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Wetgeving
Octrooien

Dit jaar worden de Benelux Merkenwet en de Benelux

Modellenwet samengesmolten tot het Benelux-Verdrag

inzake intellectueel eigendom. De verwachting is dat

het Verdrag op 1 juli 2006 van kracht wordt. Wat is nu

een model? Wanneer en hoe deponeer je een model?

Welke bescherming biedt dat?

Bij modellen gaat het om vormgeving. De
officiële omschrijving van een model is
‘het uiterlijk van een voortbrengsel of een
deel ervan’. Onder voortbrengsel wordt
verstaan ‘elk op industriële of ambachte-
lijke wijze vervaardigd voorwerp’.
Modellen zijn onderdeel van intellectueel
eigendom, net als octrooien en merken.
In de Benelux bestaat sinds 1975 een spe-

ciale wet voor de bescherming van mo-
dellen: de Eenvormige Beneluxwet inzake
Tekeningen of Modellen (hierna: Model-
lenwet). Behalve meubelen, kleding,
speelgoed en lettertypen kunnen ook
verpakkingen (figuur 1) onder bescher-
ming van de Modellenwet vallen. Ook
een dessin, bedrijfslogo, winkelinterieur
of foto is als model te registreren.

Nieuw met karakter
Aan welke eisen moet een model vol-
doen? Het moet nieuw zijn en een eigen
karakter hebben. Introductie op de markt
van het model vóór het depot is dan ook
schadelijk voor de nieuwheid. Bij de laat-
ste wijziging van de Modellenwet is wel
enige coulance ingebouwd. Als een ont-
werper met zijn model naar buiten treedt,
is dit niet schadelijk voor de nieuwheid
mits het model alsnog binnen 12 maan-
den na die publicatie wordt geregis-
treerd. Ook bij misbruik van het model
door een derde kan de ontwerper deze
twaalfmaandentermijn gebruiken. Bij
nieuwheid wordt gekeken naar de stand
van zaken binnen de EU en de Europese
Ruimte (Noorwegen, IJsland, Liechten-
stein).
Het eigen karakter van een model wordt
bepaald door de indruk die het model
geeft op de ‘geïnformeerde gebruiker’
vergeleken met de tot dusver beschikba-

Hoe deponeer je een m

J.F. Luiten Vleeswaren verpakt verse vleeswaren, zoals filet
americain en kalfsfilet, in een door SFA geleverd kunststof
tweevaksbakje, genaamd Twin-cup. De Twin-cup is door SFA
als model in de Europese Unie gedeponeerd en geregistreerd
(figuur 2). Luiten en SFA vinden dat The Filet Company (TFC),
die eveneens vleeswaren in duobakjes aanbiedt, inbreuk
maakt op het modelrecht van SFA. TFC voert ter verdediging
aan dat het model Twin-cup niet nieuw was ten tijde van het
depot en geen eigen karakter heeft.
De Haagse voorzieningenrechter stelt in oktober 2005 vast
dat afsluitbare levensmiddelenbakjes in diverse maten en
modellen verkrijgbaar zijn. Hij noemt het transparante ma-
teriaal en de afgeronde hoeken als gemeenschappelijk ken-
merk. De Twin-cup heeft twee nieuwe kenmerken: de golflijn
over de zijwanden en de vakscheiding. De overige kenmer-
ken zijn functioneel en vallen buiten de bescherming van het
modelrecht. Het duobakje van TFC bezit die specifieke vorm-

gevingskenmerken niet en er is naar de mening van de voor-
zieningenrechter derhalve geen sprake van inbreuk op het
modelrecht.
Vermeldenswaard is de beslissing inzake San Carlo en Uni-
chips versus Smiths van het Gerechtshof Amsterdam op  25
maart 2004 over chipsverpakkingen. Unichips heeft de voor-
kant van de verpakking van haar tomaat/basilicumchips in
kleur als model laten registreren middels een internationaal
depot. Ook op de verpakking van Smiths staan chips, tomaat
en basilicum. Het Hof vond de positie van de bestanddelen
op de verpakkingen van beide partijen en de kleurstelling
vergelijkbaar. De conclusie was dat de verpakking van
Smiths bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algeme-
ne indruk wekt dan het gedeponeerde model van Unichips.
De verpakking van Smiths vormt daarom een inbreuk op het
modelrecht van Unichips. 

