Modellen

DE GEMEENSCHAPSTEKENINGEN EN -MODELLEN

Sinds 1 april 2003 is het mogelijk om
een Gemeenschapsmodel 1 te registreren
dat geldig is in alle landen van de
Europese Unie, door middel van één
enkel depot gevolgd door een registratie 2.
Als tekening of model wordt beschouwd
het uiterlijk van een product dat
aan dat product in het bijzonder de
kenmerken verleent van de lijnen, de
omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur
en/of de materialen van dat product
zelf of van de versiering ervan.
Onder product wordt verstaan ieder
industrieel of ambachtelijk voorwerp
met inbegrip van de onderdelen die
bestemd zijn om samengevoegd te
worden tot een samengesteld product,
verpakkingen, uitvoeringen, grafische
symbolen en typografische tekens.
We spreken hier enkel over modellen (3D) hoewel
het eveneens gaat over tekeningen (2D). Op
enkele uitzonderingen na zijn de regels immers
voor beide dezelfde.
2
De Europese wetgeving voorziet eveneens
de bescherming van een niet-geregistreerd
Gemeenschapsmodel. De bescherming is echter
beperkt tot drie jaar en laat de houder uitsluitend
toe om acties te ondernemen tegen slaafse namaak
van zijn model. Wij behandelen in dit document
uitsluitend het geregistreerd Gemeenschapsmodel.
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HET GEREGISTREERD
GEMEENSCHAPSMODEL
ONDERWERP VAN DE BESCHERMING
Een idee op zich is niet beschermbaar. Enkel de concretisering ervan
kan eventueel beschermd worden. Het model zal dus niet het idee
beschermen maar wel het product zelf of een onderdeel ervan. Enkel de
kenmerken die duidelijk zichtbaar zijn op de weergaven van het depot
worden beschermd. Daarom is de kwaliteit van de gedeponeerde
weergaven zo belangrijk.

VOORWAARDEN VOOR DE BESCHERMING
Een model wordt slechts beschermd in de mate dat het nieuw is en een
eigen karakter vertoont. Een model wordt als nieuw beschouwd indien
vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang geen enkel identiek
model aan het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen worden als identiek beschouwd indien hun kenmerken slechts in onbelangrijke details
verschillen. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben
indien de algemene indruk die het model bij de gebruiker wekt, verschilt
van de algemene indruk die bij die gebruiker gewekt wordt door
modellen die aan het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van
depot of vóór de datum van voorrang. Het is dus absoluut noodzakelijk
dat het model niet beschikbaar wordt gesteld vóór zijn depot. De houder
kan echter genieten van een respijttermijn van 12 maanden.

DUUR VAN DE BESCHERMING
Een model is geregistreerd voor 5 jaar (vanaf de datum van depot) en
kan vernieuwd worden door de betaling van een vernieuwingstaks voor
vier opeenvolgende perioden van 5 jaar.

HOUDERSCHAP
De deposant kan een fysieke of rechtspersoon zijn, alleen of in
co-houderschap.

RECHTEN VAN DE HOUDER
De houder van een geregistreerd model
› geniet het exclusief gebruik van zijn model. Hij is echter niet verplicht het te gebruiken;
› kan een derde verbieden zijn model of een gelijkend model te gebruiken;
› kan zijn recht overdragen of een derde toelaten zijn model onder bepaalde voorwaarden te gebruiken via een
licentiecontract.

MEERVOUDIG DEPOT
Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een meervoudig depot, zodat men kan genieten van een lagere
registratietaks op voorwaarde dat alle betrokken modellen van dezelfde aard zijn: ze moeten behoren tot dezelfde
klasse van Locarno (officiële administratieve classificatie van de modellen). Uitzondering: in het geval van versieringen
(tweedimensionale tekeningen) mogen de producten wel behoren tot verschillende klassen.

REGISTRATIEPROCEDURE
1 Het formeel onderzoek
Het Bureau onderzoekt de basisgegevens die vermeld worden in het depot, de kwaliteit en het aantal weergaven, de classificatie van de producten en de betaling van de taksen.

2 De publicatie
Het model wordt gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad (online). Het is echter mogelijk om de opschorting van
de publicatie voor een termijn van 30 maanden te vragen, mits betaling van een extra taks.

3 De registration
Na afloop van het formeel onderzoek wordt het model geregistreerd. Op het model mag het teken
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aangebracht worden.

Aangezien er geen onderzoek bestaat naar de geldigheid van uw model, kan iedere derde proberen de nietigverklaring te
verkrijgen bij het Gemeenschapsbureau voor modellen of, indien nodig, voor de Gemeenschapsrechtbank.

GEVERS
De hoofddoelstelling van GEVERS is het valoriseren van uw innovatie, door uw intellectuele rechten actief en winstgevend
te maken. De geïntegreerde groep waarin wij werken, biedt u flexibele diensten aan doorheen het hele proces van
innovatie tot valorisatie.
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