeslagneming). 
 

 Deel C gaat in op vernieuwingen en bevat informatie over verstreken 
inschrijvingen, en is onderverdeeld in drie afdelingen: 

 

o Deel C.1: Vernieuwingen overeenkomstig artikel 13, lid 4, VGM, en 
artikel 69, lid 3, onder m), UVGMo. 

o Deel C.2: verstreken inschrijvingen overeenkomstig artikel 22, lid 5, en 
artikel 69, lid 3, onder n), UVGMo. 

o Deel C.3: correctie van fouten en vergissingen in vernieuwingen en 
verstreken inschrijvingen. 

 

 Deel D heeft betrekking op herstel in de vorige toestand (artikel 67, VGMo) en is 
onderverdeeld in twee afdelingen: 

 

o Deel D.1: herstel in de vorige toestand 

o Deel D.2: correctie van fouten en vergissingen in deel D. 
 

In het Blad wordt elk item voorafgegaan door de overeenkomstige INID-code 
overeenkomstig WIPO-norm ST.80. Waar van toepassing wordt de informatie 
gepubliceerd in alle officiële talen van de Europese Unie (artikel 70, lid 4, UVGMo). 
 

De INID-codes die worden gebruikt voor in bijvoorbeeld deel A.1 van het Blad 
gepubliceerde items zijn als volgt: 
 

21 Dossiernummer 
25 Taal van indiening en tweede taal 
22 Datum van indiening 

15 Datum van opneming in het register 
45 Datum van publicatie 

11 Inschrijvingsnummer 
46 Datum van het verstrijken van de opschortingsperiode 

72 Naam(namen) van de ontwerper(s) of van het team van ontwerpers 

73 Naam en adres van de houder 
74 Naam en adres van de gemachtigde 

51 Classificatie van Locarno 

54 Opgave van het(de) product(en) 
30 Land, datum en nummer van de aanvraag waarvoor aanspraak is gemaakt op 

voorrang (voorrang op grond van het Verdrag) 
23 Naam, plaats en datum waarop de tekening of het model voor het eerst werd 
getoond (voorrang in geval van tentoonstelling) 
29 Vermelding dat een specimen is ingediend 

57 Vermelding dat een beschrijving is ingediend 

55 Afbeelding van de tekening of het model 
 

De publicatie geschiedt in alle EU-talen die officiële talen zijn op de datum van de 
aanvraag. 
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10.3 Bewijs van inschrijving 
 
Er wordt een bewijs van inschrijving afgegeven na volledige publicatie van het 
ingeschreven Gemeenschapsmodel (d.w.z. publicatie in deel A.1). 
 

Het Bureau geeft echter geen bewijzen van inschrijving van internationale 
inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt af (zie 
paragraaf 12). 
 

Sinds 15 november 2010 worden enkel elektronische bewijzen van inschrijving 
afgegeven. Houders van ingeschreven Gemeenschapsmodellen kunnen het bewijs 
downloaden vanaf de dag volgend op publicatie via de ‘eSearch plus’-tool op de 
website van het BHIM. Er wordt geen papieren afschrift van het bewijs van inschrijving 
afgegeven. Het is echter wel mogelijk om een al dan niet gewaarmerkt afschrift van het 
bewijs van inschrijving aan te vragen. 
 

Het bewijs bevat alle gegevens die op de datum van inschrijving in het register van 
Gemeenschapsmodellen zijn opgenomen. Er wordt geen nieuw bewijs afgegeven in 
het geval na de datum van inschrijving veranderingen in het register zijn aangebracht. 
Het is echter wel mogelijk om een uittreksel uit het register met de actuele 
administratieve status van de tekening(en) of het(de) model(len) aan te vragen. 
 

Er wordt een gecorrigeerd bewijs afgegeven na de publicatie van een in een 
inschrijving van een tekening of model vastgestelde relatieve fout (deel A.3.2) of na de 
publicatie van een in een aantekening vastgestelde relatieve fout (deel B.1.2). Een 
relatieve fout is een fout die kan worden toegeschreven aan het Bureau en die de 
draagwijdte van de inschrijving verandert. 
 

 

11 Correcties en veranderingen in het register en in de 
publicatie van inschrijvingen van 
Gemeenschapsmodellen 

 

11.1 Correcties 
 
11.1.1 Algemene beginselen 
 

Alleen de naam en het adres van de aanvrager of de gemachtigde, foute formuleringen 
of kopieerfouten of kennelijke vergissingen mogen, op verzoek van de aanvrager, 
worden gecorrigeerd, mits dergelijke correcties geen invloed hebben op de afbeelding 
van de tekening of het model (artikel 12, lid 2, UVGMo) (zie het arrest van 03/12/2013, 
R 1332/2013-3, ‘Adapters’, punten 14 en volgende). Er is geen taks voor dergelijke 
verzoeken 
 

Wanneer in de inschrijving van een tekening of model of in de publicatie van de 
inschrijving een aan het Bureau toe te rekenen fout of vergissing voorkomt, zal het 
Bureau deze vergissing of fout op eigen initiatief of op verzoek van de aanvrager 
rechtzetten (artikel 20, UVGMo). Er is geen taks voor dergelijke verzoeken. 
 

Een verzoek om correctie van door het Bureau gemaakte vergissingen kan alleen 
betrekking hebben op de inhoud van de publicatie van een inschrijving 
(artikelen 49, 73 en 99, VGMo, en artikelen 14 en 70, UVGMo) en van de in het 
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register opgenomen gegevens (artikelen 48, 72 en 99, VGMo, en artikelen 13 en 69, 
UVGMo). 
 

Tenzij het Bureau zelf een fout heeft gemaakt bij de publicatie van de afbeelding van 
de tekening(en) of het(de) model(len) (en bijvoorbeeld de afbeelding heeft vervormd of 
ingekort) mag de houder niet verzoeken om correctie van zijn Gemeenschapsmodel 
indien deze correctie tot gevolg heeft dat de afbeelding wordt veranderd (artikel 12, 
lid 2, UVGMo) (zie het arrest van 03/12/2013, R 1332/2013-3, ‘Adapters’, 
punten 14 en volgende). 
 

Correcties worden aangebracht zodra de vergissing is vastgesteld, zo nodig ook jaren 
na de oorspronkelijke opneming in het register. 
 

 

11.1.2 Verzoek om correcties 

 
Overeenkomstig de artikelen 12 en 19, UVGMo moeten verzoeken om correcties van 
fouten en vergissingen in het register en in de publicatie van de inschrijving de 
volgende gegevens bevatten: 
 

a) het inschrijvingsnummer van het ingeschreven Gemeenschapsmodel; 
b) de naam en het adres van de houder zoals deze zijn opgenomen in het register, 

of de naam van de houder en het identificatienummer dat door het Bureau aan 
de houder is toegekend; 

c) wanneer de houder een gemachtigde heeft benoemd, de naam en het 
kantooradres van de gemachtigde of de naam van de gemachtigde en het 
identificatienummer dat door het Bureau aan de gemachtigde is toegekend; en 

d) een vermelding van de te corrigeren gegevens in het register en/of van de te 
corrigeren inhoud van de publicatie van de inschrijving en de gecorrigeerde 
versie van het betrokken element. 

