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Alicante, 10 juni 2020 
 

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om 
pro-deodiensten op het gebied van intellectuele eigendom (IE) 

aan te bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) (1) 

 

1. Achtergrond 
 
Tegen de achtergrond van de huidige COVID-19-crisis beogen de instellingen en 
organen van de EU de economie met inachtneming van de Europese prioriteiten te 
steunen en aan te zwengelen en zich tegelijkertijd solidair te tonen met het mkb. Kleine 
en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen 99% van alle bedrijven in de EU. 

 
EUIPO wil een lijst opstellen van advocatenbureaus, advocaten, wettelijke 
vertegenwoordigers en specialisten op het gebied van intellectuele eigendom 
(IE) die op pro-deo-basis kosteloze diensten met betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten willen leveren aan kmo’s in lidstaten van de Europese Unie 
(EU) (2). 

 

In het kader van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden 
onder pro-deodiensten alle in paragraaf 4 vermelde activiteiten verstaan. 

 
De definitie van kmo die in deze oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling wordt gebruikt, is vermeld in de Gebruikersgids bij de definitie 
 van kmo’s 2015 van de Commissie en is gebaseerd op Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie. 

 

NB: In beginsel heeft deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 
betrekking op alle pro-deodiensten op het gebied van intellectuele eigendom. Ze 
mogen echter niet worden verward met de door EUIPO aangeboden diensten voor 
alternatieve geschillenbeslechting (3). 

 

(1) Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is er niet op gericht een lijst van verkopers op te stellen 
of een voorselectie van gegadigden te maken als bedoeld in bijlage l, punt 13, bij Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046. In de pool opgenomen experts gaan een rechtstreekse werkafspraak aan met de kleine en middelgrote 
ondernemingen die kosteloos in het genot komen van hun pro-deodiensten. Toch zijn op deze oproep tot het indienen 
van blijken van belangstelling de in voornoemde verordening vastgestelde beginselen van toepassing: transparantie, 
gelijke behandeling en evenredigheid. 
(2) Deelname aan deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling staat onder gelijke voorwaarden open 
voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen binnen het toepassingsgebied van de Verdragen. Hiertoe behoren 
alle rechtspersonen die in de EU geregistreerd zijn alsook alle natuurlijke personen die hun bedrijfszetel of 
arbeidsplaats in de EU hebben. 
Overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) nemen belangstellenden uit 
IJsland, Noorwegen en Liechtenstein volledig deel aan de eengemaakte markt, waardoor zij gelijke toegang hebben 
tot deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. 
Voor Britse belangstellenden: sinds 1 februari 2020 is het VK niet langer een lidstaat van de EU. Niettemin blijft het 
EU-recht overeenkomstig artikel 126 en artikel 127, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK van 
toepassing op en in het VK gedurende een overgangsperiode die op 31 december 2020 eindigt. Deze regeling is dus 
ook toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen en vertegenwoordigers die tijdens deze overgangsperiode 
in het VK gevestigd zijn. 
(3) Pro-deodiensten op IE-gebied mogen niet verward worden met de service op het gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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2. Doel van deze oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling 

 
Deze oproep heeft ten doel een pool van deskundigen (verleners van pro-deodiensten 
op IE-gebied) samen te stellen die geïnteresseerd zijn om de in paragraaf 4 bedoelde 
diensten in IE-gerelateerde zaken te leveren aan kmo’s die in een EU-lidstaat (4) 
gevestigd zijn. 

 
Om in de pool te kunnen worden opgenomen, moeten belangstellenden aan de 
toelatingsvereisten voldoen (zie paragraaf 3) en het deelnameformulier invullen. 

 

De deskundigenpool zal in de vorm van een lijst worden gepubliceerd op de EUIPO- 
website. Opdat zij aan deze gepubliceerde lijst kunnen worden toegevoegd, dienen 
belangstellenden daartoe toestemming te verlenen door de desbetreffende optie in het 
formulier te aanvaarden. Indien zij hiertoe geen toestemming verlenen, maakt EUIPO 
alleen intern gebruik van hun naam voor het matchingsproces. 

