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1 Inleiding – Het beginsel van vertegenwoordiging 
 
Artikel 92, leden 1 en 2, en artikel 93, lid 1, VGM 
 
Personen die in de Europese Unie een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke 
vestiging voor bedrijf of handel hebben, zijn niet verplicht zich te laten 
vertegenwoordigen in procedures voor het Bureau. 
 
Natuurlijke personen zonder woonplaats en rechtspersonen zonder zetel of werkelijke 
en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie moeten zich laten 
vertegenwoordigen door een in de Europese Unie gevestigde gemachtigde. Deze 
verplichting geldt voor alle procedures voor het Bureau, behalve voor het indienen van 
een gemeenschapsmerkaanvraag. 
 
Vertegenwoordiging is niet vereist voor aanvragen voor vernieuwing van een 
Gemeenschapsmerk of een ingeschreven Gemeenschapsmodel of voor indiening  van 
een aanvraag voor dossierinzage. 
 
In principe hoeven gemachtigden geen volmacht in te dienen om op te treden voor het 
Bureau, tenzij het Bureau daar uitdrukkelijk om vraagt, of wanneer in een procedure 
inter partes de andere partij daar uitdrukkelijk om vraagt. Werknemers die optreden 
namens natuurlijke of rechtspersonen moeten echter wel een bij het dossier te voegen 
ondertekende volmacht indienen. 
 
Wanneer een gemachtigde is benoemd, communiceert het Bureau uitsluitend met die 
gemachtigde. 
 
Voor meer informatie over specifieke aspecten van beroepsmatige vertegenwoordiging 
in procedures voor het Bureau, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken. 
 
In het eerste deel van deze afdeling (paragraaf 2) worden de verschillende categorieën 
gemachtigden bepaald. 
 
In het tweede deel van deze afdeling (paragrafen 3 tot en met 6) wordt de benoeming 
van gemachtigden of het verzuim hiervan, alsmede de volmacht van gemachtigden 
behandeld. 
 
 
2 Wie kan vertegenwoordigen 
 
Artikel 92, lid 3, en artikel 93, lid 1, onder a) en b), VGM, en artikel 77, lid 3, en 
artikel 78, lid 1, onder a) en b), VGMo 
 
In alle lidstaten is vertegenwoordiging in rechte een gereglementeerd beroep dat alleen 
onder bijzondere voorwaarden mag worden uitgeoefend. In procedures voor het 
Bureau worden de volgende categorieën gemachtigden onderscheiden: 
 
Juridische beroepsbeoefenaars (artikel 93, lid 1, onder a), VGM, en artikel 78, lid 1, 
onder a), VGMo) zijn erkende gemachtigden die, al naar gelang de nationale 
wetgeving, altijd bevoegd zijn om derden te vertegenwoordigen voor nationale 
bureaus. (Zie paragraaf 2.2). 
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Andere beroepsbeoefenaren (artikel 93, lid 1, onder b), VGM, en artikel 78, lid 1, 
onder b), VGMo) moeten aan bijkomende voorwaarden voldoen en moeten zijn 
opgenomen in een door het Bureau voor dit doel bijgehouden specifieke lijst (de 
‘BHIM-lijst van erkende gemachtigden’). Daarbij dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen twee groepen: beroepsbeoefenaren die enkel mogen 
vertegenwoordigen in procedures betreffende Gemeenschapsmodellen (GMo’s) en 
beroepsbeoefenaren die mogen vertegenwoordigen in zowel procedures betreffende 
GM’s als in procedures betreffende GMo’s (zie paragraaf 2.3). 
 
Meerdere erkende gemachtigden kunnen zich organiseren in zogenaamde 
‘verenigingen van gemachtigden’ (regel 76, lid 9, UVGM) (zie paragraaf 3.4.3). 
 
Erkende gemachtigden moeten worden onderscheiden van werknemers die optreden 
als gemachtigden voor de partij (artikel 92, lid 3, eerste alternatief, VGM) (zie 
paragraaf 2.4.1) of werknemers van economisch verbonden rechtspersonen 
(artikel 92, lid 3, tweede alternatief, VGM) (zie paragraaf 2.4.2) en van advocaten 
krachtens de nationale wetgeving (zie paragraaf 2.5). 
 
 
2.1 Databank van gemachtigden 
 
Eenieder die zich identificeert als gemachtigde voor of werknemer van een individuele 
partij bij procedures voor het Bureau en die voldoet aan de in de verordeningen 
vermelde eisen, wordt opgenomen in de databank van gemachtigden en krijgt een ID-
nummer. De databank heeft een dubbele functie: ze combineert alle nuttige 
contactgegevens op grond van het specifieke ID-nummer voor elke categorie 
gemachtigden met de publieke informatie over de BHIM-lijst van erkende 
gemachtigden of modellenlijst. 
 
Alle gemachtigden, met inbegrip van verenigingen van gemachtigden, moeten de 
categorie gemachtigden waartoe zij behoren en hun naam en adres opgeven 
overeenkomstig regel 1, UVGM. 
 
Een gemachtigde kan verschillende ID’s hebben. Zo kunnen verenigingen van 
gemachtigden verschillende ID’s hebben voor verschillende officiële adressen (niet te 
verwarren met verschillende correspondentieadressen, die bij één ID kunnen horen; 
zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een 
inschrijving). Individuele gemachtigden kunnen een ID hebben als 
werknemersvertegenwoordiger en een ander ID als juridisch beroepsbeoefenaar. 
 
Juridische beroepsbeoefenaars kunnen in beginsel niet in de databank voorkomen als 
‘erkende BHIM-gemachtigden’, omdat zij niet door het BHIM hoeven te worden 
toegelaten. Het Bureau weigert daarom bijna altijd verzoeken van juridische 
beroepsbeoefenaars om te worden ingeschreven op de BHIM-lijst van erkende 
gemachtigden. De enige uitzondering is wanneer een erkende gemachtigde op de lijst 
tevens een juridisch beroepsbeoefenaar is en een dergelijke dubbele kwalificatie 
volgens het nationale recht is toegestaan. 
 
De databank van erkende gemachtigden is online te raadplegen. In de databank 
worden gemachtigden aangeduid als: vereniging, werknemer, advocaat (juridisch 
beroepsbeoefenaar) of erkende BHIM-gemachtigde. De laatste categorie is 
onderverdeeld in twee subcategorieën: type 1 bestaat uit advocaten voor modellen die 
uitsluitend bevoegd zijn te vertegenwoordigen in zaken betreffende 
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Gemeenschapsmerken krachtens artikel 78, VGMo, en type 2 bestaat uit advocaten 
voor Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen krachtens artikel 93, VGM. 
 
 
2.2 Beroepsmatige vertegenwoordiging door juridische 

beroepsbeoefenaars 
 
Artikel 93, lid 1, onder a), VGM 
 
Juridische beroepsbeoefenaars zijn erkende gemachtigden die automatisch en zonder 
verdere formele erkenning derden mogen vertegenwoordigen voor het Bureau, mits zij 
voldoen aan de volgende drie voorwaarden: 
 
a) zij moeten bevoegd zijn in een van de lidstaten, 
 
b) hun vestiging voor bedrijf moet zich binnen de Europese Unie bevinden, en 
 
c) zij moeten in dat land bevoegd zijn om als gemachtigden te handelen in zaken 

betreffende merken. 
 
 
2.2.1 De term ‘juridisch beroepsbeoefenaar’ 
 
In richtlijn nr. 98/5/EG van 16 februari 1998, PB L 77 van 14 maart 1998, van het 
Europees Parlement en de Raad wordt de term ‘advocaat’ (d.w.z. juridisch 
beroepsbeoefenaar) gedefinieerd. De beroepstitels worden aangegeven in de kolom 
‘Benaming voor juridisch beroepsbeoefenaar’ in bijlage 1. 
 
 
2.2.2 Kwalificatie 
 
De eis dat iemand gekwalificeerd is in een van de lidstaten, betekent dat de persoon in 
kwestie moet zijn toegelaten tot de balie of bevoegd moet zijn om zijn beroep uit te 
oefenen onder een van de beroepstitels als bedoeld in bijlage 1 overeenkomstig de 
desbetreffende nationale voorschriften. Het Bureau controleert dit niet, tenzij hierover 
ernstige twijfel bestaat. 
 
 
2.2.3 Vestiging voor bedrijf 
 
De vestiging voor bedrijf moet zich in de Europese Unie bevinden (voor de definitie van 
wat de Europese Unie is, zie paragraaf 3.1.2). De vestiging voor bedrijf hoeft niet 
noodzakelijkerwijs de enige vestiging voor bedrijf van de gemachtigde te zijn. 
Bovendien kan de vestiging voor bedrijf zich in een andere lidstaat bevinden dan die 
waar de juridisch beroepsbeoefenaar is toegelaten tot de balie. Juridische 
beroepsbeoefenaars die hun enige vestiging voor bedrijf buiten de Europese Unie 
hebben, zijn echter niet bevoegd om als gemachtigde voor het Bureau op te treden, 
zelfs niet wanneer zij in een van de lidstaten gerechtigd zijn tot de uitoefening van hun 
beroep. 
 
Wanneer een vereniging van gemachtigden, zoals een advocatenkantoor, meerdere 
vestigingen voor bedrijf heeft, mag deze slechts optreden als gemachtigde op grond 
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van een vestiging voor bedrijf binnen de Europese Unie, en communiceert het Bureau 
alleen met de juridisch beroepsbeoefenaar op een adres binnen de Europese Unie. 
 
Er worden geen eisen gesteld aan de nationaliteit. Bijgevolg mag de juridisch 
beroepsbeoefenaar onderdaan zijn van een staat die geen lidstaat is. 
 