 

Het is mogelijk één enkel verzoek om correctie van fouten en vergissingen met 
betrekking tot twee of meer, tot dezelfde houder behorende inschrijvingen in te dienen 
(artikel 19, lid 4, en artikel 20, UVGMo). 
 

Indien niet aan de vereisten voor dergelijke correcties is voldaan, deelt het Bureau de 
aanvrager dit gebrek mede. Indien het gebrek niet binnen de door het Bureau vermelde 
twee maanden is verholpen, wordt het verzoek om correctie geweigerd (artikel 19, 
lid 5, en artikel 20, UVGMo). 
 

Verzoeken om correctie van fouten of vergissingen die geen gegevens in het register 
zijn en/of geen betrekking hebben op de inhoud van de publicatie van de 
inschrijvingen, worden geweigerd. Bijgevolg worden verzoeken om correctie van de 
beschrijving waarin de afbeelding van de tekening of het model of het specimen wordt 
uitgelegd, geweigerd. 
 

Fouten in de vertaling van de vermelding van het product in de officiële talen van de 
Europese Unie worden geacht aan het Bureau toerekenbaar te zijn, en worden 
gecorrigeerd omdat de vertalingen opgenomen zijn in het register en deel uitmaken 
van de inhoud van de publicatie van de inschrijving, ofschoon de vertalingen niet door 
het Bureau zelf maar door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 
worden gemaakt (zie mededeling nr. 4/05 van de President van het Bureau van 
14/06/2005 betreffende de correctie van fouten en vergissingen in het register en in de 
publicatie van de inschrijving van Gemeenschapsmodellen). 
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In geval van twijfel heeft de tekst in de taal van het Bureau waarin het 
Gemeenschapsmodel is aangevraagd, rechtskracht (artikel 99, lid 3, VGMo). Is de 
aanvraag gesteld in een andere officiële taal van de Europese Unie en is deze taal 
geen taal van het Bureau, dan heeft de tekst in de door de aanvrager opgegeven 
tweede taal rechtskracht. 
 

 

11.1.3 Publicatie van correcties 

 
De houder wordt in kennis gesteld van eventuele veranderingen in het register 
(artikel 69, lid 5, UVGMo). 
 

Correcties worden door het Bureau in deel A.3 van het Blad van 
Gemeenschapsmodellen gepubliceerd en samen met de datum waarop ze zijn 
ingeschreven, in het register opgenomen (artikel 20, en artikel 69, lid 3, onder e), 
UVGMo). 
 

Wanneer de fout of vergissing kan worden toegerekend aan het Bureau, verstrekt het 
Bureau de houder na publicatie van de fout of vergissing een bewijs van inschrijving 
met de in het register opgenomen gegevens (artikel 69, lid 2, UVGMo) en een 
verklaring dat deze gegevens in het register zijn opgenomen (artikel 17, UVGMo). 
 

Indien de fout of vergissing door de houder is gemaakt, wordt alleen een bewijs van 
inschrijving met de vermelding van de gecorrigeerde fout of vergissing afgegeven 
indien niet reeds eerder een bewijs is afgegeven. Hoe dan ook kunnen houders het 
Bureau altijd verzoeken om een uittreksel uit het register (in een gewaarmerkte of 
eenvoudige vorm) waarop de actuele status van hun tekening(en) of model(len) wordt 
weergegeven. 
 

 

11.2 Veranderingen in het register 
 
11.2.1 Inleiding 
 

In deze afdeling worden de veranderingen in het register van Gemeenschapsmodellen 
als volgt beschreven: 
 

 afstand van een Gemeenschapsmodel met of zonder opschorting, met name 
gedeeltelijke afstand; 

 veranderingen in de naam en het adres van de aanvrager en/of de gemachtigde, 
indien van toepassing, waarvan het Bureau vóór inschrijving van het 
Gemeenschapsmodel (d.w.z. vóór de afgifte van de mededeling van inschrijving) 
in kennis is gesteld; 

 veranderingen in de naam en het adres van de houder en/of de gemachtigde, 
indien van toepassing, voor een Gemeenschapsmodel met opgeschorte 
publicatie waarvan de publicatie nog niet heeft plaatsgevonden; 

 aantekeningen betreffende overdrachten; 

 aantekeningen betreffende licenties. 
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11.2.2 Afstand van een ingeschreven Gemeenschapsmodel 
 

11.2.2.1 Algemene beginselen 

 
De houder kan op elk ogenblik na inschrijving afstand doen van een 
Gemeenschapsmodel. Van de afstand moet de houder schriftelijk kennis geven aan 
het Bureau (artikel 51, VGMo). 
 

Een verzoek om afstand van een internationaal model waarvan het territorium tot de 
Europese Unie wordt uitgestrekt, moet echter worden ingediend bij en worden 
geregistreerd door het Internationale Bureau (artikel 16 van de Akte van Genève en 
paragraaf 12.2.2.5). 
 

Er kan ook afstand worden gedaan van slechts sommige tekeningen of modellen in 
een meervoudige inschrijving (artikel 27, lid 1, onder d), UVGMo). 
 

De werking van een verklaring van afstand begint op de datum van opneming van de 
afstand in het register van Gemeenschapsmodellen, zonder dat terugwerkende kracht 
mogelijk is (artikel 51, lid 1, VGMo). Indien echter afstand wordt gedaan van een 
Gemeenschapsmodel waarvoor de publicatie is opgeschort, wordt deze aanvraag van 
de aanvang af geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in de VGMo te hebben gehad 
(artikel 51, lid 2, VGMo). 
 

Het is mogelijk gedeeltelijk afstand te doen van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel mits dit in gewijzigde vorm voldoet aan de vereisten voor 
bescherming en de identiteit van de tekening of het model behouden blijft (artikel 51, 
lid 3, VGMo). Gedeeltelijke afstand is daarom beperkt tot de gevallen waarin de 
verwijderde kenmerken of de kenmerken waarvan afstand wordt gedaan, niets 
bijdragen aan de nieuwheid of het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel, in het 
bijzonder: 
 

 indien het Gemeenschapsmodel verwerkt is in een product dat een onderdeel 
van een samengesteld product is en de kenmerken, die verwijderd zijn of 
waarvan afstand is gedaan, bij normaal gebruik van dit samengestelde product 
niet zichtbaar zijn (artikel 4, lid 2, VGMo); of 

 indien de kenmerken die verwijderd zijn of waarvan afstand is gedaan, een 
bepaalde functie vervullen of voor interconnectiedoeleinden worden gebruikt 
(artikel 8, leden 1 en 2, VGMo); of 

 indien de kenmerken die verwijderd zijn of waarvan afstand is gedaan zo klein en 
onbelangrijk zijn dat de geïnformeerde gebruiker ze hoogstwaarschijnlijk over het 
hoofd ziet. 

 

De afstand wordt slechts in het register ingeschreven met toestemming van de houder 
van een in het register ingeschreven recht (artikel 51, lid 4, VGMo). De personen met 
een ingeschreven recht omvatten de houders van een ingeschreven licentie, de 
houders van een ingeschreven zakelijk recht, de schuldeisers van een gedwongen 
tenuitvoerlegging of de voor ingeschreven faillissement of soortgelijke procedures 
bevoegde autoriteiten. 
 