 

3. Toelatingsvereisten voor aan de pool van pro-deodienstverleners 
 

Belangstellenden dienen de verklaring op erewoord in het onlineformulier in te vullen 
om te bevestigen dat ze aan de volgende vereisten voldoen: 

 
• hun kantoor of werkplaats bevindt zich in een EU-lidstaat (5) en; 

• zij zijn gemachtigd om natuurlijke personen of rechtspersonen te 
vertegenwoordigen in IE-gerelateerde zaken voor EUIPO, het EOB, het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of voor de centrale dienst voor 
de industriële eigendom van een EU-lidstaat (6). 

 
EUIPO behoudt zich het recht voor de geldigheid van de verklaringen te controleren 
en daartoe op elk moment om documenten ter staving van de bovengenoemde 
vereisten te vragen. 

 
 
 

EUIPO biedt een speciale niet-juridische COVID-19-dienst om kmo’s in staat te stellen het meest geschikte 
mechanisme te kiezen voor de beslechting van hun geschillen bij EUIPO. 
Deze speciale niet-juridische dienst wordt “alternatieve geschillenbeslechting” genoemd en kan door kmo’s worden 
aangevraagd in de volgende EUIPO-procedures: oppositieprocedures (na de afkoelingsperiode voor de niet- 
vertegenwoordigde kmo’s); annuleringsprocedures, nietigheidsprocedures, beroepsprocedures. Alternatieve 
geschillenbeslechting valt buiten het toepassingsgebied van het onderhavige pro-deo-initiatief inzake IE. 
In het kader van de regeling alternatieve geschillenbeslechting worden kmo’s geïnformeerd over de volgende 
beslechtingsmechanismes bij EUIPO of andere organisaties: bemiddeling, verzoening, geassisteerde 
onderhandelingen, vroegtijdige onpartijdige evaluatie en (niet-bindende) expertise. 
Voor al uw vragen over alternatieve geschillenbeslechting kunt u een e-mail sturen naar BoA-
ADRS@euipo.europa.eu Een mogelijke uitkomst van alternatieve geschillenbeslechting is dat kmo’s wordt 
aangeraden om zich tot de pro- deodienst inzake IE te wenden of juridisch advies in te winnen. 
Niettemin kunnen pro-deodiensten op IE-gebied de vertegenwoordiging van kmo's in de hierboven genoemde 
beslechtingsmechanismen omvatten, alsook advisering over mogelijke beslechtingsmechanismen tijdens de 
afkoelingsperiode (in oppositieprocedures) en in het kader van vertegenwoordiging van de partijen. 
(4) Rechtspersonen dienen in een EU-/EER-lidstaat geregistreerd te zijn. 
(5) Rechtspersonen dienen in een EU-/EER-lidstaat geregistreerd te zijn en natuurlijke personen dienen er hun kantoor 
of werkplaats te hebben. 
(6) Dit geldt in gelijke mate voor elke lidstaat van de EU/EER. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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Belangstellenden die het formulier niet invullen of niet aan alle voornoemde vereisten 
voldoen, worden niet opgenomen in de lijst. 

 

Vertegenwoordigers die zijn opgenomen in de in artikel 120, lid 1, onder b), EUTMR 
of artikel 78, lid 4, CDR bedoelde lijsten, worden geacht aan de bovengenoemde 
vereisten te voldoen. Zij hoeven de verklaring op erewoord dus niet in te vullen. 

 
 

4. Type en aantal diensten 
 

Belangstellenden dienen aan te geven welke soort(en) IE-ondersteuning zij aan kmo’s 
kan en wil aanbieden in het kader van een pro-deoregeling overeenkomstig het 
toepasselijke nationale recht: 

• helpen doorgronden welke vorm van IE-rechten het meest geschikt zijn 
voor de cliënt; 

• hulp bij de voorbereiding van een aanvraag voor IE-rechten; 

• vertegenwoordiging in rechtszaken (voor de nationale en/of Europese 
rechter); 

• voorbereiden van commerciële/juridische IE-documenten (d.w.z. 
overeenkomsten zoals licenties, overdrachten van IE-rechten, enz.); 

• strategie voor tegeldemaking van IE-rechten; 

• zakelijke IE-audits; 

• IE-gerelateerde douanezaken en andere handhavingsacties betreffende 
IE; 

• assistentie in procedures voor een IE-bureau (7); 

• assistentie aan een kmo van wie de IE-rechten zonder toestemming 
gebruikt worden door een derde partij; 

• assistentie aan een kmo die ervan beschuldigd wordt zonder 
toestemming IE-rechten te gebruiken; 

• overige IE-gerelateerde zaken. 
 
