Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de
regeringen bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom (merken en tekeningen of modellen)
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Algemeen
1.

Het Benelux-merkenrecht wordt beheerst door de eenvormige Beneluxwet op de
merken (BMW) en het Benelux-modellenrecht door de eenvormige Beneluxwet
inzake tekeningen of modellen (BTMW). Deze twee eenvormige wetten worden
uitgevoerd, respectievelijk door het Benelux-Merkenbureau (BMB) en het BeneluxBureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM). Zij vormen de voor de drie
Beneluxlanden gemeenschappelijke diensten en zijn ingesteld ingevolge het
Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen
of modellen. Beide Benelux-verdragen, die respectievelijk op 1 juli 1969 en 1 januari
1974 in werking traden, zijn nooit gewijzigd. In de twee eenvormige wetten zijn ofwel
zelfstandig ofwel krachtens verdragen waarbij de drie Benelux-staten partij zijn, dan
wel richtlijnen en andere EG-regelingen regelmatig aanpassingen doorgevoerd.

2.

Na verloop van jaren is gebleken dat aan een stelsel van twee afzonderlijke
verdragen met twee aparte wetten die door twee juridisch gescheiden instanties
worden uitgevoerd, een aantal bezwaren kleven. Het beheer van twee Bureaus met
twee begrotingen en met ieder zijn eigen kenmerken brengt extra kosten mee, terwijl
beide eenvormige wetten in de praktijk door een en dezelfde administratie uitgevoerd
worden. Een ander nadeel van beide verdragen is dat zij gekenmerkt worden door
een grote starheid ten aanzien van de wijzigingsprocedures, zozeer zelfs dat het voor
de nationale wetgever moeilijk is de termijnen voor implementatie van EGregelgeving in acht te nemen en op soepele wijze in te spelen op de voortdurende
ontwikkelingen in het intellectuele eigendomsrecht. Daar komt nog bij dat de destijds
door de wetgever gekozen organisatiestructuur niet langer aan de huidige
opvattingen inzake internationale organisaties beantwoordt, aangezien de twee
huidige verdragen de Benelux-Bureaus geen internationale en onafhankelijke status
garanderen .

3.

Teneinde deze gebreken te verhelpen, hebben de nationale regeringen het initiatief
genomen tot een nieuw Benelux-verdrag met een modernere opzet, dat soepeler is
ten aanzien van de wijzigingsprocedures en waarin zowel het Benelux-merkenrecht
als het Benelux-tekeningen- of modellenrecht geregeld worden. De huidige
eenvormige wetten worden samengevoegd omwille van de leesbaarheid en
overzichtelijkheid voor de gebruikers. Het BMB en het BBTM zijn nauw bij deze
werkzaamheden betrokken geweest. De belanghebbende kringen in de Benelux zijn
daarbij gehoord.

4. Het nieuwe verdrag is in zes titels onderverdeeld. De eerste titel bevat de definities
van de gebruikte termen en de institutionele aspecten. De tweede titel bevat de
specifieke bepalingen voor de merken, de derde die voor de tekeningen of modellen.
De vierde titel bevat de voor de merken en tekeningen of modellen
gemeenschappelijke bepalingen. De vijfde en zesde titel tenslotte bestaan uit de
overgangs- en slotbepalingen. Teneinde de leesbaarheid van het verdrag te
vergroten hebben de artikelen, waarvan het eerste cijfer steeds overeenkomt met dat
van de titel waartoe ze behoren, een kopje gekregen.
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5. De bepalingen in de titels II, III en IV stemmen materieel grotendeels overeen met de
BMW en de BTMW zoals die tot aan de inwerkingtreding van dit verdrag geldend
waren. Daarbij is ervoor gekozen de titels anders op te zetten en qua structuur zoveel
mogelijk parallel te laten lopen. De BMW en BTMW waren in de loop der jaren, door
de invoering van diverse opeenvolgende aanpassingen, verworden tot een samenstel
van bepalingen waarin een duidelijke structuur niet langer aanwezig was. De nieuwe
structuur is gekozen om een moderne en transparante wetgeving tot stand te
brengen. Beoogd is een duidelijke indeling in hoofdstukken te geven waarin bij elkaar
is geplaatst wat bij elkaar hoort. Dientengevolge zijn bepaalde bepalingen opgesplitst,
en andere juist samengevoegd. Ook zijn sommige bepalingen geschrapt omdat deze
niet langer van toepassing zijn en andere bepalingen verplaatst naar het
uitvoeringsreglement. Tevens is een aantal bepalingen die zowel in de BMW als in de
BTMW voorkwamen geplaatst in titel IV die de gemeenschappelijke bepalingen
bevat. Wel is getracht de titels II en III als een logisch geheel te behouden, en zijn
dus in titel IV uitsluitend enkele afgebakende onderwerpen opgenomen.
6. Daar de inhoudelijke bepalingen van het merkenrecht en het tekeningen- of
modellenrecht geen belangrijke materiële wijziging ten opzichte van de thans
geldende teksten ondergaan, worden alleen de artikelen uit titel I, waarin
institutionele maatregelen worden vastgelegd, hierna nader toegelicht. Aan deze
memorie van toelichting wordt evenwel een transponeringstabel toegevoegd van
nieuwe en oude artikelen, zo nodig vergezeld van een korte toelichting alsmede een
lijst met verwijzingen naar de nationale officiële documenten van het
Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij de artikelen die voor de
totstandkoming van dit verdrag van kracht waren.