In het geval van in het register van Gemeenschapsmodellen ingeschreven licenties 
wordt de afstand van een Gemeenschapsmodel alleen in het register ingeschreven als 
bewijs is ontvangen dat de houder van het recht de licentiehouder(s) van de afstand in 
kennis heeft gesteld. De afstand wordt in het register ingeschreven drie maanden na 
de datum waarop het Bureau bewijs heeft ontvangen dat de houder de 
licentiehouder(s) in kennis heeft gesteld van de afstand, of eerder, indien bewijs is 
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verkregen dat van de licentiehouder(s) toestemming is verkregen voor de afstand 
(artikel 51, lid 4, VGMo, en artikel 27, lid 2, UVGMo). 
 

Wanneer bij een rechtbank een rechtsvordering overeenkomstig artikel 15, VGMo met 
betrekking tot het recht op het ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingesteld, wordt 
de afstand alleen met de toestemming van de eiser in het register ingeschreven 
(artikel 27, lid 3, UVGMo). 
 

 

11.2.2.2 Vormvereisten voor een verklaring van afstand 

 
Een verklaring van afstand moet de gegevens bevatten waarvan sprake in artikel 27, 
lid 1, UVGMo: 
 

a) het nummer van inschrijving van het ingeschreven Gemeenschapsmodel; 
b) de naam en het adres van de houder; 
c) de naam en het adres van de gemachtigde, indien een gemachtigde is 

aangewezen; 
d) een opgave van de tekeningen of modellen waarvan, in het geval van 

meervoudige aanvragen, afstand wordt gedaan; 
e) een afbeelding van de gewijzigde tekening of het gewijzigd model 

overeenkomstig artikel 4, UVGMo in het geval van een gedeeltelijke 
afstand. 

 

Indien de houder gedeeltelijk afstand doet, moet hij een afbeelding van het 
gewijzigde Gemeenschapsmodel indienen (artikel 27, lid 1, onder e), UVGMo). 
 

Indien een verklaring van afstand niet alle bovengenoemde gegevens bevat en niet 
aan alle bovengenoemde vereisten voldoet, stelt het Bureau, naargelang van het 
geval, de houder van de gebreken in kennis en vraagt hem deze binnen de 
voorgeschreven termijn te verhelpen. Wanneer de gebreken niet binnen de termijn 
worden verholpen wordt de afstand niet in het register ingeschreven en wordt de 
houder van het Gemeenschapsmodel hiervan schriftelijk in kennis gesteld (artikel 27, 
lid 4, UVGMo). 
 

 

11.2.3 Wijzigingen van de naam en het adres van de aanvrager/houder en/of 
diens gemachtigde 

 
De houder van het Gemeenschapsmodel kan verzoeken om een aantekening van de 
wijziging van de naam of het adres in het register door een schriftelijk verzoek bij het 
Bureau in te dienen. Aantekeningen van wijzigingen van naam en/of adres zijn gratis. 
 

Een verzoek om een aantekening van de naam- of adreswijziging van een 
internationale tekening of internationaal model waarvan het territorium tot de Europese 
Unie wordt uitgestrekt, moet worden ingediend bij het Internationale Bureau (artikel 16 
van de Akte van Genève). 
 

Voor de verschillen tussen naamswijzigingen en overdrachten, zie de richtsnoeren, 
deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als 
vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht. 
 

Het is mogelijk een enkel verzoek om de wijziging van een naam of adres met 
betrekking tot twee of meer, tot dezelfde houder behorende inschrijvingen in te dienen 
(artikel 19, lid 4, en artikel 20, UVGMo). 
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Een verzoek om wijziging van de naam en het adres van de houder van een 
Gemeenschapsmodel moet de volgende gegevens bevatten: 
 

a) het nummer van inschrijving van het Gemeenschapsmodel; 
b) de naam en het adres van de houder zoals deze zijn opgenomen in het 

register of het identificatienummer van de houder; 
c) de vermelding van de naam en het adres van de houder zoals zij moeten 

worden gewijzigd; 
d) de naam en het adres van de gemachtigde, indien een gemachtigde is 

aangewezen. 
 

Indien niet aan bovengenoemde vereisten is voldaan, stuurt het Bureau een 
schriftelijke ingebrekestelling. Indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is 
verholpen, wordt het verzoek geweigerd (artikel 19, lid 5, UVGMo). 
 

Wijzigingen van de naam en het adres van aanvragers van Gemeenschapsmodellen in 
verband met aanvragen van Gemeenschapsmodellen worden niet in het register 
ingeschreven maar moeten worden opgenomen in de dossiers die met betrekking tot 
de aanvragen van Gemeenschapsmodellen door het Bureau worden bijgehouden 
(artikel 19, lid 7, UVGMo). 
 

Wijzigingen met betrekking tot de houders van inschrijvingen van 
Gemeenschapsmodellen worden gepubliceerd in deel B.2.2 van het Blad van 
Gemeenschapsmodellen, terwijl overdrachten van rechten worden gepubliceerd in 
deel B.2.1. Wijzigingen met betrekking tot gemachtigden worden gepubliceerd in 
deel B.9 van het Blad van Gemeenschapsmodellen. 
 

 

11.2.4 Overdrachten 

 
11.2.4.1 Inleiding 

 
De inschrijving van een Gemeenschapsmodel kan worden overgedragen door de 
houder. Overdrachten worden op verzoek in het register opgenomen. Een verzoek om 
een overdracht met betrekking tot een internationale tekening of internationaal model 
waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt in het register op te 
nemen, moet echter worden ingediend bij het Internationale Bureau (artikel 16 van de 
Akte van Genève). 
 

De wettelijke bepalingen van de VGMo, UVGMo en IGMTV betreffende overdrachten 
komen overeen met de bepalingen van respectievelijk de GMV, GMUV en GMTV (zie 
de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, hoofdstuk 1, Overdracht). 
De wettelijke beginselen en procedures voor aantekeningen van overdrachten van 
merken zijn met de volgende bijzonderheden van overeenkomstige toepassing op 
Gemeenschapsmodellen. 
 

 

11.2.4.2 Recht van voorgebruik met betrekking tot een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel 

 
Het recht van voorgebruik met betrekking tot een ingeschreven Gemeenschapsmodel 
kan slechts worden overgedragen indien de betrokken derde die vóór de indiening of 
vóór de datum van voorrang van de aanvraag om een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel op dit recht aanspraak heeft gemaakt, een onderneming is en 
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het recht samen met de activiteiten van die onderneming in het kader waarvan het 
gebruik plaatsvond of de voorbereidingen werden getroffen, wordt overgedragen 
(artikel 22, lid 4, VGMo). 
 

 

11.2.4.3 Taksen 

 
De taksen van EUR 200 voor de aantekening van een overdracht gelden voor elke 
tekening of elk model, waarbij in het geval van meerdere verzoeken in dezelfde 
aanvraag de bovengrens EUR 1 000 bedraagt (punten 16 en 17 van de bijlage bij de 
IGMTV). 
 

