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Het ontwerpen en op de markt brengen van
producten in een veelheid van vormen en
verschijningen is een wezenlijk kenmerk van
onze economie. De ontwikkeling en realisering
van een nieuwe uitvoering van een produkt
vergt in de regel aanzienlijke investeringen. Het
zal uw onderneming er dan ook veel aan
gelegen zijn het exclusieve karakter van zijn
aldus vormgegeven product te beschermen.
Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een
voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen
karakter heeft. Voor bescherming komen in aanmerking
tweedimensionale voortbrengselen, bijvoorbeeld patronen en
dessins
op
behang,
textiel,
en
driedimensionale
voortbrengels, bijvoorbeeld de vormgeving van huishoudelijke
apparaten, speelgoed, verpakkingsmaterialen, meubels.
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Technische aspecten
Uitgesloten van modelbescherming is datgene dat
noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.
Bescherming daarvoor kan worden verkregen in de vorm van
een octrooi.
De vormgeving
Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een
veelheid van vormen en verschijning is een wezenlijk
kenmerk van onze economie.
Gaat het om producten met een volkomen verschillende
gebruiksfunctie (vliegtuigen of wasmachines, bijvoorbeeld),
dan is het verschil in uiterlijk vanzelfsprekend. Er zal dan
geen verwarring mogelijk zijn.
Bij producten van hetzelfde soort is het verschil in
vormgeving echter een veel minder vanzelfsprekende zaak.
Doorat deze producten dezelfde gebruiksfunctie hebben,
vertonen zij in het algemeen grote onderlinge overeenkomst
en onderscheiden de producten van de ene onderneming zich
van die van andere ondernemingen vaak alleen in kleine
details.
Toch zal er vrijwel altijd sprake zijn van uiterlijk onderscheid
tussen
gelijksoortige
producten
van
verschillende
ondernemingen. Dit uiterlijk onderscheid kan bepalend zijn
voor het verkoopsucces. In veel gevallen is het immers de
uiterlijke vormgeving die de doorslag geeft bij de beslissing
om een product al dan niet aan te schaffen.
Exclusiviteit
De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering
van een produkt vergt in de regel aanzienlijke investeringen.
Het zal de onderneming die een nieuw, karakteristiek
uiterlijk voor een product heeft ontwikkeld, er dan ook veel
aan gelegen zijn het exclusieve karakter van zijn aldus
vormgegeven product te beschermen.
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Bescherming
Het Benelux verdrag inzake Intellectuele Eigendom biedt
mogelijkheden tot bescherming van de vormgeving van een
product, maar dan moet de ondernemer het door hem
ontwikkelde product wel bij het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (BBIE) laten inschrijven. Het eerder in
de openbaarheid brengen van het bedoelde product kan de
beschermingsomvang (u moet hierbij denken aan eventuele
octrooibescherming of indiening in het buitenland) schaden.
Dit zal van geval tot geval nader moeten worden bekeken.

Benelux
De inschrijvingsprocedure
Om aanspraak te kunnen maken op bescherming krachtens
het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom moet
het model worden ingeschreven bij het Benelux Bureau voor
de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dat kan in de vorm van een
aanvrage voor modelbescherming in de Benelux, maar ook de
vorm van een zogeheten Internationale Inschrijving, die
plaatsvindt via de World Intellectual Property Organization
(WIPO) in Genève.
Onze octrooigemachtigden en modeldeskundigen kunnen u
daarbij adviseren en alle inschrijvingsformaliteiten voor u
vervullen.
Ieder model waarvan de inschrijving voor de Benelux wordt
aangevraagd, wordt - wanneer aan de formaliteiten is
voldaan - zonder meer in de registers opgenomen.
Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
kijkt daarbij niet of het model een gebruiksfunctie heeft, of
het model nieuw is en evenmin of het al door een ander is
ingeschreven.
Tegen imitatie van een product dat als tekening of model kan
worden beschermd, kan uitsluitend op grond van de
bepalingen van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele
Eigendom worden opgetreden. Inschrijving is derhalve
onmisbaar om aanspraak te kunnen maken op bescherming.
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Wat is er nodig voor indiening bij het BBIE?
Als ons bureau de registratie verzorgt, dan moet door ons het
volgende worden overgelegd:
- de volledige gegevens van de aanvrager
- titel dan wel benaming van het te deponeren model
- 5 foto's, of tekeningen, van het te deponeren model,
afgebeeld tegen een neutrale achtergrond.
( Afmetingen maximaal 16 x 24 cm en minimaal 4 x 4 cm.
Voor een Internationale Inschrijving hebben wij 5 foto's of
tekeningen van het te deponeren model nodig. Afmetingen
maximaal 16 x 16 cm; minimaal 3 x 3 cm. )
Geldigheidsduur
De inschrijving van een model is in eerste instantie 5 jaar en
kan vervolgens met periodes van 5 jaar worden verlengd. De
maximale beschermingsperiode in de Benelux is 25 jaar.
Ik zie af van verlenging of de maximale
beschermingsperiode is bereikt. Wat dan?
Voor in de Benelux ingeschreven modellen is in principe
cumulatieve auteursrechtelijke bescherming mogelijk, De
beslissing of een bepaald model auteursrechtelijk is
beschermd is voorbehouden aan de rechter; gewoonlijk zal
deze vraag pas in een inbreukprocedure aan de orde komen.
Het is daarbij dikwijls moeilijk om te voorspellen, of een
auteursrechtelijke bescherming zal worden toegekend.