 
2.2.4 Bevoegdheid om op te treden in zaken betreffende merken en/of 

modellen 
 
De bevoegdheid om op te treden als gemachtigde in zaken betreffende merken en/of 
modellen in een staat moet de bevoegdheid omvatten om cliënten te 
vertegenwoordigen voor de nationale dienst voor de industriële eigendom van die 
staat. Deze voorwaarde geldt voor alle lidstaten. 
 
Juridische beroepsbeoefenaars als bedoeld in artikel 93, lid 1, onder a), VGM die 
voldoen aan de in dit artikel genoemde voorwaarden zijn automatisch van rechtswege 
bevoegd om hun cliënten voor het Bureau te vertegenwoordigen. Dit betekent in feite 
dat juridische beroepsbeoefenaars die bevoegd zijn om op te treden in zaken 
betreffende merken en/of modellen voor de centrale dienst voor de industriële 
eigendom van de lidstaat waarin zij gekwalificeerd zijn, ook kunnen optreden voor het 
BHIM. Juridische beroepsbeoefenaars worden niet opgenomen in de lijst van erkende 
gemachtigden als bedoeld in artikel 93, lid 2, VGM, omdat de bevoegdheid en de in die 
bepalingen bedoelde bijzondere beroepsbekwaamheid betrekking hebben op personen 
die behoren tot categorieën erkende gemachtigden die gespecialiseerd zijn in 
industriële eigendom of handelsmerken, terwijl juridische beroepsbeoefenaars per 
definitie bevoegd zijn om op te treden als gemachtigden in alle juridische zaken. 
 
Als een juridisch beroepsbeoefenaar (advocaat) aan wie al een identificatienummer als 
advocaat is toegewezen, verzoekt om inschrijving op de lijst, wordt het nummer 
gehandhaafd maar wordt de status veranderd van ‘ADVOCAAT’ in ‘erkende BHIM- 
gemachtigde’. De enige uitzondering is wanneer een erkende gemachtigde op de lijst 
tevens juridisch beroepsbeoefenaar is en volgens het nationale recht in beide 
contexten mag handelen. 
 
Bijlage 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de specifieke regels voor elk land. 
 
 
2.3 Erkende gemachtigden die zijn toegelaten en opgenomen in 

de door het Bureau bijgehouden lijsten 
 
Artikel 93, lid 1, onder b), en artikel 93, lid 2, VGM, en artikel 78, lid 1, onder b), VGMo 
 
De tweede groep personen die bevoegd is om derden beroepsmatig te 
vertegenwoordigen voor het Bureau bestaat uit personen die zijn opgenomen in een 
van de twee door het Bureau bijgehouden lijsten van erkende gemachtigden, de BHIM-
lijst van erkende gemachtigden en de modellenlijst. 
 
Deze categorie erkende gemachtigden verwerft de bevoegdheid derden te 
vertegenwoordigen voor het Bureau door inschrijving op de BHIM-lijst van erkende 
gemachtigden of de modellenlijst. Een gemachtigde die is opgenomen in de BHIM-lijst 
van erkende gemachtigden als bedoeld in artikel 93, lid 1, onder b), is automatisch 
bevoegd derden te vertegenwoordigen in zaken betreffende modellen krachtens 
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artikel 78, lid 1, onder b), VGMo en wordt niet opgenomen in de speciale lijst van 
erkende gemachtigden in zaken betreffende modellen (de ‘modellenlijst’). 
 
Als een persoon op de lijst die wordt bijgehouden krachtens artikel 93, VGM verzoekt 
om inschrijving op de modellenlijst voor erkende gemachtigden die uitsluitend zijn 
bevoegd om op te treden in zaken betreffende Gemeenschapsmodellen krachtens 
artikel 78, lid 4, VGMo, wordt het verzoek afgewezen. 
 
De modellenlijst is alleen bedoeld voor erkende gemachtigden die bevoegd zijn 
cliënten voor het Bureau te vertegenwoordigen in zaken betreffende modellen maar 
niet in zaken betreffende merken. 
 
Bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de specifieke regels voor elk land. 
 
Om te worden ingeschreven op een lijst moet de betrokkene daartoe een aanvraag 
indienen en persoonlijk ondertekenen met behulp van het daartoe door het Bureau 
opgestelde formulier, te raadplegen 
op: http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_nl.pdf 
 
Om te worden ingeschreven op de lijst moet aan drie voorwaarden worden voldaan: 
 
a) de gemachtigde moet de nationaliteit van een van de lidstaten hebben; 
 
b) de vestiging voor bedrijf moet zich binnen de Europese Unie bevinden; en 
 
c) de gemachtigde moet op grond van de nationale wetgeving bevoegd zijn derden 

te vertegenwoordigen in zaken betreffende merken voor de nationale dienst voor 
de industriële eigendom. Dit moet worden aangetoond aan de hand van een 
certificaat van de nationale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat. 

 
 
2.3.1 Bevoegdheid op grond van nationale wetgeving 
 
De voorwaarden voor inschrijving op de BHIM-lijst van erkende gemachtigden en de 
modellenlijst zijn afhankelijk van de juridische situatie in de betreffende lidstaat. 
 
Artikel 93, lid 2, onder c), VGM, en artikel 78, lid 1, onder b), VGMo 
 
In veel lidstaten is de bevoegdheid om derden in zaken betreffende merken te 
vertegenwoordigen voor de nationale dienst alleen mogelijk met een bijzondere 
beroepsbekwaamheid (artikel 93, lid 2, onder c), eerste alternatief, VGM). Om te 
kunnen optreden als gemachtigde moet de betrokkene dan ook over de vereiste 
kwalificatie beschikken. In andere lidstaten bestaat geen vereiste inzake een 
bijzondere kwalificatie, hetgeen wil zeggen dat iedereen kan optreden als gemachtigde 
in zaken betreffende merken. In dat geval moet de betrokkene gedurende ten minste 
vijf jaar regelmatig derden hebben vertegenwoordigd in zaken betreffende merken of 
modellen voor de desbetreffende nationale dienst (artikel 93, lid 2, onder c), tweede 
alternatief, VGM). Een subcategorie van deze categorie lidstaten wordt gevormd door 
de lidstaten die een systeem hebben waarmee een beroepsbekwaamheid om derden 
te vertegenwoordigen voor de desbetreffende nationale dienst officieel wordt erkend, 
ook al is een dergelijke erkenning geen voorwaarde voor het uitoefenen van een 
beroepsmatige vertegenwoordiging. In dat geval hoeven aldus erkende personen niet 
te voldoen aan de eis dat zij regelmatig als gemachtigde zijn opgetreden gedurende 
ten minste vijf jaar. 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_nl.pdf
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Eerste alternatief - Bijzondere beroepsbekwaamheden 
 
Wanneer in de betreffende lidstaat de bevoegdheid afhankelijk is van bijzondere 
beroepsbekwaamheden, moeten personen die een aanvraag indienen om op de lijst te 
worden ingeschreven, deze bijzondere beroepsbekwaamheid hebben verworven. 
 
Deze bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist in Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, de 
Tsjechische Republiek, Estland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, 
Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk (en voor het verwerven hiervan moet vaak een examen worden afgelegd). 
 
Indien de persoon echter bevestigt dat hij voor twee verschillende verenigingen of 
vanaf twee verschillende adressen werkt, kan hij twee verschillende nummers 
ontvangen: een als advocaat en een als door het BHIM erkende gemachtigde (behalve 
in België en Frankrijk waar dit niet verenigbaar is). 
 
Tweede alternatief - Vijf jaar ervaring 
 
Wanneer in de betreffende lidstaat de bevoegdheid niet afhankelijk is van bijzondere 
beroepsbekwaamheden moeten personen die een aanvraag indienen om op de lijst te 
worden ingeschreven regelmatig gedurende ten minste vijf jaar zijn opgetreden als 
erkende gemachtigden voor de centrale dienst voor de industriële eigendom van een 
lidstaat. 
 
De President kan een ontheffing van deze verplichting verlenen (zie paragraaf 2.3.4). 
 
Dit is het geval in de Benelux, Denemarken, Malta, Finland en Zweden. 
 
Derde alternatief - Erkenning door een lidstaat 
 
Personen wier beroepsbekwaamheid om natuurlijke of rechtspersonen te 
vertegenwoordigen voor de centrale dienst voor de industriële eigendom van een van 
de lidstaten in zaken betreffende merken en/of modellen officieel is erkend 
overeenkomstig de in die lidstaat bestaande voorschriften, hoeven niet te voldoen aan 
de voorwaarde dat zij gedurende ten minste vijf jaar het beroep hebben uitgeoefend. 
 
Dit alternatief is slechts enkele keren toegepast, in Luxemburg en Nederland. 
 
 
2.3.2 Nationaliteit en vestiging voor bedrijf 
 
Artikel 93, lid 2, onder a) en b), en artikel 93, lid 4, VGM 
 
De erkende gemachtigde die verzoekt om inschrijving op de lijst moet onderdaan van 
een lidstaat zijn en de vestiging voor bedrijf of de plaats van tewerkstelling in de 
Europese Unie hebben. De bevoegdheid om op te treden als gemachtigde in andere 
lidstaten en de aldaar verkregen beroepservaring kunnen uitsluitend in aanmerking 
worden genomen binnen het toepassingsgebied van artikel 93, lid 4, VGM. De 
President kan een ontheffing van deze verplichting verlenen (zie paragraaf 2.3.4). 
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2.3.3 Certificaat 
 
Artikel 93, lid 3, VGM 
 
Een door de betreffende nationale dienst verstrekt certificaat moet aantonen dat aan 
bovengenoemde voorwaarden als bedoeld in artikel 93, lid 2, VGM is voldaan. 
Sommige nationale diensten geven individuele certificaten af, terwijl andere het Bureau 
groepscertificaten overhandigen. Zij zenden regelmatig bijgewerkte lijsten van erkende 
gemachtigden die bevoegd zijn om cliënten voor hun dienst te vertegenwoordigen (zie 
mededeling nr. 1/95 van de President van het Bureau van 18/09/1995; PB BHIM 1995, 
16). Anders moet de betrokkene een individueel certificaat bij zijn aanvraag voegen 
(zie http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_nl.pdf). 
 