Titel I: Algemene en institutionele bepalingen
Artikel 1.1
Het artikel somt de in het verdrag gebruikte termen op die de internationale verdragen en de
Europese regelgeving aanduiden die van toepassing zijn op het in de Benelux geldende
merken- en modellenrecht. Om opeenvolgende aanpassingen van dit verdrag te vermijden is
het wenselijk geacht alleen de data van totstandkoming van deze instrumenten op te nemen.
Artikel 1.2
Bij dit artikel wordt, naar het voorbeeld va n andere internationale organisaties op het gebied
van de intellectuele eigendom, een Benelux-Organisatie opgericht waarvan de organen
nader omschreven worden. Onder deze organen moet men met name het in het Verdrag tot
instelling van de Benelux Economische Unie bedoelde Comité van Ministers vermelden,
omwille van de belangrijke verantwoordelijkheden die onderhavig verdrag hem toekent, zijn
eigen beslissingsbevoegdheid en organisatorische onafhankelijkheid. De samenstelling en
werkwijze van dit Comité zijn in eerstgenoemd verdrag geregeld.
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Artikel 1.3
In dit artikel wordt de aan de Organisatie opgedragen taak gedefinieerd. Naast de uitvoering
van dit verdrag en de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of
modellen, die niet nader toegelicht behoeven te worden, moet erop gewezen worden dat de
uitvoering van aanvullende taken, die haar door de Raad van Bestuur toevertrouwd zouden
kunnen worden, zich zelf moet financieren, dat wil zeggen dat de kosten die gemoeid zijn
met de uitvoering van de desbetreffende aanvullende taak moeten worden betaald uit de
directe opbrengst hiervan, dan wel door de lidstaat ten bate waarvan deze taak wordt
uitgevoerd. Uiteraard geldt dat het om activiteiten gaat die niet tot een nieuwe Benelux-titel
leiden en aldus geen wijziging van dit verdrag noodzakelijk maken. Met betrekking tot de
bevoegdheid het merkenrecht en het tekeningen- of modellenrecht voortdurend te evalueren
en zo nodig aan te passen betreft het een niet-exclusieve bevoegdheid die aan die van de
Hoge Verdragsluitende Partijen geen afbreuk doet.
Artikel 1.4
Het artikel kent de Organisatie internationale en nationale rechtspersoonlijkheid toe, zodat zij
onafhankelijk kan optreden. Zij wordt door de Directeur-Generaal van het Bureau
vertegenwoordigd.
Artikel 1.5
Het artikel bepaalt de vestigingsplaats van de Organisatie en het Bureau. De activiteit van de
Organisatie, die bestaat in het uitvoeren van de regelingen met betrekking tot merken en
tekeningen of modellen, ligt bij de zetel van het Bureau.
De beslissing elders bijkantoren te vestigen moet door doelmatigheidsoverwegingen zijn
ingegeven.
Artikel 1.6
Het artikel weerspiegelt de huidige opvattingen inzake internationale organisaties, voor zover
de nieuwe Organisatie voorrechten en immuniteiten door middel van een tussen de Hoge
Verdragsluitende Partijen te sluiten protocol zal genieten. Dit protocol strekt ertoe de
Organisatie de onafhankelijkheid te garanderen die voor het uitoefenen van haar taak vereist
is. Verder creëert het artikel de juridische basis voor het aangaan van zetelovereenkomsten.
Artikel 1.7
Dit artikel regelt de bevoegdheden van het Comité van Ministers. In het bijzonder moet
gewezen worden op zijn bevoegdheid om de conformiteit van het verdrag met internationale
verd ragen die reeds zijn geratificeerd door de Hoge Verdragsluitende Partijen of met