 

11.2.5  Licenties 
 

11.2.5.1 Algemene beginselen 

 
De houder kan licenties verlenen voor inschrijvingen van Gemeenschapsmodellen; 
deze licenties worden opgenomen in het register. De bepalingen van de VGMo en 
UVGMo betreffende licenties voor Gemeenschapsmodellen (artikelen 27, 32 en 33, en 
artikel 51, lid 4, VGMo, en artikelen 24 en 25, en artikel 27, lid 2, UVGMo) zijn bijna 
identiek aan die van de GMV en de GMUV (zie de richtsnoeren, deel E, 
Registerbewerkingen, hoofdstuk 2, Licenties). 
 

De wettelijke beginselen en procedures voor aantekeningen van licenties voor 
Gemeenschapsmerken zijn met de volgende bijzonderheden van overeenkomstige 
toepassing op Gemeenschapsmodellen (artikel 24, lid 1, UVGMo). 
 

 

11.2.5.2 Ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

 
Er komt in de communautaire modellenwetgeving geen vereiste inzake gebruik voor. 
De vraag of gebruik door een licentiehouder valt onder gebruik met toestemming van 
de houder van het recht, is dus niet relevant. 
 

De VGMo en de UVGMo vereisen een opgave van de producten waarin de tekening of 
het model zal worden verwerkt of waarop de tekening of het model het zal worden 
toegepast (zie paragraaf 6.1.4). Het is niet mogelijk een gedeeltelijk licentie te verlenen 
voor slechts sommige producten waarin de tekening of het model zal worden verwerkt 
of waarop de tekening of het model zal worden toegepast. 
 

Elke beperking van de draagwijdte van de licentie wordt daarom door het Bureau 
afgewezen en de licentie wordt ingeschreven alsof er geen beperkingen waren. 
 

 

11.2.5.3 Meervoudige aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

 
Een aanvraag van een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan de vorm krijgen van 
een meervoudige aanvraag waarin verscheidene tekeningen of modellen worden 
samengenomen (artikel 37, VGMo). 
 

Voor elke tekening of elk model in een meervoudige aanvraag kan een licentie worden 
verleend, los van de andere tekeningen of modellen (artikel 24, lid 1, UVGMo). 
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11.2.5.4 Taksen 

 
De taksen van EUR 200 voor de aantekening, overdracht of doorhaling van een licentie 
zijn per tekening of model en niet per aanvraag van toepassing, waarbij in het geval 
van meerdere verzoeken in dezelfde aanvraag de bovengrens EUR 1 000 bedraagt 
(punten 18 en 19 van de bijlage bij de VTGMo). 
 

Voorbeeld 1: Er is een meervoudige aanvraag voor tien tekeningen of modellen en 
voor zes daarvan, wordt aan dezelfde licentiehouder een licentie verleend. De taks 
voor de inschrijving van de licenties bedraagt EUR 1 000, mits 
 

 alle zes licenties deel uitmaken van een enkel verzoek om inschrijving, of 

 alle relevante verzoeken op dezelfde dag zijn ingediend. 
 

In het verzoek mag worden vermeld dat voor drie van deze zes tekeningen of modellen 
de licentie een exclusief karakter heeft, zonder dat dit gevolgen heeft voor de te 
betalen taksen. 
 

Voorbeeld 2: Er is een meervoudige aanvraag voor tien tekeningen of modellen en 
voor vijf daarvan wordt aan dezelfde licentiehouder een licentie verleend. Er wordt 
tevens een licentie verleend voor een andere tekening of ander model dat geen deel 
uitmaakt van die meervoudige aanvraag. De taks bedraagt EUR 1 000, mits: 
 

 alle zes licenties deel uitmaken van een enkel verzoek om inschrijving of alle 
relevante verzoeken op dezelfde dag worden ingediend, en 

 de houder van het Gemeenschapsmodel en de licentiehouder in alle zes 
gevallen dezelfde zijn. 

 

 

12 Internationale inschrijvingen 
 

Dit deel van de richtsnoeren houdt zich bezig met de bijzonderheden van het 
onderzoek betreffende internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de 
Europese Unie wordt uitgestrekt die het resultaat zijn van aanvragen ingediend bij het 
Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (hierna 
'internationale inschrijvingen' en 'het Internationale Bureau' genoemd) uit hoofde van 
de Akte van Genève van 02 juli 1999 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage 
betreffende de internationale inschrijvingen van tekeningen of modellen van nijverheid. 
 

 

12.1 Algemeen overzicht van het stelsel van 's-Gravenhage 
 
12.1.1 De Overeenkomst van ’s-Gravenhage en de Akte van Genève 
 

De Overeenkomst van ´s-Gravenhage is een internationaal systeem voor inschrijving 
dat het mogelijk maakt in een aantal staten en/of intergouvernementele organisaties, 
zoals de Europese Unie of de Afrikaanse organisatie voor de intellectuele eigendom, 
modelbescherming te verkrijgen door middel van een enkele aanvraag bij het 
Internationale Bureau. Op grond van de Overeenkomst van ´s-Gravenhage vervangt 
de enkele internationale aanvraag een hele reeks aanvragen die anders bij 
verschillende nationale diensten voor de intellectuele eigendom of bij 
intergouvernementele organisatie zouden moeten worden ingediend. 
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De Overeenkomst van ´s-Gravenhage bestaat uit drie afzonderlijke internationale 
verdragen: De Akte van Londen (1934), waarvan de tenuitvoerlegging sinds 
1 januari 2010 is bevroren, de Akte van ´s-Gravenhage (1960) en de Akte van Genève 
(1999). Elke Akte bevat een verschillende reeks wettelijke bepalingen die onafhankelijk 
zijn van elkaar. 
 

Internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt 
uitgestrekt worden geregeld bij de Akte van Genève. 
 

In tegenstelling tot het 'Protocol van Madrid bij de Schikking van Madrid betreffende de 
internationale inschrijving van merken' zijn noch in de Akte van Genève noch in de 
VGMo procedures opgenomen voor de conversie of de omzetting van een 
internationale inschrijving in een Gemeenschaps- of nationaal model, of voor 
aanwijzingen van de lidstaten die partij zijn bij het stelsel van ´s-Gravenhage, of om 
Gemeenschaps- of nationale modellen te vervangen door een internationale 
inschrijving waarin de betrokken verdragssluitende partij wordt aangewezen. 
 

 

12.1.2 Procedure voor de indiening van internationale aanvragen 

 
12.1.2.1 Bijzonderheden 

 
Een ander verschil met het stelsel van Madrid is dat de Akte van Genève noch toestaat 
noch eist dat een internationale inschrijving wordt gebaseerd op een eerder ingediend 
Gemeenschaps- of nationaal model. Het BHIM kan enkel een 'aangewezen bureau' en 
niet een 'bureau van oorsprong' zijn. Internationale aanvragen moeten daarom 
rechtstreeks worden ingediend bij het Internationale Bureau (artikel 106 ter, VGMo). 
 

De Akte van Genève en het gemeenschappelijk reglement van uitvoering van de Akte 
van 1999 en de Akte van ´s-Gravenhage ('CR') van 1960 bevatten specifieke regels, 
die kunnen afwijken van de regels die van toepassing zijn op 'rechtstreekse 
indieningen' van Gemeenschapsmodellen, dat wil zeggen aanvragen die rechtstreeks 
bij het BHIM of via een centrale dienst voor intellectuele eigendom van een lidstaat, of 
in de Benelux-landen bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE) 
worden ingediend (zie paragraaf 2.2.1 hierboven). Deze specifieke regels houden met 
name verband met het recht om een internationale aanvraag in te dienen, de inhoud 
van een internationale aanvraag, taksen, opschorting van publicatie, het aantal 
tekeningen of modellen dat in een meervoudige aanvraag mag worden opgenomen 
(maximaal 100), vertegenwoordiging voor het Internationale Bureau en het gebruik van 
talen (een internationale aanvraag moet in het Engels, Frans of Spaans zijn opgesteld).  
 