 
2.3.4 Vrijstellingen 
 
Artikel 93, lid 4, VGM 
 
De President van het Bureau kan onder bijzondere omstandigheden ontheffing 
verlenen van de eis onderdaan van een lidstaat te zijn en van de eis gedurende ten 
minste vijf jaar regelmatig als gemachtigde in zaken betreffende merken te zijn 
opgetreden, mits de erkende gemachtigde kan bewijzen dat hij de vereiste kwalificatie 
op een andere manier heeft verworven. Deze bevoegdheid is van discretionaire aard. 
 
In alle gevallen die tot nu toe aan de President van het Bureau zijn voorgelegd, kon 
vrijstelling van het nationaliteitsvereiste worden verleend. Vrijstellingen van de eis 
inzake vijf jaar ervaring zijn beperkt tot de gevallen waarin de op een andere manier 
verworven kwalificatie om op te treden als gemachtigde in zaken betreffende merken 
voor de overeenkomstige periode al is erkend. 
 
Dit betreft bijvoorbeeld gevallen waarin de erkende gemachtigde, alvorens 
gemachtigde voor industriële eigendom te worden, verantwoordelijk was voor 
merkenverrichtingen binnen een bedrijf zonder persoonlijk te zijn opgetreden voor de 
betreffende nationale dienst. De ervaring moet zijn opgedaan in een lidstaat. 
 
 
2.3.5 Procedure om op de lijst te worden ingeschreven 
 
Artikel 93, lid 3, en artikel 88, VGM 
 
Inschrijving op de lijst wordt bevestigd door kennisgeving van een positieve beslissing, 
waarin het aan de erkende gemachtigde toegekende ID-nummer wordt aangegeven. 
Inschrijvingen op de BHIM-lijst van erkende gemachtigden of de modellenlijst worden 
bekendgemaakt in het Mededelingenblad van het Bureau. 
 
Als niet is voldaan aan een van de vereisten om te worden ingeschreven op de lijst en 
de aanvrager de gelegenheid heeft gekregen om te antwoorden op de met het oog 
daarop gedane kennisgeving van de tekortkoming, wordt een besluit tot weigering 
genomen, tenzij de aanvrager de tekortkoming heeft verholpen. De betrokkene kan 
tegen dit besluit in beroep gaan. (Zie besluit 2009-1 van 16/06/2009 van het presidium 
van de kamers van beroep betreffende de instructies aan partijen bij een procedure 
voor de kamers van beroep). 
 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_nl.pdf
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Erkende gemachtigden kunnen een extra kopie van het besluit verkrijgen zonder 
betaling van een vergoeding. De dossiers betreffende aanvragen voor inschrijving op 
de BHIM-lijst van erkende gemachtigden of de modellenlijst zijn niet ter inzage voor het 
publiek beschikbaar. 
 
 
2.3.6 Wijziging van de lijst van erkende gemachtigden 
 
2.3.6.1 Verwijdering 
 
Eerste alternatief, op eigen verzoek 
 
Regel 78, lid 1, en regel 6, UVGM 
 
De inschrijving van een erkende gemachtigde op de BHIM-lijst van erkende 
gemachtigden of de modellenlijst wordt doorgehaald op verzoek van die gemachtigde. 
 
De doorhaling wordt opgenomen in de door het Bureau bijgehouden dossiers. De 
kennisgeving van de doorhaling wordt aan de gemachtigde toegezonden en de 
verwijdering wordt bekendgemaakt in het Mededelingenblad van het Bureau. 
 
Tweede alternatief, automatische verwijdering uit de lijst van erkende gemachtigden 
 
Regel 78, leden 2 en 5, UVGM, en artikel 64, lid 2, VGMo 
 
De inschrijving van een erkende gemachtigde op de BHIM-lijst van erkende 
gemachtigden of de modellenlijst wordt automatisch doorgehaald: 
 
a) in geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van de erkende 

gemachtigde; 
 
b) wanneer de erkende gemachtigde niet langer onderdaan is van een lidstaat, in 

welk geval de President van het Bureau echter nog ontheffing kan verlenen 
krachtens artikel 93, lid 4, onder b), VGM; 

 
c) wanneer de erkende gemachtigde geen vestiging voor bedrijf of tewerkstelling in 

de EU meer heeft; of 
 
d) wanneer de erkende gemachtigde niet meer bevoegd is om derden te 

vertegenwoordigen voor de centrale dienst voor de industriële eigendom van een 
lidstaat. 

 
Wanneer een erkende gemachtigde zich omvormt van modellenadvocaat tot 
merkenadvocaat, wordt hij verwijderd uit de speciale modellenlijst en opgenomen in de 
BHIM-lijst van erkende gemachtigden. 
 
Het Bureau kan op verschillende manieren van bovengenoemde gevallen op de hoogte 
worden gebracht. In geval van twijfel zal het Bureau, alvorens over te gaan tot 
verwijdering uit de lijst, opheldering vragen bij de betreffende nationale dienst. Ook de 
erkende gemachtigde zal worden gehoord, met name als er een mogelijkheid is dat hij 
op andere juridische of feitelijke gronden op de lijst kan blijven staan. 
 
De verwijdering wordt opgenomen in de door het Bureau bijgehouden dossiers. De 
kennisgeving van de verwijdering wordt aan de gemachtigde toegezonden en de 
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verwijdering wordt bekendgemaakt in het Mededelingenblad van het Bureau. De 
betrokken partij kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen. (Zie besluit 2009-1 van 
16/06/2009 van het presidium van de kamers van beroep betreffende de instructies 
aan partijen bij een procedure voor de kamers van beroep). 
 
 
2.3.6.2 Opschorting van inschrijving op de lijst 
 
Regel 78, leden 3 en 5, UVGM 
 
De inschrijving van een erkende gemachtigde op de BHIM-lijst van erkende 
gemachtigden of de modellenlijst wordt ambtshalve door het Bureau opgeschort 
wanneer zijn bevoegdheid om natuurlijke of rechtspersonen voor de nationale dienst 
voor de industriële eigendom te vertegenwoordigen, is opgeschort. 
 
De nationale dienst voor de industriële eigendom van de betreffende lidstaat moet bij 
verneming van dergelijke gevallen het Bureau onverwijld daarvan in kennis stellen. 
Alvorens te besluiten tot opschorting van de inschrijving - waartegen beroep kan 
worden ingesteld - stelt het Bureau de gemachtigde hiervan op de hoogte en biedt het 
de gelegenheid tot het indienen van opmerkingen. (Zie besluit 2009-1 van 16/06/2009 
van het presidium van de kamers van beroep betreffende de instructies aan partijen bij 
een procedure voor de kamers van beroep). 
 
 
2.3.7 Herinschrijving op de lijst van erkende gemachtigden 
 
Regel 78, lid 4, UVGM 
 
De persoon wiens inschrijving is doorgehaald of opgeschort wordt op diens verzoek 
opnieuw in de lijst van erkende gemachtigden opgenomen, indien de redenen voor 
doorhaling of opschorting niet langer bestaan. 
 
Een nieuwe aanvraag om op de lijst van erkende gemachtigden te worden 
ingeschreven moet volgens de normale procedure worden ingediend (zie 
paragraaf 2.2). 
 
 
2.4 Vertegenwoordiging door een werknemer 
 
Artikel 92, lid 3, VGM 
 
Natuurlijke of rechtspersonen met een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke 
vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie kunnen voor het Bureau optreden 
via een bij hen in dienst zijnde natuurlijke persoon (‘werknemer’). 
 
Werknemers van de bovengenoemde rechtspersonen kunnen ook optreden namens 
andere rechtspersonen die een economische band hebben (zie paragraaf 2.4.2) met 
de eerste rechtspersoon, zelfs als deze andere rechtspersonen geen woonplaats, zetel 
of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de EU hebben. Wanneer 
een rechtspersoon van buiten de EU op deze manier wordt vertegenwoordigd, is het 
niet nodig een erkende gemachtigde in de zin van artikel 93, lid 1, VGM te benoemen, 
hetgeen een uitzondering is op de regel dat buiten de EU woonachtige partijen bij de 
procedure verplicht zijn een erkende gemachtigde te benoemen. 
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Regel 83, lid 1, onder h), UVGM 
 
De werknemer die de aanvraag of het verzoek ondertekent, moet in de formulieren die 
door het Bureau overeenkomstig regel 83, lid 1, UV, worden verstrekt, zijn naam 
invullen en de vakjes met betrekking tot werknemers en volmachten aankruisen. De 
werknemer hoeft de voor erkende gemachtigden gereserveerde ruimte op bladzijde 1 
van het formulier of het blad met gegevens over erkende gemachtigden echter niet in 
te vullen. 
 
Regel 12, onder b), en regel 84, lid 2, onder e), UVGM 
 
De naam van de werknemer(s) wordt ingevoerd in de databank en bekendgemaakt 
onder ‘gemachtigden’ in het Blad van Gemeenschapsmerken. 
 
 
2.4.1 Werknemers die optreden voor hun werkgever 
 
Artikel 92, lid 3, VGM, en regel 76, lid 2, UVGM 
 
Wanneer werknemers optreden voor hun werkgever is er geen sprake van 
beroepsmatige vertegenwoordiging in de zin van artikel 93, lid 1, VGM. Als zodanig is 
regel 94, lid 7, onder d), niet van toepassing op de verdeling en de vaststelling van 
kosten in procedures inter partes. 
 