communautaire regelgeving te verzekeren. Deze bevoegdheid brengt met zich mee dat
parlementaire goedkeuring op nationaal vlak niet langer nodig is, hetgeen een belangrijke
bespoediging van de inwerkingtreding van dergelijke aanpassingen mogelijk maakt. Voor
andere wijzigingen die door genoemd Comité wenselijk worden geacht, is parlementaire
goedkeuring overeenkomstig de nationale rechtsregels van elke Hoge Verdragsluitende
Partij noodzakelijk.
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Ten aanzien van de uitoefening van deze bevoegdheid wordt het Comité van Ministers
bijgestaan door het Secretariaat-Generaal als bedoeld in het Verdrag tot instelling van de
Benelux Economische Unie.
De in het derde lid bedoelde overeenkomsten kunnen alleen de Organisatie binden, die
hiertoe immers over internationale rechtspersoonlijkheid beschikt, en niet de Hoge
Verdragsluitende Partijen die niet bij genoemde overeenkomsten partij zijn.
Artikel 1.8
Het artikel regelt de samenstelling en de werkwijze van de Raad van Bestuur van het
Bureau.
Artikel 1.9
Dit artikel bepaalt de bevoegdheden van de Raad van Bestuur. Hij is bevoegd het Comité
van Ministers voorstellen te doen omtrent alle in het verdrag aan te brengen wijzigingen. Hij
is tevens bevoegd tot vaststelling van het uitvoeringsreglement. Nu het uitvoeringsreglement
de reikwijdte van dit verdrag noch kan uitbreiden noch kan beperken, is het redelijk dat de
vaststelling van het uitvoeringsreglement onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur
valt. Aangezien de Raad van Bestuur tevens het hoogste beheersorgaan van het Bureau is,
spreekt het voor zich dat het onder zijn bevoegdheid vallende huishoudelijke en financiële
reglement ook op de organisatie (organisatieschema en personeel) van het Bureau
betrekking heeft. Ten aanzien van de disciplinaire bevoegdheid die hij over de directieleden
uitoefent, geldt dat in deze bevoegdheid het recht van ontslag besloten ligt.
Artikel 1.10
Het artikel draagt de Directeur-Generaal het beheer van het Bureau op, waarbij
bevoegdheden aan de Adjunct-Directeuren-Generaal gedelegeerd mogen worden. Als
hoogste ambtenaren van het Bureau moeten de directieleden de nationaliteit van een der
lidstaten hebben. Tevens dienen de drie nationaliteiten binnen de directie te worden
vertegenwoordigd.
Artikel 1.11
Het artikel omschrijft de bevoegdheden van de Directeur-Generaal. Naast de bevoegdheden
waardoor hij voor een goed beheer van het Bureau kan zorgen, is hij bevoegd de Raad van
Bestuur voorstellen te doen omtrent wijzigingen in het uitvoeringsreglement.
Artikel 1.12, 1.13, 1.14 en 1.16
De artikelen zijn zonder inhoudelijke wijziging overgenomen uit het Benelux-Verdrag inzake
de warenmerken en uit het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen.
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Artikel 1.15
Het artikel draagt de bevoegdheid op aan het Benelux-Gerechtshof om kennis
te nemen van vragen van uitlegging van het Verdrag en Uitvoeringsreglement.
Tegelijkertijd maakt dit artikel duidelijk dat het Benelux-Gerechtshof niet
bevoegd is om zich uit te spreken over het Protocol inzake voorrechten en
immuniteiten. Alleen het scheidsgerecht van artikel 14 van dat Protocol
is bevoegd kennis te nemen van geschillen over uitlegging en toepassing van
het Protocol inzake voorrechten en immunite iten.