Chips en duobakjes

Ook verpakkingen kunnen als model worden
geregistreerd.

Modellen zijn onderdeel van
intellectueel eigendom, net als

octrooien en merken
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re modellen. Geïnformeerde gebruikers
zijn bij een jampot bijvoorbeeld consu-
menten, bij technische artikelen deskun-
digen.
Bij de beoordeling van het karakter
speelt de mate van vrijheid van de ont-
werper een rol. Die vrijheid wordt be-
paald door branche en producteigen-
schappen. Bij de jampot spelen vragen
als: Is het uiterlijk anders dan binnen de
markt van confitures gebruikelijk? Wat
zijn de beperkingen qua functionaliteit
(grootte van de opening, manier van slui-
ten, stapelbaarheid, et cetera)?

Bescherming door deponeren
Een model wordt beschermd na inschrij-
ving in het Modellenregister in de Bene-
lux of de EU. Daarnaast kan de aanvrager
in het zogenaamde Internationale Re-
gister, gebaseerd op de Overeenkomst
van ’s-Gravenhage, bepalen in welke lan-
den hij registratie wenst. Na het eerste
depot heeft de aanvrager altijd zes maan-
den de tijd voor het aanvragen van in-
schrijving elders, vanwege de vereiste
nieuwheid. De bescherming duurt maxi-
maal 25 jaar.

Kenmerken weergeven
Voor het indienen van een model zijn te-
keningen of foto’s noodzakelijk. Bij een
conflict wordt het model beoordeeld en

vergeleken aan de hand van afbeeldin-
gen, dus is het van belang de kenmerken
goed weer te geven.
Na het indienen krijgt de aanvraag een
voorlopig depotnummer en -datum. Die
datum is belangrijk bij conflicten, voor
het vaststellen van de oudere rechten.
Het Modellenbureau beoordeelt alleen de
administratieve juistheid van gegevens en
betaling van de vereiste taksen. Als de
aanvraag in orde is, wordt het model ge-
registreerd en krijgt het een definitief
inschrijvingsnummer en -datum. Publica-
tie van het model vindt plaats in het pu-
blicatieblad van het Modellenbureau.

Oplossing voor conflict
Tijdens de inschrijvingsprocedure stelt
de officiële instantie geen onderzoek in
naar nieuwheid van het model. Bij een
conflict moeten de partijen zelf een op-
lossing zoeken of de zaak aan de recht-
bank voorleggen. Op grond van de re-
gistratie kan de houder zich verzetten
tegen partijen die gebruikmaken van het-
zelfde model of een model dat maar

enkele verschillen vertoont. Bezwaren
worden geuit in een waarschuwingsbrief
en als de partijen niet tot een schikking
komen, komt de rechtbank er aan te pas.

Simpel en goedkoop
Na een langdurige en vaak kostbare ont-
wikkeling van een model ligt het voor de
hand om passende bescherming aan te
vragen. De registratieprocedure is simpel
en snel en daardoor relatief goedkoop.
Van de vermelding ‘geregistreerd model’
op een product, ook wel aangegeven met
� of ‘registered design’, gaat een pre-
ventieve werking uit. Registratie biedt
mogelijkheden om effectief op te treden
tegen nabootsers.
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1. Ontwikkeling van model
2. Depot noodzakelijk binnen 12

maanden na naar buiten treden
3. Opstellen verzoek tot inschrijving

met
– naam modelhouder (natuurlijke

persoon, zoals ontwerper of
rechtspersoon)

– aanduiding model
– afbeeldingen model, zoals 

foto’s of tekeningen 
– eventueel naam van de ontwer-

per(s)

– desgewenst een beschrijving
van de kenmerken

4. Indienen verzoek tot inschrijving
5. Afgifte ontvangstbewijs met

depotnummer en -datum
6. Controle administratieve juistheid

en betaling taks
7. Afgifte bewijs van inschrijving
8. Publicatie inschrijving in Model-

lenblad van officiële instantie
9. Inschrijving vijf jaar geldig, 

daarna is verlenging mogelijk met
periodes van vijf jaar tot maximaal
25 jaar.

Hoe deponeer je een model?

De Twin-cup van SFA heeft de golflijn en de vakscheiding als unieke kenmerken.

Bij een conflict moeten de partijen
zelf een oplossing zoeken of de zaak
aan de rechtbank voorleggen