Natuurlijke of rechtspersonen die partij zijn bij een procedure voor het Bureau kunnen 
optreden via hun werknemers. Daarvoor geldt als enige voorwaarde dat de werknemer 
een volmacht moet indienen. Er hoeft niet te worden voldaan aan andere voorwaarden, 
bijvoorbeeld dat de werknemers gekwalificeerd moeten zijn om derden te 
vertegenwoordigen voor nationale diensten. 
 
Het Bureau controleert in het algemeen niet of er daadwerkelijk een arbeidsverhouding 
is met de partij bij de procedure, maar kan dat doen indien het redenen heeft om te 
twijfelen aan het bestaan van een dienstverband, bijvoorbeeld wanneer verschillende 
adressen worden opgegeven of wanneer een en dezelfde persoon wordt benoemd als 
werknemer van verschillende rechtspersonen. 
 
 
2.4.2 Vertegenwoordiging door werknemers van een rechtspersoon met 

economische banden 
 
Artikel 92, lid 3, VGM 
 
Werknemers van rechtspersonen kunnen andere rechtspersonen vertegenwoordigen 
op voorwaarde dat er economische banden bestaan tussen beide rechtspersonen. Er 
is sprake van economische banden in deze zin wanneer er economische 
afhankelijkheid is tussen beide rechtspersonen, ofwel omdat de partij bij de procedure 
afhankelijk is van de werkgever van de betrokken werknemer, of omgekeerd. Deze 
economische afhankelijkheid kan bestaan 
 
- hetzij omdat beide rechtspersonen leden zijn van dezelfde groep,  
- hetzij vanwege managementcontrolemechanismen. 
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Overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 
(PB L 195, blz. 35) betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen 
lidstaten en openbare bedrijven en artikel 10 van verordening nr. 240/96 van de 
Commissie van 31 januari 1996 inzake de toepassing van artikel 86, lid 3, van het 
Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht (PB L 31, 
blz. 2) heeft een onderneming economische banden met een andere 
 
- als zij meer dan de helft van het kapitaal van de andere bezit, of 
- als zij meer dan de helft van de stemmen bezit, of 
- als zij meer dan de helft van de leden van de directie kan benoemen, of 
- als zij het recht heeft de zaken van de onderneming te leiden. 
 
Overeenkomstig de jurisprudentie inzake artikel 106 van het VWEU is er ook sprake 
van economische banden wanneer beide ondernemingen een economische eenheid 
vormen waarin de dochteronderneming of het filiaal geen werkelijke autonomie heeft bij 
het bepalen van de marketingstrategie. 
 
Anderzijds is het volgende niet voldoende voor het bestaan van economische banden: 
 
- een band uit hoofde van een merklicentieovereenkomst; 
- een contractuele relatie tussen twee bedrijven gericht op wederzijdse 

vertegenwoordiging of rechtsbijstand; 
- een loutere leverancier-klantrelatie, bijvoorbeeld op basis van een exclusieve 

distributie- of franchiseovereenkomst. 
 
Indien een werknemersvertegenwoordiger zich wenst te beroepen op economische 
banden, moet hij de betreffende rubriek in het officiële formulier aankruisen en zijn 
naam, alsmede de naam en het adres van zijn werkgever invullen. Het is raadzaam om 
de aard van de economische banden aan te geven indien deze niet duidelijk blijken uit 
de ingediende documenten. Het Bureau zal hierover in het algemeen geen navraag 
doen, tenzij het redenen heeft om te twijfelen aan het bestaan van economische 
banden. In dat geval kan het Bureau vragen om nadere uitleg en, waar nodig, om 
bewijsstukken. 
 
 
2.5 Wettelijke vertegenwoordiging 
 
Wettelijke vertegenwoordiging heeft betrekking op de vertegenwoordiging van 
natuurlijke of rechtspersonen door andere personen in overeenstemming met de 
nationale wetgeving. Zo is de directeur van een bedrijf de wettelijke gemachtigde van 
dat bedrijf. 
 
Rechtspersonen kunnen slechts optreden via natuurlijke personen. Indien die 
natuurlijke personen niet zomaar werknemers zijn maar personen die volgens de op de 
rechtspersoon toepasselijke wetgeving van rechtswege bevoegd zijn om de 
rechtspersoon in alle juridische handelingen te vertegenwoordigen, is het niet nodig 
naar die personen te verwijzen als 'werknemers' en evenmin om een schriftelijke 
volmacht voor hen in te dienen. In een dergelijk geval is het voldoende om onder de 
handtekening(en) de naam (namen) van de ondertekenaar(s) en zijn (hun) status 
binnen het bedrijf aan te geven, bijvoorbeeld ‘directeur’, ‘chief executive officer’, 
‘bedrijfsleider’ of ‘procuratiehouder’. 
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Bovendien is geen vertegenwoordiging in de zin van de VGM nodig wanneer 
overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving een natuurlijke of rechtspersoon 
in bijzondere omstandigheden optreedt via een wettelijke gemachtigde, bijvoorbeeld 
wanneer minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun ouders of een voogd, of 
een bedrijf door een curator. In die gevallen moet de ondertekenaar aantonen dat hij 
bevoegd is te ondertekenen, maar een volmacht is niet vereist. 
 
Hierbij dient echter voor ogen te worden gehouden dat een rechtspersoon van buiten 
de Europese Unie die zich tot het BHIM richt, vertegenwoordigd moet worden door een 
erkende gemachtigde binnen de Europese Unie. Deze verplichting bestaat voor alle 
procedures voor het Bureau, behalve voor het indienen van een Gemeenschapsmerk. 
 
 
3 Benoeming van een erkende gemachtigde 
 
3.1 Voorwaarden waaronder benoeming verplicht is 
 
Met uitzondering van het vermelde in paragraaf 2.4.2 is de benoeming van een 
erkende gemachtigde in procedures voor het Bureau verplicht voor partijen die geen 
woonplaats, hoofdzetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de 
Europese Unie hebben. Deze verplichting bestaat voor alle procedures voor het 
Bureau, behalve voor het indienen van een Gemeenschapsmerk. 
 
Hetzelfde geldt voor internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen. 
Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken. 
 
3.1.1 Woonplaats en vestiging voor bedrijf 
 
Het criterium inzake verplichte vertegenwoordiging is de woonplaats of de plaats van 
de vestiging voor bedrijf of handel, niet de nationaliteit. Zo moet een Fransman met 
woonplaats in Japan worden vertegenwoordigd, maar een Australiër met woonplaats in 
België niet. Het Bureau stelt dit criterium vast op basis van het opgegeven adres. 
Wanneer de partij bij de procedure een adres buiten de EU opgeeft, maar zich beroept 
op een vestiging of een zetel binnen de EU, moet zij de nodige aanwijzingen en uitleg 
geven, en wordt alle correspondentie met die partij naar het adres in de EU verzonden. 
Het criterium inzake de zetel of een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of 
handel is niet vervuld wanneer de partij bij de procedure slechts een postbus of een 
dienstadres in de EU heeft, noch wanneer de aanvrager het adres opgeeft van een 
gemachtigde met een vestiging in de EU. Een dochteronderneming is geen werkelijke 
en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel, omdat zij een eigen rechtspersoonlijkheid 
heeft. Indien de partij bij de procedure een adres binnen de EU aangeeft als haar eigen 
adres, onderzoekt het Bureau de zaak niet verder, tenzij er uitzonderlijke redenen tot 
twijfel zijn. 
 
Voor rechtspersonen wordt de woonplaats vastgesteld overeenkomstig artikel 65, 
VWEU. De feitelijke zetel of voornaamste woonplaats moet zich in de EU bevinden. 
Het volstaat niet dat het bedrijf is onderworpen aan de wetgeving van een lidstaat.  
 
 
 
 
3.1.2 Het begrip ‘in de Europese Unie’ 
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Artikel 92, lid 2, VGM 
 
Met toepassing van artikel 92, lid 2, VGM is het betreffende gebied het grondgebied 
van de Europese Unie, waarmee alle lidstaten worden bedoeld waarop het VWEU op 
grond van artikel 355 van toepassing is. Hierbij dient voor ogen te worden gehouden 
dat de leden van de Europese Economische Ruimte die geen deel uitmaken van de EU 
(d.w.z. de EVA-lidstaten) niet worden geacht aan deze eis te voldoen. 
 
 
3.2 Gevolgen van niet-naleving wanneer benoeming verplicht is 
 
Artikel 93, lid 1, VGM 
 
Wanneer een partij bij een procedure voor het Bureau (aanvrager, houder, opposant, 
aanvrager van doorhaling) zich in een van de onder paragraaf 3.1 beschreven situaties 
bevindt, maar in de aanvraag of het verzoek geen erkende gemachtigde in de zin van 
artikel 93, lid 1, VGM heeft benoemd, of wanneer de eis van vertegenwoordiging in een 
later stadium niet meer wordt nageleefd (omdat de gemachtigde zich bijvoorbeeld heeft 
teruggetrokken), zijn de juridische gevolgen afhankelijk van de aard van de betrokken 
procedure.  
 
 
3.2.1 Tijdens de inschrijving 
 
Artikel 92, lid 2, VGM, en regel 9, lid 3, UVGM 
 
Wanneer vertegenwoordiging verplicht is en de aanvrager van het 
Gemeenschapsmerk nalaat op het aanvraagformulier een erkende gemachtigde aan te 
wijzen, verzoekt de met het onderzoek belaste persoon in een vroeg stadium van de 
procedure, en als onderdeel van het onderzoek van de formele voorwaarden 
overeenkomstig regel 9, lid 3, UVGM, de aanvrager binnen een termijn van twee 
maanden een gemachtigde te benoemen. Wanneer de aanvrager hieraan niet voldoet, 
wordt de aanvraag van het Gemeenschapsmerk geweigerd. 
 