 

12.1.2.2 Opschorting van publicatie 

 
Een internationale aanvraag kan een verzoek om opschorting van publicatie van de 
tekening of het model of van alle tekeningen of modellen in een internationale 
aanvraag bevatten. De Akte van Genève staat een verzoek om opschorting van 
publicatie voor slechts sommige van de in een meervoudige aanvraag opgenomen 
tekeningen of modellen niet toe (artikel 11 van de Akte van Genève). 
 

De termijn van opschorting van publicatie voor een internationale aanvraag waarvan 
het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, bedraagt dertig maanden vanaf 
de datum van indiening of, indien aanspraak is gemaakt op voorrang, vanaf de datum 
van voorrang. De aanvraag wordt aan het einde van de termijn van dertig maanden 
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gepubliceerd, tenzij de houder bij het Internationale Bureau een verzoek om eerdere 
publicatie indient (artikel 11 van de Akte van Genève). 
 

De in paragraaf 6.2.5 beschreven procedure is niet van toepassing daar het Bureau 
niet verantwoordelijk is voor de publicatie van internationale inschrijvingen waarvan het 
territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt.  
 

 

12.1.2.3 Taksen 

 
Er moeten drie soorten taksen6 worden betaald voor een internationale aanvraag 

waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, namelijk: 
 

 een basistaks 

 een publicatietaks 

 een individuele aanwijzingstaks, dat wil zeggen EUR 62 per tekening of model, 
omgerekend in Zwitserse frank (artikel 106 quater, VGMo, en artikel 1 bis van de 
bijlage bij de VTGMo, en regel 28, CR). 

 

 

12.1.3 Onderzoek door het Internationale Bureau 

 
Wanneer het Internationale Bureau een internationale aanvraag ontvangt, controleert 
het of aan alle voorgeschreven vormvereisten is voldaan, zoals de vereisten met 
betrekking tot de kwaliteit van de reproducties van de tekening(en) of het(de) 
model(len) en de betaling van de vereiste taksen. De aanvrager wordt in kennis gesteld 
van mogelijke gebreken, die binnen de voorgeschreven termijn van drie maanden 
moeten worden verholpen, omdat de internationale aanvraag anders geacht wordt te 
zijn geannuleerd. 
 

Wanneer een internationale aanvraag voldoet aan de voorgeschreven vormvereisten 
neemt het Internationale Bureau deze op in het internationale register en publiceert de 
overeenkomstige inschrijving in het ‘Internationale Blad van Gemeenschapsmodellen’, 
tenzij een verzoek om opschorting van publicatie is ingediend). Publicaties geschieden 
elektronisch op de website van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom 
('WIPO') en bevatten alle relevante gegevens betreffende de internationale inschrijving, 
waaronder een reproductie van de tekening(en) of het(de) model(len). 
 

Het Internationale Bureau deelt de internationale inschrijving mee aan alle 
aangewezen bureaus, die dan de mogelijkheid hebben om bescherming om 
inhoudelijke redenen te weigeren. 
 

 

12.2 De rol van het Bureau als aangewezen bureau 
 

Hierna wordt uitgelegd hoe internationale inschrijvingen door het Bureau worden 
behandeld vanaf de kennisgeving door het Internationale Bureau tot het eindbesluit om 
de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie te aanvaarden of te weigeren. 
 

De belangrijkste stappen die het Bureau als aangewezen bureau moet zetten zijn: 
 

                                                      
6
 Zie www.wipo.int/hague/en/fees 
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 ontvangst van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de 
Europese Unie wordt uitgestrekt; 

 onderzoek van de gronden voor niet-inschrijving. 
 

 

12.2.1 Ontvangst van de internationale inschrijving waarvan het territorium tot 
de Europese Unie wordt uitgestrekt 

 
De communicatie tussen het Bureau en het Internationale Bureau verloopt elektronisch 
(artikel 43, lid 3, UVGMo). 
 

 

12.2.2 Gronden voor niet-inschrijving 

 
Wanneer een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie 
wordt uitgestrekt eenmaal is medegedeeld door het Internationale Bureau aan het 
Bureau, zijn de regels in titel XI bis, VGMo, en artikel 11 bis, UVGMo (onderzoek van 
de gronden voor weigering) van toepassing (artikel 106 bis, lid 1, VGMo). 
 

 

12.2.2.1 Inachtneming van de definitie van tekening of model, openbare orde en goede 
zeden 

 
Een internationale inschrijving mag niet worden afgewezen wegens niet-naleving van 
de vormvereisten, daar deze vereisten na het onderzoek door het Internationale 
Bureau als vervuld moeten worden beschouwd. 
 

Het Bureau beperkt zijn onderzoek tot de twee gronden voor niet-inschrijving 
(artikel 11 bis, UVGMo). Een internationale aanvraag wordt afgewezen indien de 
tekening of het model niet beantwoordt aan de definitie van artikel 3, onder a), VGMo, 
of in strijd is met de openbare orde of de goede zeden (artikel 9, VGMo) (zie 
paragraaf 4). 
 

Het onderzoek van de gronden voor niet-inschrijving van internationale inschrijvingen 
wordt uitgevoerd alsof voor de tekening(en) of het(de) model(len) rechtstreeks een 
aanvraag is ingediend bij het Bureau. De termijnen en de andere algemene 
procedurele aspecten die dit onderzoek regelen, zijn dezelfde als die welke van 
toepassing zijn in het geval van rechtstreeks bij het Bureau ingediende aanvragen (zie 
Inleiding, paragraaf 1.2.3, en paragraaf 4.3). 
 

 

12.2.2.2 Termijnen 

 
Het Bureau moet binnen zes maanden na de publicatie van de internationale 
inschrijving op de WIPO-website het Internationale Bureau in kennis stellen van een 
eventuele weigering van bescherming (artikel 11 bis, lid 1, UVGMo). 
 

Een voorlopige weigering moet zijn gemotiveerd en de gronden bevatten waarop de 
weigering is gebaseerd, en de houder van de internationale inschrijving moet de kans 
krijgen om gehoord te worden (artikel 106 quinquies, leden 1 en 2, VGMo). 
 

Daarom krijgt de houder van de internationale inschrijving de gelegenheid om binnen 
een termijn van twee maanden vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van 
de voorlopige weigering, af te zien van de internationale inschrijving, deze te beperken 
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tot een of meer tekeningen of modellen voor de Europese Unie of opmerkingen in te 
dienen (artikel 11 bis, lid 2, UVGMo). 
 

Het Internationale Bureau stuurt de kennisgeving van de voorlopige weigering door 
naar de houder (of, indien van toepassing, naar zijn gemachtigde voor de WIPO). De 
houder moet het Bureau rechtstreeks of, indien van toepassing, via zijn gemachtigde 
antwoorden (zie paragraaf 12.2.2.4). 
 

