Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom (merken en tekeningen of modellen)

De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of
modellen),
teneinde de hoogte en de structuur van de taksen voor handelingen bij het BBIE aan te passen,
gelet op zijn bevoegdheid ex artikel 1.9, lid 2 BVIE,
overeenkomstig het voorstel van de Directeur-Generaal ex artikel 1.11, lid 1 BVIE,
heeft tijdens zijn zesentwintigste vergadering op 28 september 2017 besloten om het uitvoeringsreglement als
volgt te wijzigen:

A.

In Titel V komt de kop: “Hoofdstuk 1. Algemeen” te vervallen.

B.

De eerste twee zinnen van regel 5.1, lid 2 komen als volgt te luiden:
“De Raad van Bestuur stelt de tarieven vast van de voor de in het Verdrag en dit reglement opgenomen
handelingen bij en door het Bureau. Deze tarieven worden vastgelegd in een lijst die een bijlage vormt
bij dit reglement.”

C.

In regel 5.3 komt lid 1 te vervallen.

D.

In regel 5.3 wordt lid 2 vernummerd tot lid 1 en worden de woorden “in deze titel” vervangen door de
woorden: “op de in regel 5.1, lid 2, bedoelde lijst”.

E.

In regel 5.3 wordt lid 3 vernummerd tot lid 2 en worden de woorden “in deze titel” vervangen door de
woorden: “op de in regel 5.1, lid 2, bedoelde lijst”.

F.

De hoofdstukken 2, 3 en 4 van Titel V komen te vervallen.

G.

Dit Protocol treedt in werking op 1 januari 2018.
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BIJLAGE

Tarievenlijst 2018-1

1

MERKEN
Depot


Basisrecht individueel merk, tot drie klassen (1.1)



Basisrecht collectief merk, tot drie klassen (1.2)



Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde



Aanvullend recht voor spoedinschrijving, tot drie
klassen (1.7)
Aanvullend recht voor spoedinschrijving per klasse
boven de derde
Aanvullend recht voor de beschrijving van
onderscheidende elementen (1.1, lid 2)
Inschrijving verklaring van een recht van voorrang
(1.4, lid 2)





€ 248

2

€ 385
€ 39
€ 199
€ 31
€ 40
€ 15

Vernieuwing (1.9)


Basisrecht individueel merk, tot drie klassen

€ 268



Basisrecht collectief merk, tot drie klassen

€ 489



Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde



Extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na
vervaldatum (artikel 2.9, lid 4 BVIE)

€ 48
€ 133

Oppositie (1.16 e.v.)


Basisrecht instellen oppositie



Aanvullend recht per ingeroepen recht boven het
derde
Opschorting op verzoek en verlenging daarvan (1.26)



€ 1.030
€ 103
-

voor aanvang procedure (max. drie
maal)
in overige gevallen, per vier
maanden

-

gratis
€ 150

Vertaling in oppositieprocedures (1.21)




Vertaling van argumenten

3

-

eerste vier pagina’s

-

iedere pagina of deel daarvan,
boven de vierde

3

3

Vertaling van beslissing, per pagina of deel daarvan

gratis
€ 57
€ 46

Wijzigingen (3.1) merken




1

Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

Wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens
aanwijzing na inschrijving van het depot

-

eerste recht

-

tweede tot en met vijfde recht

-

elk volgend recht

-

eerste recht

Vastgesteld door de Raad van Bestuur van het BBIE d.d. 28-9-2017, op basis van Regel 5.1, lid 2 Uitvoeringsreglement BVIE.
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2018.
2
(Getallen) tussen haakjes verwijzen, tenzij anders aangeven, naar de betreffende regel van het Uitvoeringsreglement BVIE.
3
Eén pagina: maximaal 30 regels met maximaal 80 karakters.

€ 56
€ 28
gratis
€ 24
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Wijziging naam en/of adres van een houder,
gemachtigde of licentiehouder
Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na
inschrijving

tweede tot en met vijfde recht van
dezelfde houder
elk volgend merk van dezelfde
houder
tweede tot en met vijfde recht van
verschillende houders
elk volgend recht van verschillende
houders

€ 12
gratis
€ 12
€2
gratis

-

eerste recht

€ 20

-

elk volgend recht

€ 10
€ 45

Waren- en dienstenbeperking van een merk

Onderzoeksdiensten



Onderzoek naar eerdere inschrijvingen
Abonnement op latere merken (per jaar)