Dezelfde handelwijze wordt gevolgd wanneer de benoeming van een gemachtigde 
later in het inschrijvingsproces, in de aanloop naar het daadwerkelijke moment van 
inschrijving, niet meer geldig is, dus zelfs in de periode tussen de publicatie van de 
aanvraag van het Gemeenschapsmerk en de inschrijving van het Gemeenschapsmerk. 
 
Wanneer namens de aanvrager van het Gemeenschapsmerk tijdens het 
inschrijvingsproces een specifiek (‘secundair’) verzoek wordt ingediend, bijvoorbeeld 
een verzoek tot inzage van dossiers, een verzoek tot inschrijving van een licentie of 
een verzoek tot herstel in de vorige toestand (restitutio in integrum), hoeft de 
benoeming van een gemachtigde niet te worden herhaald. Het Bureau communiceert 
in dat geval met de naar behoren aangewezen gemachtigde. 
 
 
3.2.2 Tijdens de oppositieprocedure 
 
De voorgaande paragrafen zijn van toepassing op aanvragers van 
Gemeenschapsmerken. De procedure die tot doel heeft om eventuele gebreken in 
verband met de vertegenwoordiging te verhelpen voltrekt zich buiten de 
oppositieprocedure om. De oppositieprocedure wordt afgesloten met de weigering van 
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de aanvraag van het Gemeenschapsmerk als de aanvrager niet aan het 
medegedeelde voldoet. 
 
Regel 15, lid 2, onder h), punt (ii), en regel 17, lid 4, UVGM 
 
Voor de opposant geldt dat elke initiële tekortkoming in verband met het aanwijzen van 
een gemachtigde een grond is voor niet-ontvankelijkheid van de oppositie. Wanneer in 
het bezwaarschrift van oppositie geen gemachtigde wordt benoemd, verzoekt de met 
het onderzoek belaste persoon krachtens artikel 93, lid 1, VGM, de opposant binnen 
een termijn van twee maanden een gemachtigde te benoemen. Het bezwaarschrift 
wordt als niet-ontvankelijk geweigerd indien deze eis niet binnen de gestelde tijdslimiet 
wordt vervuld. (Zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure, 
paragraaf 2.4.2.6) 
 
Wanneer een gemachtigde aftreedt, gaat de procedure met de opposant zelf door als 
deze uit de EU afkomstig is. De andere partij wordt op de hoogte gesteld van het 
aftreden van de gemachtigde. Indien de partij waarvan de gemachtigde is afgetreden 
van buiten de EU afkomstig is, wordt de betreffende partij per brief meegedeeld dat, 
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 92, lid 2, UVGM, partijen die hun 
woonplaats, zetel van hun bedrijf of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of 
handel niet in de Europese Unie hebben, overeenkomstig artikel 93, lid 1, VGM voor 
het Bureau vertegenwoordigd moeten worden voor alle procedures, behalve voor het 
indienen van de aanvraag, en dat een nieuwe gemachtigde moet worden benoemd. 
 
Als hieraan niet wordt voldaan, wordt de oppositie als niet-ontvankelijk geweigerd. 
 
Wanneer er tijdens een oppositieprocedure een verandering van gemachtigde 
plaatsvindt, stelt het Bureau de andere partij daarvan in kennis door haar een kopie 
van de brief en van de volmacht (indien een volmacht is ingediend) toe te sturen. 
 
 
3.2.3 Doorhaling 
 
Regel 37, onder c), punt (ii), en regel 39, lid 3, UVGM 
 
In procedures tot doorhaling geldt bovenstaande paragraaf inzake oppositie mutatis 
mutandis voor de aanvrager van een vervallenverklaring of een nietigverklaring van 
een Gemeenschapsmerk. 
 
Wanneer de houder van het Gemeenschapsmerk niet meer vertegenwoordigd wordt, 
verzoekt de met het onderzoek belaste persoon hem een andere gemachtigde aan te 
wijzen. Wanneer daaraan niet wordt voldaan, worden de afgelegde procedurele 
verklaringen niet meer in aanmerking genomen en wordt het verzoek behandeld op 
basis van de gegevens waarover het Bureau beschikt. Een Gemeenschapsmerk wordt 
echter niet nietig verklaard enkel en alleen omdat de houder van het 
Gemeenschapsmerk na inschrijving niet meer wordt vertegenwoordigd. 
 
 
 
 
3.3 Benoeming van een gemachtigde wanneer dit niet is verplicht 
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Ook wanneer een partij bij een procedure niet verplicht is zich voor het Bureau te laten 
vertegenwoordigen, kan zij te allen tijde een gemachtigde in de zin van artikel 92 of 93, 
VGM benoemen. Als zij dat doet, is paragraaf 3.4 van toepassing. Ook gelden dan de 
eisen inzake volmacht (zie paragraaf 5). 
 
Wanneer een gemachtigde is aangewezen, communiceert het Bureau uitsluitend met 
die gemachtigde (zie paragraaf 4). 
 
 
3.4 Benoeming van een gemachtigde 
 
3.4.1 Expliciete benoeming 
 
Een gemachtigde wordt normaliter benoemd middels het officiële formulier van het 
Bureau waarmee de betreffende procedure in gang wordt gezet, dat wil zeggen het 
aanvraagformulier of het oppositieformulier. Er kan meer dan één gemachtigde 
(maximum twee) worden benoemd door het vakje ‘verscheidene gemachtigden’ aan te 
kruisen en de nodige gegevens voor elk van de bijkomende gemachtigden te 
verschaffen. 
 
Een gemachtigde kan ook worden benoemd middels een latere mededeling, die is 
ondertekend ofwel door de partij bij de procedure of door de gemachtigde 
(zelfbenoeming). De benoeming moet ondubbelzinnig zijn. 
 
Een mededeling met betrekking tot een bepaalde procedure (bijvoorbeeld inschrijving 
of oppositie), die vergezeld gaat van een door de partij bij de procedure ondertekende 
volmacht, houdt tevens de benoeming van een gemachtigde in. Dit geldt ook wanneer 
op dezelfde manier een algemene volmacht wordt ingediend. Zie voor informatie over 
algemene volmachten paragraaf 5.2. 
 
Anderzijds leidt een algemene volmacht die wordt ingediend zonder dat naar een 
bepaalde procedure wordt verwezen, niet vanzelf tot de benoeming van de 
gemachtigde als gemachtigde voor alle lopende of toekomstige procedures inzake 
Gemeenschapsmerken, omdat de inschrijving van algemene volmachten niet is 
gekoppeld aan een bepaalde procedure voor het Bureau. Om de met de algemene 
volmacht gemachtigde persoon als gemachtigde te laten inschrijven moet de erkende 
gemachtigde of de partij bij de procedure het Bureau daarenboven in kennis stellen 
van de dossiernummers van de specifieke procedure waarvoor de benoeming van de 
gemachtigde geldt. 
 
 
3.4.2 Impliciete benoeming 
 
Aanvragen, verzoeken enz. die namens de partijen bij de procedure door een andere 
gemachtigde (hierna de ‘nieuwe’ gemachtigde) worden ingediend dan door degene die 
in ons register voorkomt (hierna de ‘oude’ gemachtigde), zullen in eerste instantie 
worden aanvaard. 
 
Het Bureau stuurt dan een brief naar de ‘nieuwe’ gemachtigde met het verzoek de 
benoeming binnen een maand te bevestigen. In de brief komt tevens de waarschuwing 
voor dat als de gemachtigde niet binnen de gestelde termijn antwoordt, het Bureau 
ervan uitgaat dat de betrokkene niet is benoemd als gemachtigde.  
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Als de ‘nieuwe' gemachtigde de benoeming bevestigt, wordt de indiening in 
aanmerking genomen en stuurt het Bureau alle verdere communicatie naar de ‘nieuwe’ 
gemachtigde. 
 
Als de ‘nieuwe’ gemachtigde niet binnen een maand antwoordt of laat weten niet de 
‘nieuwe’ gemachtigde te zijn, wordt de procedure voortgezet met de ‘oude’ 
gemachtigde. De indiening en het antwoord van de ‘nieuwe’ gemachtigde worden ter 
informatie naar de 'oude’ gemachtigde doorgestuurd. 
 
Met name wanneer de indiening leidt tot afsluiting van de procedure 
(intrekkingen/beperkingen) moet de ‘nieuwe’ gemachtigde de benoeming als 
gemachtigde bevestigen, zodat de afsluiting of beperking van de procedure kan 
worden aanvaard. De procedure wordt in geen geval opgeschort. 
 
 
3.4.3 Verenigingen van gemachtigden 
 
Regel 76, lid 9, UVGM 
 
Het is mogelijk een vereniging van gemachtigden (zoals een firma of een collectief van 
advocaten of van erkende gemachtigden, of beide) te benoemen in plaats van de 
individuele gemachtigden die in die vereniging werken. 
 
Dit moet worden aangegeven door de naam van de vereniging van gemachtigden te 
vermelden, maar niet de namen van de individuele gemachtigden die in die vereniging 
werken. De ervaring leert dat de vermeldingen vaak onduidelijk zijn. In dergelijke 
gevallen zal het Bureau, waar mogelijk, zulke vermeldingen interpreteren als 
benoeming en volmacht van een vereniging van gemachtigden, maar de gemachtigde, 
indien nodig, waarschuwen voor toekomstige gevallen.  
 
De benoeming van een vereniging van gemachtigden strekt zich automatisch uit tot 
elke erkende gemachtigde die zich na de aanvankelijke benoeming aansluit bij die 
vereniging van gemachtigden. Omgekeerd verliest een gemachtigde die de vereniging 
verlaat, automatisch zijn volmacht in het kader van die vereniging. Het is niet vereist 
noch raadzaam het Bureau de namen te verschaffen van de gemachtigden die lid zijn 
van de vereniging. Wel wordt dringend aangeraden alle veranderingen en informatie 
betreffende gemachtigden die de vereniging verlaten, aan het Bureau mee te delen. 
Het Bureau behoudt zich het recht voor na te gaan of een bepaalde gemachtigde 
daadwerkelijk in de vereniging werkt indien de omstandigheden van de zaak dit 
rechtvaardigen. 
 