Voor verlengingen van termijnen zie de inleiding in paragraaf 1.2.3. 
 

 

12.2.2.3 Talen 

 
Een internationale aanvraag moet in het Engels, Frans of Spaans worden ingediend 
(Regel 6(1), CR). In de inschrijving en publicatie van de internationale inschrijving 
wordt de taal aangeduid waarin de internationale aanvraag door het Internationale 
Bureau werd ontvangen (Regel 6(2), CR). In de praktijk kan aan de hand van de 
vermelding van het product (INID-code 54) worden vastgesteld welke taal is gebruikt. 
De eerste taal die is gebruikt in de vermelding van het product is de taal waarin de 
internationale inschrijving was ontvangen door het Internationale Bureau. De 
vermeldingen in de twee andere talen zijn door het Internationale Bureau geleverde 
vertalingen (Regel 6(2), CR). 
 

De taal waarin de internationale inschrijving was ontvangen door het Internationale 
Bureau is de eerste taal van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie en wordt 
aldus de taal van de onderzoeksprocedure (artikel 98, leden 1 en 3, VGMo). 
 

In de gehele communicatie met het Internationale Bureau gebruikt het Bureau daarom 
de taal waarin de internationale inschrijving was ingediend. 
 

Indien de houder een andere taal van het Bureau wil gebruiken, moet hij binnen een 
maand vanaf de datum van indiening zorgen voor een vertaling in de taal waarin de 
internationale inschrijving is ingediend (artikel 98, lid 3, VGMo, en artikel 81, lid 1, 
UVGMo). Indien binnen die termijn geen vertaling is ontvangen wordt het 
oorspronkelijk document geacht niet te zijn ontvangen door het Bureau. 
 

 

12.2.2.4 Beroepsmatige vertegenwoordiging 

 
Indien vertegenwoordiging verplicht is op grond van artikel 77, lid 2, VGMo (zie 
paragraaf 2.5), kan de houder worden verzocht binnen twee maanden een erkende 
gemachtigde voor het Bureau te benoemen overeenkomstig artikel 78, lid 1, VGMo 
(artikel 11 bis, lid 3, VGMo). 
 

Indien houder nalaat binnen de gestelde termijn een gemachtigde te benoemen, 
weigert het Bureau bescherming van de internationale inschrijving (artikel 11 bis, lid 4, 
UVGMo). 
 

 

12.2.2.5 Afstand en beperking  
 
Wanneer de houder afstand doet van de internationale inschrijving of deze beperkt tot 
één tekening of model of een aantal tekeningen of modellen voor de Europese Unie, 
moet hij het Internationale Bureau daarvan in kennis stellen door middel van een 
registratieprocedure overeenkomstig artikel 16, lid 1, punten (iv) en (v) van de Akte van 
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Genève. De houder kan het Bureau hiervan in kennis stellen door een 
overeenkomstige verklaring in te dienen (artikel 11 bis, lid 6, VGMo). 
 

 

12.2.2.6 Bescherming 

 
Wanneer het Bureau geen gronden voor weigering van bescherming vaststelt, of 
wanneer de voorlopige weigering is ingetrokken, moet het Bureau het Internationale 
Bureau hier dienovereenkomstig van in kennis stellen. 
 

 

12.2.2.7 Weigering 

 
Wanneer de houder niet binnen de vastgestelde termijn opmerkingen indient die het 
Bureau overtuigen, bevestigt het Bureau zijn besluit tot weigering van bescherming 
voor de internationale inschrijving. Indien de weigering slechts sommige van de in een 
meervoudige internationale aanvraag opgenomen tekeningen of modellen betreft, 
weigert het Bureau de aanvraag alleen met betrekking tot die tekeningen of modellen 
(artikel 11, lid 3, UVGMo).  
 

Noch in de VGMo noch in de UVGMo komt een bepaling voor op grond waarvan de 
aanvrager kan verzoeken om een wijziging van de tekening of het model teneinde een 
bezwaar betreffende de internationale inschrijvingen ongedaan te maken. Anderzijds 
kan een aanvrager afzien van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie door zich 
rechtstreeks te wenden tot de WIPO, die het Bureau dan hiervan in kennis stelt.  
 

De houder van een internationale inschrijving heeft dezelfde rechtsmiddelen als hij 
gehad zou hebben indien hij de betrokken tekening(en) of het(de) betrokken model(len) 
rechtstreeks had ingediend bij het Bureau. De daaropvolgende procedure voltrekt zich 
geheel op het niveau van het Bureau. Een beroep tegen het besluit tot weigering van 
bescherming moet door de houder binnen de termijn en overeenkomstig de 
voorwaarden van de artikelen 55 tot en met 60, VGMo en de artikelen 34 tot en met 37, 
UVGMo bij de kamers van beroep worden ingediend (artikel 11 bis, lid 5, UVGMo). Het 
Internationale Bureau is in geen enkel opzicht bij deze procedure betrokken. 
 

Zodra het besluit tot weigering of aanvaarding van de internationale inschrijving een 
definitieve vorm heeft gekregen, ontvangt het Internationale Bureau een definitieve 
kennisgeving waarin wordt vermeld of de tekening(en) of het(de) model(len) definitief 
is(zijn) geweigerd of aanvaard. 
 

Wanneer de definitieve afwijzing alleen betrekking heeft op sommige tekeningen of 
modellen in een meervoudige aanvraag wordt in de kennisgeving aan het 
Internationale Bureau vermeld welke tekeningen of modellen zijn geweigerd en welke 
zijn aanvaard. 
 

 

12.3 Rechtgevolgen van internationale inschrijvingen 
 
Indien het Bureau niet binnen zes maanden na publicatie van de internationale 
inschrijving op de website van de WIPO een kennisgeving van weigering heeft 
gestuurd, of indien een mededeling van voorlopige weigering is ingetrokken, heeft de 
internationale inschrijving vanaf de door het Internationale Bureau toegekende datum 
van inschrijving als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de Akte van Genève (artikel 106 bis, 
lid 2, VGMo) dezelfde rechtsgevolgen als die zij gehad zou hebben indien de 
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desbetreffende aanvraag was ingediend bij het Bureau en het Bureau deze had 
ingeschreven. 
 

Internationale inschrijvingen kunnen het voorwerp zijn van procedures tot 
nietigverklaring onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedurele regels 
als die voor 'rechtstreekse indieningen' (artikel 106 sexties, VGMo; zie de richtsnoeren 
voor het onderzoek van vorderingen tot nietigverklaring van tekeningen of modellen). 
Aangezien de taal waarin een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de 
Europese Unie wordt uitgestrekt is ingediend noodzakelijkerwijs een taal van het 
Bureau is, moet een vordering tot nietigverklaring van een dergelijke internationale 
inschrijving in die taal worden ingesteld. 
 

Het Bureau stelt de houder of diens gemachtigde rechtstreeks in kennis van elke 
vordering tot nietigverklaring. De houder moet het Bureau rechtstreeks of, indien van 
toepassing, via een op de lijst van het Bureau vermelde gemachtigde antwoorden, 
overeenkomstig artikel 78, VGMo (zie paragraaf 2.5). 
 