Europa
Europees Gemeenschapsmodel
Het Europees Gemeenschapsmodel biedt de mogelijkheid om
tegen relatief lage kosten een model in te schrijven voor alle
lidstaten van de Europese Unie.
Twee vormen Gemeenschapsmodel
- ingeschreven Gemeenschapsmodelniet
- ingeschreven Gemeenschapsmodel.
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De ruimste vorm van bescherming met de langst mogelijke
beschermingsduur (25 jaar) geldt voor het ingeschreven
Gemeenschapsmodel. Dat lijkt dan ook de belangrijkste vorm.
Wat kan een model zijn?
Volgens de Europese wetgeving is een model de
verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan.
Onder een voortbrengsel wordt verstaan elk voorwerp dat op
industriële of ambachtelijke wijze is vervaardigd met
inbegrip van onder andere onderdelen, verpakkingen,
grafische symbolen en lettertypen. Er zijn dus vele elementen
die onder deze ruime definitie kunnen vallen. De
bescherming van een Gemeenschapsmodel strekt zich uit tot
toepassing van dat model op verschillende voortbrengselen.
Om als Gemeenschapsmodel beschermd te kunnen zijn, moet
een model nieuw zijn en een bepaald eigen karakter hebben.
Bescherming ingeschreven Gemeenschapsmodel
De
beschermingsduur
van
een
ingeschreven
Gemeenschapsmodel is maximaal 25 jaar. Een inschrijving
geldt voor 5 jaar en kan steeds met 5 jaar worden verlengd
totdat de maximale beschermingsduur van 25 jaar is bereikt.
Eenvoudige inschrijvingsprocedure
De inschrijvingsprocedure is slechts administratief. Het
Gemeenschapsmodellenbureau (hetzelfde Bureau als het
Gemeenschapsmerkenbureau)
beoordeelt
bij
de
inschrijvingsprocedure niet de nieuwheid en/of het eigen
karakter van het gedeponeerde model, maar gaat tot
inschrijving over als aan de administratieve eisen is voldaan.
Wel kan in een later stadium een derde die meent dat het
model niet aan de wettelijke eisen voldoet nietigverklaring
van een ingeschreven Gemeenschapsmodel vorderen.
Meervoudige depots mogelijk
Het is mogelijk om meerdere modellen door middel van één
zogenaamde meervoudige modelaanvrage te deponeren. Dat
leidt tot kostenbesparing.
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Bescherming
Een ingeschreven Gemeenschapsmodel geeft de houder het
uitsluitend recht om het model te gebruiken en om derden
(die hij geen toestemming heeft gegeven) het gebruik van het
model te verbieden. Onder gebruik wordt met name verstaan
het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren
en uitvoeren of gebruik van een voortbrengsel waarin het
model is verwerkt.
Relatief lage kosten
De kosten voor deponering en inschrijving hangen af van een
aantal omstandigheden, maar de aan de inschrijving
verbonden kosten zijn relatief laag gezien het aantal landen
waarvoor bescherming wordt verkregen. Voor een nadere
kostenopgave kunt u contact met ons opnemen.
Niet ingeschreven model
Indien een model wel aan te beschermingsvereisten voldoet,
maar niet is ingeschreven bestaat nog de mogelijkheid van
bescherming als niet-ingschreven gemeenschapsmodel. De
bescherming van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel
is beperkt in tijd en omvang. De beschermingsduur is slechts
3 jaar vanaf het moment dat het model voor het eerst binnen
de Europese Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is
gesteld. In de praktijk wordt een niet-ingeschreven model
slechts beschermd tegen directe namaak (ontlening). Van
geval tot geval zal moeten worden bekeken wat de eventuele
mogelijkheden zijn.

Internationaal
Naast of in plaats van een Benelux depot is het mogelijk om
een internationaal depot te verrichten. Dit is een depot dat
geschiedt op basis van een internationaal verdrag, de
Schikking van 's-Gravenhage. Op basis van deze regeling kan
door middel van slechts één enkel internationaal depot in
meerdere landen tegelijk modelrechtelijke bescherming
worden verkregen.
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Door internationaal te deponeren, kan de deposant een
bundel nationale modelrechten verkrijgen in een aantal
aangewezen landen, gebaseerd op één enkel depot. De inhoud
en de omvang van deze modelrechten wordt steeds
beoordeeld aan de hand van nationale wetgeving van elk van
de landen waarvoor door de deposant bescherming is
aangevraagd.
Van de mogelijkheid om modellen internationaal te
deponeren, kunnen alleen onderdanen van de bij de
Schikking van 's-Gravenhage aangesloten landen gebruik
maken. Met deze onderdanen worden overigens al diegenen
gelijk gesteld die in een aangesloten land hun woonplaats of
bedrijf hebben.
Met de toetreding van de Europese Unie (EU) is het belang van
de internationale modelregistratie toegenomen. Naast de EU
zijn ook een groot aantal andere landen toegetreden
waarvoor een internationale modelregistratie kan worden
aangevraagd.
In landen die niet zijn aangesloten bij de regeling voor een
internationale modelregistratie kan - uiteraard voor zover de
nationale wetgeving van het desbetreffende land in die
mogelijkheid voorziet - een afzonderlijk nationaal depot
worden verricht.
De mogelijkheden, landen en tarieven bespreken wij graag
met u.
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