Artikel 93, lid 1, VGM, en regel 79, UVGM 
 
De benoeming van een vereniging van gemachtigden betekent niet dat wordt 
afgeweken van de algemene regel dat slechts erkende gemachtigden in de zin van 
artikel 93, lid 1, VGM namens derden rechtshandelingen mogen verrichten voor het 
Bureau. Zo moet elke aanvraag of mededeling en elk verzoek worden ondertekend 
door een fysieke persoon die over deze kwalificatie beschikt. De gemachtigden moeten 
hun naam vermelden onder de handtekening. Zij kunnen ook hun individuele ID-
nummer opgeven als het Bureau hen er één heeft toegekend, hoewel het verkrijgen 
van een individueel ID-nummer niet noodzakelijk is, gelet op het feit dat het ID-nummer 
van de vereniging prevaleert. 
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3.4.4 ID-nummers 
 
Op elk formulier en in elke zending naar het Bureau worden het adres en de 
elektronische gegevens van de gemachtigde bij voorkeur vervangen door het door het 
Bureau toegekende ID-nummer, samen met de naam van de gemachtigde. Niet alleen 
de erkende gemachtigden op de door het Bureau bijgehouden BHIM-lijst (zie 
paragraaf 2.2), maar ook juridische beroepsbeoefenaars en verenigingen van 
gemachtigden hebben dergelijke ID-nummers. Wanneer gemachtigden of verenigingen 
van gemachtigden verschillende adressen hebben, hebben zij bovendien voor elk 
adres een ander ID-nummer. 
 
Het ID-nummer kan worden gevonden door een dossier van de gemachtigde in kwestie 
op te zoeken via onze website: www.oami.europa.eu 
 
 
4 Communicatie met gemachtigden 
 
Regel 77, UVGM 
 
Iedere kennisgeving of andere mededeling van het Bureau aan de naar behoren 
erkende gemachtigde heeft hetzelfde rechtsgevolg als was deze gericht aan de 
vertegenwoordigde persoon, en elke mededeling aan het Bureau van de naar behoren 
erkende gemachtigde heeft hetzelfde rechtsgevolg als was deze afkomstig van de 
vertegenwoordigde persoon. 
 
Regel 1, lid 1, onder e), regel 67, lid 2, en regel 76, lid 8, UVGM 
 
Een partij bij de procedure voor het Bureau kan verschillende gemachtigden 
benoemen, in welk geval elk van de gemachtigden gezamenlijk of afzonderlijk kan 
optreden, tenzij in de aan het Bureau verstrekte volmacht anders wordt aangegeven. 
Het Bureau communiceert echter in de regel alleen met de eerstgenoemde 
gemachtigde, behalve in de volgende gevallen: 
 
- wanneer de aanvrager een ander adres opgeeft dan het dienstadres 

overeenkomstig regel 1, lid 1, onder e); 
- wanneer de bijkomende gemachtigde wordt aangewezen voor een specifieke 

secundaire procedure (zoals inzage in dossiers of oppositie), in welk geval het 
Bureau dienovereenkomstig te werk gaat. 

 
Regel 75, lid 1, UVGM 
 
Wanneer er meer dan één aanvrager van een Gemeenschapsmerk, opposant of 
andere partij is bij een procedure voor het Bureau, is de gemachtigde die door de 
aanvrager van het Gemeenschapsmerk enz., op het officiële formulier als eerste wordt 
genoemd, de gemeenschappelijke gemachtigde voor al die personen. Als de 
eerstgenoemde persoon geen erkende gemachtigde heeft aangewezen, maar een van 
de andere personen verplicht is dat te doen en een erkende gemachtigde aanwijst, 
wordt die gemachtigde beschouwd als de gezamenlijke gemachtigde voor al die 
personen. 
 
Artikel 92 en 93, VGM, en regel 67, UVGM 
 

http://www.oami.europa.eu/
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Wanneer een gemachtigde in de zin van de artikelen 92 of 93, VGM is aangewezen, 
communiceert het Bureau uitsluitend met die gemachtigde. 
 
 
5 Volmacht 
 
Artikel 92, lid 3, en artikel 93, lid 1, VGM, en regel 76, UVGM 
 
In principe hoeven erkende gemachtigden geen volmacht te overleggen om voor het 
Bureau op te treden. Toch moet elke erkende gemachtigde (juridisch 
beroepsbeoefenaar of erkende gemachtigde op de BHIM-lijst, alsmede een vereniging 
van gemachtigden) die handelt voor het Bureau een volmacht overleggen om 
opgenomen te worden in het dossier indien het Bureau dat uitdrukkelijk vereist of, 
wanneer er verschillende partijen zijn bij de procedure waarin de gemachtigde voor het 
Bureau optreedt, indien de andere partij daar uitdrukkelijk om verzoekt. 
 
In die gevallen vraagt het Bureau de gemachtigde de volmacht binnen een bepaalde 
tijdslimiet te overleggen (zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, 
Communicatiemiddelen, termijnen). In de brief komt ook de waarschuwing voor dat als 
de gemachtigde niet binnen de gestelde termijn antwoordt, het Bureau ervan uitgaat 
dat deze niet als gemachtigde is aangewezen en dat de procedure rechtstreeks met de 
vertegenwoordigde partij wordt voortgezet. Wanneer vertegenwoordiging verplicht is, 
wordt de vertegenwoordigde partij verzocht een nieuwe gemachtigde aan te wijzen en 
dan is paragraaf 3.2 van toepassing. Alle andere door de gemachtigde verrichte 
procedurehandelingen dan de indiening van de aanvraag worden geacht niet te zijn 
verricht indien deze door de vertegenwoordigde partij niet binnen een door het Bureau 
gestelde termijn worden goedgekeurd. 
 
Werknemers die optreden namens natuurlijke of rechtspersonen moeten een bij het 
dossier te voegen ondertekende volmacht indienen. 
 
Een volmacht moet worden ondertekend door de partij bij de procedure. In het geval 
van rechtspersonen moet deze worden ondertekend door een persoon die volgens de 
geldende nationale wetgeving bevoegd is te handelen namens die persoon. Het 
Bureau controleert dit niet. 
 
Het is mogelijk eenvoudige fotokopieën van het ondertekende origineel in te dienen, 
ook per fax. Originele documenten worden onderdeel van het dossier en kunnen 
daarom niet worden teruggezonden naar de persoon die ze heeft ingediend. 
 
Volmachten kunnen worden ingediend als individuele of algemene volmachten. 
 
 
5.1 Individuele volmachten 
 
Regel 76, lid 1, en regel 83, lid 1, onder h), UVGM 
 
Individuele volmachten kunnen worden verstrekt op het formulier dat door het Bureau 
is opgesteld overeenkomstig regel 83, lid 1, onder h), UVGM. Er moet worden 
aangegeven op welke procedure de volmacht betrekking heeft (bijvoorbeeld ‘betreft de 
aanvraag van het Gemeenschapsmerk met nummer 12345’). De volmacht geldt dan 
voor alle handelingen tijdens de duur van de daarop volgende inschrijving van het 
Gemeenschapsmerk. Er kunnen verschillende procedures worden aangegeven. 
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Individuele volmachten, ongeacht of zij worden overlegd op het door het Bureau ter 
beschikking gestelde formulier of op het eigen blad van de gemachtigde, kunnen 
beperkingen bevatten wat betreft hun toepassingsgebied. 
 
 
5.2 Algemene volmachten 
 
Regel 76, lid 1, en regel 83, lid 1, onder h), UVGM 
 
Een algemene volmacht machtigt de gemachtigde, de vereniging van gemachtigden of 
de werknemer om alle handelingen in alle procedures voor het Bureau te verrichten, 
met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de indiening en afhandeling van aanvragen 
van Gemeenschapsmerken, de indiening van opposities en van verzoeken tot 
vervallenverklaring of nietigverklaring, evenals in alle procedures op het gebied van 
ingeschreven Gemeenschapsmodellen en internationale merken. De volmacht moet 
worden verstrekt op het door het Bureau opgestelde formulier of op een formulier met 
dezelfde inhoud. De volmacht moet gelden voor alle procedures voor het Bureau en 
mag geen beperkingen inhouden. Wanneer de tekst van de volmacht bijvoorbeeld 
geldt voor het ‘indienen en verder afhandelen van aanvragen van 
Gemeenschapsmerken en het verdedigen daarvan’, is dit niet aanvaardbaar, omdat dit 
de bevoegdheid tot het indienen van een oppositiedossier en verzoeken tot 
vervallenverklaring of nietigverklaring uitsluit. Wanneer de volmacht dergelijke 
beperkingen bevat, wordt deze behandeld als een individuele volmacht. 
 
 
5.2.1 Inschrijving van algemene volmachten 
 
Sinds april 2002, en in overeenstemming met mededeling nr. 2/03 van de President 
van het Bureau van 10 februari 2003, krijgen gemachtigden geen volmachtnummer 
meer en worden zij op geen enkele wijze meer in kennis gesteld van de interne 
afhandeling van volmachten na ontvangst door het Bureau. Het beëindigen van de 
toewijzing van deze volmachtnummers verandert niets aan de toewijzing van ID-
nummers aan de in de gegevensbank van gemachtigden ingeschreven gemachtigden. 
 
 
5.3 Gevolgen wanneer een door het Bureau uitdrukkelijk vereiste 

volmacht ontbreekt 
 
a) Indien vertegenwoordiging niet verplicht is, wordt de procedure voortgezet met de 

vertegenwoordigde persoon. 
 
b) Indien vertegenwoordiging verplicht is, is paragraaf 3.2 van toepassing. 
 