Wanneer het Bureau de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving op het 
grondgebied van de Europese Unie ongeldig verklaart, moet het dit besluit aan het 
Internationale Bureau meedelen zodra dit besluit een definitieve vorm heeft gekregen 
(artikel 106 sexties, lid 2, VGMo, en artikel 71, lid 3, UVGMo). 
 

De bijzonderheden van de procedures die van toepassing zijn op de vernieuwing van 
internationale inschrijvingen en aantekeningen met betrekking tot veranderingen van 
namen, overdrachten, afstand of beperking van bepaalde modellen, voor elke of alle 
aangewezen verdragsluitende partijen, worden behandeld in de richtsnoeren 
betreffende de procedures voor het Bureau inzake de vernieuwing van ingeschreven 
Gemeenschapsmodellen en in de paragrafen 11.2.2 tot en met 11.2.4 
(artikelen 16 en 17 van de Akte van Genève, en artikel 22 bis, UVGMo). 
 

 

13 Uitbreiding en het ingeschreven Gemeenschapsmodel 
 

Deze afdeling behandelt de regels met betrekking tot de toetreding van nieuwe 
lidstaten tot de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor aanvragers en houders 
van ingeschreven Gemeenschapsmodellen. 
 
Op 1 mei 2004 zijn tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toegetreden (Tsjechië, 
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije). 
Op 1 januari 2007 kwamen daar nog eens twee nieuwe lidstaten bij (Bulgarije en 
Roemenië) en één land werd lid op 1 juli 2013 (Kroatië). Daardoor liep het aantal 
lidstaten op tot 28. 
 

Artikel 110 bis, VGMo bevat bepalingen inzake uitbreiding wat ingeschreven 
Gemeenschapsmodellen betreft. Deze bepalingen werden in de VGMo opgenomen 
toen de Europese Unie in 2004 werd uitgebreid en deze zijn ook op volgende 
uitbreidingen van toepassing. De enige wijziging van de tekst van de VGMo betreft de 
toevoeging van de namen van de nieuwe lidstaten. 
 

Wat de inschrijving en geldigheid van Gemeenschapsmodellen betreft, heeft de 
uitbreiding van de Europese Unie wat betreft de rechten inzake ingeschreven 
Gemeenschapsmodellen de volgende rechtsgevolgen. 
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13.1 Automatische uitbreiding van het Gemeenschapsmodel tot 
het grondgebied van de nieuwe lidstaten 

 
Overeenkomstig artikel 110 bis, lid 1, VGMo worden de rechtsgevolgen van alle 
rechten inzake ingeschreven Gemeenschapsmodellen automatisch uitgebreid tot het 
grondgebied van de lidstaten die op die data zijn toegetreden (artikel 110 bis, lid 1, 
VGMo). 
 

De uitbreiding geschiedt automatisch, met dien verstande dat daarvoor geen 
administratieve formaliteiten hoeven te worden vervuld en geen extra taksen hoeven te 
worden betaald. Bovendien is het voor de houder van het Gemeenschapsmodel of een 
derde partij niet mogelijk om zich hiertegen te verzetten. 
 

 

13.2 Andere praktische gevolgen 
 
13.2.1 Indiening bij nationale diensten 
 

Met ingang van de datum van uitbreiding kan een aanvraag van een 
Gemeenschapsmodel ook worden ingediend via de nationale dienst voor intellectuele 
eigendom van een nieuwe lidstaat. 
 
 

13.2.2 Beroepsmatige vertegenwoordiging 

 
Met ingang van de datum van toetreding hoeven aanvragers (en andere partijen bij de 
procedure voor het Bureau) die hun zetel of woonplaats in een nieuwe lidstaat hebben, 
zich niet langer te laten vertegenwoordigen door een erkende gemachtigde. Met 
ingang van de datum van toetreding kunnen erkende gemachtigden van een nieuwe 
lidstaat worden opgenomen op de lijst van erkende gemachtigden die wordt 
bijgehouden door het Bureau overeenkomstig artikel 78, VGMo en mogen dan derde 
partijen voor het Bureau vertegenwoordigen. 
 
 

13.2.3 Eerste en tweede taal 
 
Sinds 1 januari 2004 zijn er negen officiële talen van de Europese Unie bijgekomen, 
namelijk Tsjechisch, Ests, Lets, Litouws, Hongaars, Maltees, Pools, Slowaaks en 
Sloveens. Op 1 januari 2007 werden daar nog eens twee talen aan toegevoegd 
(Bulgaars en Roemeens)7 en op 1 juli 2013 kwam daar nog het Kroatisch bij. 
 
Deze talen kunnen alleen als eerste taal worden gebruikt voor aanvragen van 
Gemeenschapsmodellen die op of na de betrokken datum van toetreding zijn 
ingediend. 
 
 

13.2.4 Vertalingen 

 
Aanvragen van Gemeenschapsmodellen waarvan de datum van indiening vóór de 
datum van toetreding valt, of bestaande inschrijvingen van Gemeenschapsmodellen, 
worden niet vertaald in, of opnieuw gepubliceerd in de taal van de nieuwe 

                                                      
7
 Voor het Iers, zie paragraaf 2.4 
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lidstaat/lidstaten. Aanvragen van Gemeenschapsmodellen die na de datum van 
toetreding zijn ingediend worden vertaald en gepubliceerd in alle officiële talen van de 
Europese Unie. 
 

 

13.3 Onderzoek van de gronden voor niet-inschrijving. 
 
Het Bureau beperkt zijn onderzoek betreffende de inhoudelijke vereisten voor 
bescherming tot de twee gronden voor niet-inschrijving (artikel 47, lid 1, VGMo). Een 
aanvraag wordt afgewezen indien de tekening of het model niet beantwoordt aan de 
definitie van artikel 3, onder a), VGMo, of in strijd is met de openbare orde of de goede 
zeden (artikel 9, VGMo) (zie paragraaf 4). 
 

De aanvraag van een ingeschreven Gemeenschapsmerk kan niet worden afgewezen 
op basis van een van de in artikel 47, lid 1, VGMo vermelde gronden voor niet-
inschrijving, indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat 
van toepassing worden (artikel 110 bis, lid 2, VGMo). 
 

Bij de beoordeling van de vraag of een Gemeenschapsmodel in overeenstemming is 
met artikel 3, VGMo of voldoet aan de openbare orde en de aanvaarde beginselen 
inzake goede zeden, wordt normaliter niet verwezen naar een bijzondere nationale of 
taalkundige context. 
 

Wanneer een Gemeenschapsmodel echter een beledigend woordelement bevat in een 
taal die na de datum van indiening door de toetreding van een nieuwe lidstaat een 
officiële taal van de Europese Unie is geworden, zijn de in artikel 9, VGMo opgenomen 
absolute gronden voor afwijzing niet van toepassing.  
 

 

13.4 Immuniteit met betrekking tot op nietigheidsgronden 
gebaseerde vorderingen tot doorhaling die louter wegens de 
toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden 

 
13.4.1 Algemeen beginsel 
 

Gemeenschapsmodellen die voor 1 mei 2004, 1 januari 2007 of 1 juli 2013 zijn 
ingediend of ingeschreven worden niet doorgehaald op basis van de 
nietigheidsgronden die in een van de op die data tot de Europese Unie toegetreden 
lidstaten bestaan, indien alleen vanaf de betrokken datum van toetreding verzet kon 
worden aangetekend tegen de nietigheidsgrond (artikel 110 bis, lid 3, VGMo). Hiermee 
wordt uiting gegeven aan de noodzaak verworven rechten te eerbiedigen. 
 