Tevens dienen zij de bijzonderheden en voorwaarden voor de levering van deze 
diensten te specificeren. 

 

5. Inschrijving 
 

1) Belangstellenden moeten de formulieren invullen, de servicevoorwaarden 
aanvaarden en deze vervolgens indienen. 

 
2) Na ontvangst van de blijken van belangstelling gaat EUIPO na of aan de 

toelatingsvereisten wordt voldaan – mogelijk wordt om relevante documenten ter 
staving gevraagd. 

 

Belangstellenden die niet aan de toelatingsvereisten voldoen, komen niet in 
aanmerking. 

 
 
 

(7) Gelieve de belangrijke opmerking onder "NB" in paragraaf 1 te lezen. 

http://euipo.europa.eu/
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3) Belangstellenden worden opgenomen in de lijst op basis van de voorkeuren die 
zij in het formulier hebben aangegeven. 

 

Indien de IE-professional bij vergissing aan de lijst is toegevoegd of onjuiste 
informatie heeft verstrekt, behoudt EUIPO zich het recht voor om diens naam uit 
de lijst te verwijderen. 

 

EUIPO is voornemens de lijst met pro-deodienstverleners uiterlijk in juli 2020 
publiceren. Belangstellenden worden derhalve aangemoedigd hun belangstelling zo 
spoedig mogelijk kenbaar te maken. 

 
Dit is een lopende procedure die voor onbepaalde duur open blijft voor aanmeldingen. 
Zodra een uiterste datum voor de geldigheid van deze oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling wordt vastgelegd, zal deze via een tijdige kennisgeving 
worden aangekondigd. 

 

EUIPO zal deze lijst voortdurend actualiseren door toevoeging van nieuwe pro- 
deodienstverleners. 

 

Pro-deodienstverleners die in de lijst zijn opgenomen, kunnen te allen tijde verzoeken 
hun in de lijst vermelde naam te wijzigen of te schrappen. 

 
EUIPO zal verzoeken van kleine en middelgrote ondernemingen om IE-diensten op 
gezette tijden onderzoeken en kmo’s op basis van de in de formulieren verstrekte 
informatie matchen met de lijst van geschikte pro-deodienstverleners. Vervolgens 
kunnen kmo's zelf bepalen welke dienstverleners zij willen selecteren/contacteren. 

 
Na verlening van de pro-deodienst zal EUIPO zowel aan de kmo als aan de pro- 
deodienstverlener vragen een vragenformulier in te vullen. EUIPO behoudt zich het 
recht voor om kmo's en pro-deodienstverleners op elk moment te contacteren voor 
feedback over hun tevredenheid met de dienst. 

 
 

6. Communicatie met EUIPO 
 

Alle verzoeken om bijkomende inlichtingen dienen schriftelijk naar het volgende e- 
mailadres te worden verstuurd: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Eventuele actualiseringen van deze oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling worden uitsluitend op de EUIPO-website bekendgemaakt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de belangstellende om deze website regelmatig te 
raadplegen. 

 
 

7. Persoonsgegevens 
 

Persoonsgegevens die verzameld werden in het kader van de onderhavige procedure 
zullen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
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Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door 
de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens. Daarom zal het bureau persoonsgegevens verwerken overeenkomstig 
de privacyverklaring die op de website van het bureau 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) en aan het einde van de 
formulieren is vermeld. Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt 
u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke, de directeur Klantendienst, via: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  

 

Daarnaast kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van 
EUIPO via: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Indien de verwerkingsverantwoordelijke en/of de functionaris voor 
gegevensbescherming het conflict niet kunnen oplossen, kan te allen tijde een klacht 
worden ingediend bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
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