 
6 Intrekking van de benoeming of volmacht van een 

gemachtigde 
 
Een handeling van de vertegenwoordigde persoon, de vorige gemachtigde of de 
nieuwe gemachtigde kan leiden tot terugtrekking of verandering van een gemachtigde. 
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6.1 Handeling van de vertegenwoordigde persoon 
 
Regel 79, UVGM 
 
De vertegenwoordigde persoon kan op elk moment met een schriftelijke en 
ondertekende mededeling aan het Bureau de benoeming van een gemachtigde of de 
hem toegekende volmacht intrekken. Intrekking van een volmacht betekent tevens 
intrekking van de benoeming van de gemachtigde. 
 
Regel 76, lid 6, UVGM 
 
Wanneer de vertegenwoordigde persoon de intrekking meedeelt aan de gemachtigde 
maar niet aan het Bureau, heeft dit geen rechtsgevolgen voor de procedure voor het 
Bureau zolang de intrekking niet aan het Bureau is meegedeeld. Wanneer de partij bij 
de procedure verplicht is zich te laten vertegenwoordigen, is paragraaf 3.2 van 
toepassing. 
 
 
6.2 Terugtrekking door de gemachtigde 
 
De gemachtigde kan op elk moment door middel van een ondertekende mededeling 
aan het Bureau verklaren dat hij zich terugtrekt als gemachtigde en zijn 
vertegenwoordiging neerlegt. Als hij verklaart dat de vertegenwoordiging vanaf dat 
moment wordt overgenomen door een andere gemachtigde, noteert het Bureau de 
verandering en correspondeert het met de nieuwe gemachtigde. Wanneer de 
vertegenwoordigde persoon verplicht is zich te laten vertegenwoordigen, is 
paragraaf 3.2 van toepassing. 
 
 
7 Overlijden of handelingsonbekwaamheid van de 

vertegenwoordigde partij of de gemachtigde 
 
7.1 Overlijden of handelingsonbekwaamheid van de 

vertegenwoordigde partij 
 
Regel 76, lid 7, UVGM 
 
In het geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van de volmacht 
verstrekkende partij, gaat de procedure voort met de gemachtigde, tenzij in de 
volmacht anders is bepaald. 
 
Regel 73, lid 1, onder a), UVGM 
 
Afhankelijk van de procedure moet de gemachtigde een aanvraag indienen voor 
inschrijving van een overdracht aan de rechtsopvolger. De gemachtigde kan echter ook 
een verzoek tot onderbreking van de procedure indienen. 
 
In insolventieprocedures kan een gemachtigde, zodra een curator is benoemd, 
optreden namens de failliet verklaarde persoon en kan hij - of moet hij in het geval van 
een verplichte vertegenwoordiging - een nieuwe gemachtigde aanwijzen of de 
benoeming van de bestaande gemachtigde bevestigen. 
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Voor meer informatie over insolventieprocedures, zie de richtlijnen, deel E, 
Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, 
hoofdstuk 5, Insolventieprocedures of vergelijkbare procedures. 
 
 
7.2 Overlijden of handelingsonbekwaamheid van de gemachtigde 
 
Regel 73, lid 1, onder c), en lid 3, onder a) en b), UVGM 
 
In geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van een gemachtigde wordt de 
procedure voor het Bureau onderbroken. Indien het Bureau niet binnen drie maanden 
na de onderbreking op de hoogte is gebracht van de aanwijzing van een nieuwe 
gemachtigde, laat het:  
 
- wanneer vertegenwoordiging niet verplicht is, de volmacht verstrekkende partij 

weten dat de procedure nu met deze wordt voortgezet; 
- wanneer vertegenwoordiging verplicht is, de volmacht verstrekkende partij weten 

dat de rechtsgevolgen van toepassing zijn, afhankelijk van de aard van de 
betrokken procedure (de aanvraag wordt bijvoorbeeld geacht te zijn ingetrokken 
of de oppositie wordt afgewezen) indien niet binnen twee maanden na de datum 
van kennisgeving van die mededeling een nieuwe gemachtigde is benoemd. 
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Bijlage 1 
 

LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Oostenrijk Rechtsanwalt Advocaten zijn volledig 
bevoegd 

Patentanwalt 
 

Vanwege hun bijzondere 
beroepsbekwaamheid mogen notarissen 
derden voor de Oostenrijkse centrale 
dienst voor de industriële eigendom 
vertegenwoordigen. 
Notarissen kunnen dan ook een aanvraag 
indienen om in de lijst van erkende 
gemachtigden te worden opgenomen 

België Avocat, Advocaat, 
Rechtsanwalt 

Advocaten zijn volledig 
bevoegd maar iemand kan 
niet tegelijk advocaat en 
erkende gemachtigde zijn. 

In het Nederlands: 
Merkengemachtigde 
In het Frans: Conseil en 
Marques / Conseil en Propriété 
Industrielle 
In het Duits: Patentanwalt 

Valt onder het Benelux-verdrag voor de 
intellectuele eigendom (artikel 4.1). 
Eenieder die een adres op het 
grondgebied van de Benelux heeft, kan 
cliënten in IE-zaken vertegenwoordigen. 
De bevoegdheid is niet afhankelijk van 
bijzondere beroepsbekwaamheden; 
personen die een aanvraag indienen om 
op de lijst te worden ingeschreven, 
moeten gedurende ten minste vijf jaar 
regelmatig voor de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van een lidstaat als 
erkende gemachtigden zijn opgetreden. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Bulgarije Адвокат / 
Практикуващ Право 
Advokat / 
Praktikuvasht Pravo 
 

Advocaten zijn niet 
bevoegd 

Spetsialist po targovski marki / 
Spetsialist po dizayni 
Специалист по търговски 
марки / Специалист по 
дизайни 
 

Een bijzondere beroepsbekwaamheid 
wordt vereist. Het Bulgaarse 
Octrooibureau kan verklaren dat iemand 
gedurende vijf jaar als gemachtigde is 
opgetreden. 

Kroatië Odvjetnik Advocaten zijn volledig 
bevoegd 

Zastupnik Za Žigove Een bijzondere beroepsbekwaamheid 
wordt vereist. Degene die met goed 
gevolg een examen voor merkenagent 
voor de Kroatische dienst heeft afgelegd, 
is een ‘erkende gemachtigde’. 

Tsjechië Advokát Advocaten zijn volledig 
bevoegd 

Patentový zástupce 
 

Tsjechië heeft een examen in twee delen. 
Wie voor deel B (merken en 
oorsprongsbenamingen) is geslaagd, kan 
als gemachtigde op dat gebied optreden 
en dus in de lijst van artikel 93, VGM 
worden opgenomen. 
Octrooigemachtigden die voor beide 
delen van het examen zijn geslaagd, zijn 
bevoegd om als gemachtigde in alle 
procedures voor het Bureau op te treden. 
 

Cyprus 
 

Dikigoroz ALLEEN advocaten zijn 
bevoegd 

nihil Niet van toepassing 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Denemarken Advokat Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

Varemaerkefuldmaegtig De bevoegdheid is niet afhankelijk van 
bijzondere beroepsbekwaamheden; 
personen die een aanvraag indienen om 
op de lijst te worden ingeschreven, 
moeten gedurende ten minste vijf jaar 
regelmatig voor de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van een lidstaat als 
erkende gemachtigden  zijn opgetreden. 
 

Estland Jurist, Advokaat Advocaten zijn niet 
bevoegd tenzij zij 
tweevoudig gekwalificeerd 
zijn als IE-gemachtigde  
 

Patendivolinik 
 

Het examen bestaat uit twee 
onafhankelijke delen: enerzijds octrooien 
en gebruiksmodellen en anderzijds 
merken, modellen en geografische 
aanduidingen. Beide soorten 
gemachtigden zijn ‘patendivolinik’. Wie 
alleen voor het deel inzake octrooien is 
geslaagd, mag niet in de lijst van 
artikel 93, VGM worden opgenomen. 
Opname in de lijst is wel mogelijk voor 
wie voor het deel inzake merken, 
modellen en geografische aanduidingen 
is geslaagd. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Finland Asianajaja, Advokat Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

In het Fins: 
Tavaramerkkiasiamies 
In het Zweeds: 
Varumaerkesombud 

De bevoegdheid is niet afhankelijk van 
bijzondere beroepsbekwaamheden; 
personen die een aanvraag indienen om 
op de lijst te worden ingeschreven, 
moeten gedurende ten minste vijf jaar 
regelmatig voor de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van een lidstaat als 
erkende gemachtigden zijn opgetreden. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Frankrijk Avocat Juridische 
beroepsbeoefenaars zijn 
bevoegd, maar iemand kan 
niet tegelijk advocaat en 
erkende gemachtigde zijn. 
 

Conseil en Propriété Industrielle 
marques et modèles ou juriste. 
 

De nationale dienst voor de industriële 
eigendom houdt twee verschillende lijsten 
bij: 
De Liste des Conseils en propriété 
industrielle en de  
Liste des Personnes qualifiées en 
Propriété industrielle. 
 
Alleen wie op de ‘Liste des Conseils en 
propriété industrielle’ staat is bevoegd 
derden voor het Franse octrooibureau te 
vertegenwoordigen. Daarom kunnen 
alleen die personen in de BHIM-lijst van 
erkende gemachtigden worden 
opgenomen. Deze personen staan op het 
groepscertificaat. 
 
Een ‘Conseil en PI’ is een persoon die 
werkt voor een advocatenkantoor 
(Cabinet). Een ‘Personne qualifiée en PI’ 
is een persoon die werkt voor een 
besloten vennootschap (bijv. op de 
afdeling merken). In Frankrijk worden zij 
automatisch van de ene naar de andere 
lijst overgeschreven. 
 