Niet alle nietigheidsgronden van artikel 25, lid 1, VGMo kunnen 'alleen wegens de 
toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden'. 
 

 

13.4.1.1 Nietigheidsgronden die onafhankelijk van de uitbreiding van de Europese Unie 
van toepassing zijn 

 
De toetreding van een nieuwe lidstaat heeft geen rechtsgevolgen voor de 
toepasselijkheid van de volgende vier nietigheidsgronden. Artikel 110 bis, lid 3, VGMo 
biedt daarom geen enkele bescherming tegen de toepassing ervan op 
Gemeenschapsmodellen die voor respectievelijk 1 mei 2004, 1 januari 2007 of 
1 juli 2013 zijn ingediend. 
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Niet-zichtbaarheid en functionaliteit 

 
De niet-zichtbaarheid van een Gemeenschapsmodel dat wordt toegepast op een deel 
van een samengesteld product en de beperkingen die van toepassing zijn op de 
kenmerken van een tekening of model die louter berusten op de technische 
functionaliteit of de vereisten inzake interconnectie, zijn nietigheidsgronden die moeten 
worden beoordeeld op basis van de tekening of het model zelf en niet op basis van een 
feitelijke situatie in een bepaalde lidstaat (artikel 25, lid 1, onder b), VGMo, gelezen in 
combinatie met de artikelen 4 en 8, VGMo). 
 

 

Nieuwheid en eigen karakter 

 
Onder normale omstandigheden wordt een gebrek aan nieuwheid en eigen karakter 
van een Gemeenschapsmodel niet beïnvloed door de uitbreiding van de Europese 
Unie (artikel 25, lid 1, onder b), VGMo, gelezen in combinatie met de artikelen 5 en 6, 
VGMo). 
 

De openbaarmaking van een tekening of model vóór de datum van indiening of 
voorrang van een Gemeenschapsmodel kan de nieuwheid of het eigen karakter van dit 
Gemeenschapsmodel vernietigen, zelfs indien deze openbaarmaking in een land vóór 
de datum van toetreding tot de Europese Unie plaatsvond. De enige vereiste is dat een 
dergelijke openbaarmaking 'bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis 
was gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie 
werkzaam zijn' (artikel 7, lid 1, VGMo). 
 

 

Aanspraak op het Gemeenschapsmodel 

 
Het feit dat de houder geen aanspraak kan maken op het Gemeenschapsmodel ten 
gevolge van een rechterlijke beslissing, is nog een nietigheidsgrond die niet door de 
uitbreiding wordt beïnvloed (artikel 25, lid 1, onder c), VGMo). Artikel 14, VGMo bevat 
geen nationaliteitsvereiste voor de persoon die aanspraak maakt op het 
Gemeenschapsmodel, en evenmin wordt hierin geëist dat de rechterlijke beslissing 
door een rechtbank in een lidstaat is genomen. 
 

 

Oneigenlijk gebruik van een of meer, in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs 
opgesomde elementen 

 
De nietigheidsgrond van oneigenlijk gebruik van een of meer, in artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs opgesomde elementen wordt evenmin beïnvloed door de uitbreiding 
van de EU. Er is geen vereiste met betrekking tot de herkomst van het teken waarvan 
het gebruik verboden is (artikel 25, lid 1, onder g), VGMo). 
 

 

13.4.1.2 Nietigheidsgronden ten gevolge van de uitbreiding van de EU 

 

Een Gemeenschapsmodel dat op, of vóór respectievelijk 30 april 2004, 
31 december 2006 of 30 juni 2013 is ingediend, kan niet nietig worden verklaard op de 
basis van de vier onderstaande nietigheidsgronden, wanneer tegen een van deze 
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gronden verzet mogelijk is ten gevolge van de toetreding van een nieuwe lidstaat op 
die data (artikel 110 bis, lid 3, VGMo).  
 

 

Conflict met een ouder, in een nieuwe lidstaat beschermd modelrecht (artikel 25, lid 1, 
onder d), VGMo) 

 
Een vóór de datum van toetreding van een lidstaat ingediend Gemeenschapsmodel 
kan niet nietig worden verklaard op basis van een conflict met een oudere tekening of 
ouder model dat in de nieuwe lidstaat beschermd was sinds een datum die voorafging 
aan de datum van indiening of de datum van voorrang van het Gemeenschapsmodel, 
maar dat op een later tijdstip openbaar werd gemaakt aan het publiek. 
 

 

Gebruik van een ouder onderscheidend teken (artikel 25, lid 1, onder e), VGMo) 

 
Een vóór de datum van toetreding van een lidstaat ingediend Gemeenschapsmodel 
kan niet nietig worden verklaard wegens het gebruik van een onderscheidend teken 
dat in de nieuwe lidstaat beschermd was sinds een datum die voorafging aan de datum 
van indiening of de datum van voorrang van het Gemeenschapsmodel. 
 

 

Onrechtmatig gebruik van een werk dat krachtens het auteursrecht van een lidstaat 
beschermd is (artikel 25, lid 1, onder f), VGMo) 

 
Een vóór de datum van toetreding van een lidstaat ingediend Gemeenschapsmodel 
kan niet nietig worden verklaard wegens het onrechtmatig gebruik van een werk dat in 
de nieuwe lidstaat op grond van het auteursrecht beschermd was sinds een datum die 
voorafging aan de datum van indiening of de datum van voorrang van het 
Gemeenschapsmodel. 
 

 

Oneigenlijk gebruik van andere tekens, emblemen, wapenschilden dan die welke 
vallen onder artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs (artikel 25, lid 1, onder g), VGMo) 

 
Een vóór de datum van toetreding van een lidstaat ingediend Gemeenschapsmodel 
kan niet nietig worden verklaard wegen oneigenlijk gebruik van andere tekens, 
emblemen of wapenschilden dan die welke vallen onder artikel 6 ter van het Verdrag 
van Parijs, die van bijzonder openbaar belang zijn voor de nieuwe lidstaat. 
 

 

Openbare orde en goede zeden 
 

Een vóór de datum van toetreding van een nieuwe lidstaat ingediend 
Gemeenschapsmodel kan niet nietig worden verklaard omdat het in strijd zou zijn met 
de openbare orde en de goede zeden op het grondgebied van die nieuwe lidstaat.  
 

 

13.4.2 Rechtsgevolgen van een aanspraak op voorrang 
 

Gemeenschapsmodellen die zijn ingediend op of na respectievelijk 1 mei 2004, 
1 januari 2007 of 1 juli 2013 kunnen nietig worden verklaard op basis van de vier 
bovengenoemde gronden. 
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Dit geldt zelfs indien de datum van voorrang van het betrokken Gemeenschapsmodel 
voorafgaat aan de relevante datum van toetreding. Het recht van voorrang beschermt 
de houder van het Gemeenschapsmodel niet tegen wijzigingen van de op de 
geldigheid van zijn modellen toepasselijke wet. 

 
 

 