-

onderzoek in drie klassen

€ 155

-

per klasse boven de derde

€ 21

-

basisvergoeding abonnement, tot
drie klassen
aanvullende vergoeding per
klasse boven de derde

-

€ 52/jaar
€ 8/jaar
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TEKENINGEN OF MODELLEN
Depot


Enkelvoudig depot (2.1)



Meervoudig depot (2.2)

€ 112
-

eerste tekening of model

-

tweede t/m tiende tekening of
model, per tekening of model
elfde t/m twintigste tekening of
model, per tekening of model
eenentwintigste t/m vijftigste
tekening of model, per tekening of
model

-

€ 112
€ 56
€ 28
€ 23



Publicatie per afbeelding

€ 10



€ 41



Publicatie beschrijving kenmerkende eigenschappen,
per tekening of model
Opschorting publicatie (2.5)



Inschrijving verklaring recht van voorrang (2.4, lid 2)

€ 12

€ 40

Vernieuwing


Enkelvoudige inschrijving (2.11)



Meervoudige inschrijving (2.11)

€ 100
-



vernieuwing eerste tekening of
model
tweede t/m tiende tekening of
model, per tekening of model
elfde t/m twintigste tekening of
model, per tekening of model
eenentwintigste t/m vijftigste
tekening of model, per tekening of
model

€ 100
€ 50
€ 25
€ 21

€ 12

Extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na
vervaldatum (artikel 3.14, lid 3, BVIE)

Wijzigingen (3.1) tekeningen of modellen








Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag
Wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens
aanwijzing na inschrijving van het depot
Wijziging naam en/of adres van een houder,
gemachtigde of licentiehouder
Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na
inschrijving
Inschrijving vordering tot opeising van een model
(2.10)

-

eerste recht

€ 26

-

elk volgend recht

€ 13

-

eerste recht

€ 10

-

elk volgend recht

€5
gratis

-

eerste recht

-

elk volgend recht

€ 10
€5
€ 12
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MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN
Afschriften


Gewaarmerkte afschriften uit registers

€ 19



Bewijzen van voorrang (3.10)

€ 15



Kopieën van stukken, niet gewaarmerkt, per bladzijde



Kopieën van stukken, gewaarmerkt, per bladzijde

€5
€ 18

Overige



Inlichtingen
Vertaling van een openbaar depot of inschrijving
vanuit het Engels naar een officiële taal

-

minder dan een uur

€ 24

-

langer dan een uur, per uur

€ 57
€
0,21/woord

6
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i-DEPOT
Enveloppe


vijf jaar bewaartermijn

€ 46



tien jaar bewaartermijn

€ 67



vijf jaar verlenging bewaartermijn

€ 46

Online


indiening en bewaartermijn van vijf jaar

€ 36



indiening en bewaartermijn van tien jaar

€ 52



vijf jaar verlenging bewaartermijn

€ 26



openbaarmaking

€ 21



instellen NTD procedure (4.11, lid 1, sub b)

€ 77

Creditaccount


activeren creditaccount

€ 206



20 credits

€ 258



50 credits

€ 515

Online i-DEPOT in credits (enkel voor creditaccounts)


indiening en bewaartermijn van vijf jaar

1 credit



indiening en bewaartermijn van tien jaar

2 credits



vijf jaar verlenging bewaartermijn

1 credit



openbaarmaking

1 credit

UR BVIE

7

INTERNATIONAAL EN EU
Doorzending internationale merken


CHF 100

Internationaal merk; indiening aanvraag inschrijving of
vernieuwing

Individuele rechten internationale merken (artikel 8, 7), a) Protocol van
Madrid)


basisrecht depot individueel merk, tot drie klassen

€ 240



basisrecht depot collectief merk, tot drie klassen

€ 370



aanvullend recht voor depot per klasse boven de
derde

€ 37



basisrecht vernieuwing individueel merk, tot drie
klassen
basisrecht vernieuwing collectief merk, tot drie klassen




€ 259
€ 472
€ 46

aanvullend recht voor vernieuwing per klasse boven
de derde

Wijzigingen internationale modellen


Aantekening licentie, pandrecht of beslag

-

eerste tekening of model

€ 26

-

elke volgende tekening of model

€ 13

-

indiening aanvraag (artikel 35, lid
€ 73
2,
Gemeenschapsmodellenverordeni
ng)
indien de verzendkosten meer
verzendkoste
dan
n
€ 25 bedragen

Doorzending gemeenschapsmodel


Gemeenschapsmodel

-