Omdat ‘personnes qualifiées’ dezelfde 
beroepsbekwaamheden hebben als 
‘Conseils’ zijn ze bevoegd om inschrijving 
op onze lijst aan te vragen, maar zij 
moeten een individueel, door de directeur 
des Affaires Juridiques et Internationales 
ondertekend certificaat overleggen. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Duitsland Rechtsanwalt Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

Patentanwalt 
Patentassessor 
 

Een ‘Patentassessor’ is iemand die onder 
contract voor een werkgever werkt; als hij 
ontslag neemt of zijn contract niet 
verlengd wordt, wordt hij van de lijst van 
‘Patentanwälte’ in Duitsland verwijderd. 
Omdat de ‘Patentassesor’ dezelfde 
kwalificaties heeft als de ‘Patentanwalt’, 
kan hij op beide BHIM-lijsten van erkende 
gemachtigden ingeschreven blijven. 
 

Griekenland Δικηγόρος - Dikigoroz ALLEEN advocaten zijn 
bevoegd 

nihil Niet van toepassing 

Hongarije Ügyvéd, Jogtanácsos Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

Szabadalmi ügyvivő 
 

Om een erkende gemachtigde te zijn, is 
een bijzondere beroepsbekwaamheid 
vereist. 
Notarissen mogen niet als juridische 
beroepsbeoefenaars in procedures inzake 
industrieel eigendom optreden. Daarom 
kunnen zij verzoeken om in de BHIM-lijst 
van erkende gemachtigden te worden 
opgenomen. 
 

Ierland Barrister, Solicitor Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

Trade Mark Agent De persoon moet in het register van TM 
Agents worden opgenomen 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Italië Avvocato Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

Consulenti abilitati / Consulenti 
in Proprietà Industriale 

De persoon moet worden opgenomen in 
het register van ‘Consulenti in Proprietà 
Industriale’ (‘Albo’) dat door de balie 
(‘Consiglio dell’Ordine’) wordt 
bijgehouden en in het register dat aan het 
Italiaanse merken- en octrooibureau 
(‘UIBM’) wordt doorgegeven. 

Letland Advokāts 
 

Advocaten kunnen alleen 
cliënten met een 
permanente verblijfplaats 
in de Europese Unie 
vertegenwoordigen. 
Cliënten die geen 
permanente verblijfplaats in 
de EU hebben, moeten 
worden vertegenwoordigd 
door een erkende 
gemachtigde 

Patentu pilnvarotais / Preču 
zīmju aģents / Profesionâls 
patentpilnvarotais 

Er is een merkenexamen. 
Cliënten die geen permanente 
verblijfplaats in de EU hebben, moeten 
door een erkende gemachtigde worden 
vertegenwoordigd. 
Notarissen kunnen niet van rechtswege 
als gemachtigde optreden. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Litouwen Advokatas Advocaten kunnen alleen 
cliënten met een 
permanente verblijfplaats 
in de Europese Unie 
vertegenwoordigen. 
Cliënten die geen 
permanente verblijfplaats in 
de EU hebben, moeten 
worden vertegenwoordigd 
door een erkende 
gemachtigde 

Patentinis patikėtinis. 
 

Cliënten die geen permanente 
verblijfplaats in de EU hebben, moeten 
door een erkende gemachtigde worden 
vertegenwoordigd. 
Notarissen kunnen niet van rechtswege 
als gemachtigde optreden. 

Luxemburg Avocat / Rechtsanwalt Advocaten zijn volledig 
bevoegd, maar iemand kan 
niet tegelijk advocaat en 
erkende gemachtigde zijn 
 

In het Frans: Conseil en 
Marques / Conseil en Propriété 
Industrielle 
In het Duits: Patentanwalt 

Valt onder het Benelux-Verdrag voor de 
intellectuele eigendom (artikel 4.1). 
Eenieder die een adres heeft op het 
grondgebied van de Benelux kan cliënten 
in IE-zaken vertegenwoordigen. 
De bevoegdheid is niet afhankelijk van 
bijzondere beroepsbekwaamheden; 
personen die een aanvraag indienen om 
op de lijst te worden ingeschreven, 
moeten gedurende ten minste vijf jaar 
regelmatig voor de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van een lidstaat als 
erkende gemachtigden zijn opgetreden. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Malta Avukat, Prokuratur 
Legali 

Advocaten zijn volledig 
bevoegd 

 Eenieder met een juridische opleiding, 
ook een notaris, kan optreden als 
merkenagent. Er wordt geen schriftelijk 
bewijs van de kwalificatie van een 
juridisch beroepsbeoefenaar die handelt 
als merkenagent vereist. 

Polen Adwokat, radca 
prawny 

Advocaten zijn niet volledig 
bevoegd. 
De advocaat kan alleen 
vertegenwoordigen in 
oppositie- en 
doorhalingsprocedures 
(nietigheid) 

Rzecznik Patenowy De gemachtigde moet voorkomen op de 
lijst van octrooigemachtigden die het 
Poolse octrooibureau bijhoudt.  
In Polen moet, behalve voor oppositie- en 
doorhalingsprocedures, voor elke 
procedure een merkenadvocaat worden 
benoemd. Merkenadvocaten moeten de 
bijbehorende examens hebben behaald. 
 

Portugal Avogado Advocaten zijn volledig 
bevoegd 
 

Agente Oficial da Propriedade 
Industrial 

5 jaar ervaring of bijzondere kwalificaties 
Een notaris is geen juridisch 
 beroepsbeoefenaar en kan daarom 
verzoeken om in de lijst te worden 
opgenomen. 
 



Beroepsmatige vertegenwoordiging 

 
Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz 34 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Roemenië Avocat Advocaten zijn niet volledig 
bevoegd 
 

Consilier de proprietate 
industriala  

In Roemenië worden drie lijsten 
bijgehouden. Gemachtigden moeten 
bijzondere kwalificaties of vijf jaar ervaring 
hebben en lid zijn van een nationale 
kamer. Om een erkende gemachtigde te 
zijn, is een bijzondere 
beroepsbekwaamheid vereist.  

Slowakije Advokát, Komerčný 
Pravnik 

Advocaten zijn volledig 
bevoegd 

Patentový zástupce 
 

In Slowakije kunnen juridische 
beroepsbeoefenaars (‘advokáts’) op de 
lijst van de Slowaakse BAR Association 
als gemachtigden voor de dienst voor de 
industriële eigendom van de Slowaakse 
Republiek optreden. 
 

Slovenië Odvetniki Advocaten zijn volledig 
bevoegd 

Patentni zastopnik 
 

Juridische beroepsbeoefenaars die niet in 
het Sloveense register als octrooi-
/merkgemachtigden zijn opgenomen, 
mogen partijen voor de dienst niet 
vertegenwoordigen. 
Notarissen zijn niet van rechtswege 
bevoegd. 
 

Spanje Abogado Advocaten zijn niet volledig 
bevoegd. 
 

Agente Oficial de la Propriedad 
Industrial 
 

Opname in de lijst hangt af van een 
examen. 
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LAND Nationale benaming 
voor juridisch 
beroepsbeoefenaar 

Bevoegdheden / 
Specifieke regels om 
cliënten in zaken 
betreffende merken te 
vertegenwoordigen 

Nationale benaming voor 
personen met de speciale 
kwalificatie – Octrooi-
/Merken-
/Modellengemachtigde (de 
BHIM-lijst van ERKENDE 
GEMACHTIGDEN)  

Bevoegdheden / Specifieke regels om 
cliënten in zaken betreffende merken 
te vertegenwoordigen 

Zweden Advokat Advocaten zijn volledig 
bevoegd  

Varumaerkesombud 
 

Bevoegdheid is niet afhankelijk van 
bijzondere beroepsbekwaamheden; 
personen die een aanvraag indienen om 
op de lijst te worden ingeschreven, 
moeten gedurende ten minste vijf jaar 
regelmatig voor de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van een lidstaat als 
erkende gemachtigden zijn opgetreden. 
 

Nederland Advocaat Advocaten zijn volledig 
bevoegd, maar iemand kan 
niet tegelijk advocaat en 
erkende gemachtigde zijn  

Merkengemachtigde Valt onder het Benelux-Verdrag voor de 
intellectuele eigendom (artikel 4.1). 
Eenieder die een adres heeft op het 
grondgebied van de Benelux kan cliënten 
in IE-zaken vertegenwoordigen. 
De bevoegdheid is niet afhankelijk van 
bijzondere beroepsbekwaamheden; 
personen die een aanvraag indienen om 
op de lijst te worden ingeschreven, 
moeten gedurende ten minste vijf jaar 
regelmatig voor de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van een lidstaat als 
erkende gemachtigden zijn opgetreden. 
 

Verenigd 
Koninkrijk 

Advocate, Barrister, 
Solicitor 

Advocaten zijn volledig 
bevoegd  

Registered Trade Mark Agent Na een examen. 
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Bijlage 2 
 
Onderstaande lijst toont de landen waar een beroepstitel bestaat voor personen die 
alleen mogen optreden in zaken betreffende modellen. Als een land niet op de lijst 
staat, betekent dit dat de betreffende beroepstitel ook geldt voor zaken betreffende 
merken en dat deze persoon dus niet op de speciale modellenlijst staat. 
 

LAND Modellengemachtigde 
België Modellengemachtigde, 

Conseil en modèles 
Tsjechische Republiek Patentový zástupce 

(dezelfde naam als 
merkengemachtigde) 

Denemarken Varemaerkefuldmaegtig 
Estland Patendivolinik 
Finland Tavaramerkkiasiamies, 

Varumaerkesombud 
Ierland Registered Patent Agent 
Italië Consulente in brevetti 
Letland Patentpilnvarotais 

dizainparaugu lietas 
Luxemburg Conseil en Propriété 

Industrielle 
Roemenië Consilier de proprietate 

industriala  
Zweden Varumaerkesombud 
Nederland Modellengemachtigde 
Verenigd Koninkrijk Registered Patent Agent 
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