*********************
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Titel II: Merken
De indeling in hoofdstukken is de navolgende:
Hoofdstuk 1: Individuele merken
In dit hoofdstuk wordt het merk gedefinieerd en zijn de bepalingen die op die definitie
betrekking hebben opgenomen.
Hoofdstuk 2: Depot, inschrijving en vernieuwing
In dit hoofdstuk is geregeld op welke wijze een merk wordt verkregen en hoe het dient te
worden behouden.
Hoofdstuk 3: Toetsing op absolute gronden; Hoofdstuk 4: Oppositie
Deze hoofdstukken regelen een tweetal specifieke delen van de procedure van het
deponeren van een merk: de ambtshalve weigering door het Bureau van, onder meer, niet
onderscheidende tekens en de mogelijkheid voor merkhouders om oppositie in te kunnen
stellen tegen het depot van conflicterende jongere merken.
Hoofdstuk 5: Rechten van de houder
In dit hoofdstuk zijn de rechten die de houder van een geregistreerd merk heeft, de
beschermingsomvang, de inbreukbepalingen en de uitzonderingen daarop, alsmede de
vorderingen die de merkhouder kan instellen, opgenomen.
Hoofdstuk 6: Doorhaling, verval en nietigheid
Dit hoofdstuk regelt hoe het recht op een merk ten einde komt, anders dan door het
verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.
Hoofdstuk 7: Overgang, licentie en andere rechten
In dit hoofdstuk is de wijze van het overgaan van merkrechten, en de daarbij behorende
administratieve vereisten geregeld. Daarnaast is bepaald hoe licentie, pandrecht of beslag in
het register kunnen worden aangetekend.
Hoofdstuk 8: Collectieve merken
Dit hoofdstuk geeft de bepalingen weer die specifiek betrekking hebben op collectieve
merken.
Hoofdstuk 9: Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken
In dit hoofdstuk zijn de bepalingen opgenomen die specifiek betrekking hebben op
Gemeenschapsmerken.
Artikel 6quinquies D BMW (thans artikel 2.15 van het verdrag) heeft een wijziging
ondergaan, om het Europeesrechtelijke beginsel van vrijheid van dienstverlening te
eerbiedigen. Verder is meer aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 89 van de
Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk.
In artikel 6septies BMW (thans artikel 2.17 van het verdrag) is het woord ‘oorspronkelijke’
toegevoegd, om te verduidelijken dat de verweerder voor het Bureau wordt bedoeld.
De eerste volzin van artikel 39 BMW is geschrapt. In titel II van het verdrag wordt namelijk
consequent gesproken over waren of diensten. Daardoor hoeft niet meer ter verduidelijking
van de bedoeling van de wetgever expliciet in het verdrag worden vermeld dat dit evenzeer
van toepassing is op diensten en dat er tussen waren en diensten soortgelijkheid kan
bestaan. Dit is immers telkens expliciet opgenomen in de letterlijke tekst van de betreffende
bepalingen van het verdrag.
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Ook de artikelen 47 en 48 BMW zijn geschrapt. Deze zijn overbodig, aangezien EGverordeningen rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten.
Tenslotte is, conform de wens van belanghebbende kringen, besloten om het verplichte
karakter van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen bij het depot af te schaffen. De
terbeschikkingstelling van het merkenregister op het internet maakt het mogelijk dat iedereen
zich op eenvoudige en snelle wijze op de hoogte kan stellen van het bestaan van oudere
merkrechten. De noodzaak om bij elk depot verplicht een onderzoek naar eerdere
inschrijvingen te verrichten is hiermee komen te vervallen.
Titel III: Tekeningen of modellen
De indeling in hoofdstukken is de navolgende:
Hoofdstuk 1: Tekeningen of modellen
In dit hoofdstuk wordt een tekening of model gedefinieerd en zijn de bepalingen die op die
definitie betrekking hebben opgenomen.
Hoofdstuk 2: Depot, inschrijving en vernieuwing
In dit hoofdstuk is geregeld op welke wijze een recht op een tekening of model wordt
verkregen en hoe het dient te worden behouden.
Hoofdstuk 3: Rechten van de houder
In dit hoofdstuk zijn de rechten die de houder van een geregistreerd recht op een tekening of
model heeft, de beschermingsomvang, de inbreukbepalingen en de uitzonderingen daarop,
alsmede de vorderingen die de modelhouder kan instellen, opgenomen.
Hoofdstuk 4: Doorhaling, verval en nietigheid
Dit hoofdstuk regelt hoe het recht op een tekening of model ten einde komt, anders dan door
het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.
Hoofdstuk 5: Overgang, licentie en andere rechten
In dit hoofdstuk is de wijze van het overgaan van rechten op een tekening of model, en de
daarbij behorende administratieve vereisten geregeld. Daarnaast is bepaald hoe licentie,
pandrecht of beslag in het register kunnen worden aangetekend.
Hoofdstuk 6: Samenloop met het auteursrecht
Dit hoofdstuk bevat de bepalingen die specifiek betrekking hebben op de samenloop met het
auteursrecht.
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Titel IV: Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen
De indeling in hoofdstukken is de navolgende:
Hoofdstuk 1: Gemachtigdenregister
In dit hoofdstuk zijn de bepalingen met betrekking tot het register van merken- en
tekeningen- of modellengemachtigden opgenomen.
Hoofdstuk 2: Overige taken van het Bureau
In dit hoofdstuk zijn administratieve taken van het Bureau opgenomen die zowel voor merken
als voor tekeningen of modellen opgaan. Het betreft met name het aanbrengen van
wijzigingen in het register, het uitgeven van publicaties en het verstrekken van afschriften en
inlichtingen.
Hoofdstuk 3: Rechterlijke bevoegdheid
In dit hoofdstuk is de rechterlijke bevoegdheid in geschillen tussen partijen omtrent merken
en tekeningen of modellen geregeld.
Hoofdstuk 4: Overige bepalingen
In dit hoofdstuk zijn bepalingen omtrent samenloop met andere verdragen en met nationaal
recht opgenomen. Verder is een artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat alle rechten en
termijnen worden vastgesteld bij uitvoeringsreglement, hetgeen een vereenvoudiging in de
formulering van tal van bepalingen in de titels II en III mogelijk heeft gema akt.
Titel V: Overgangsbepalingen
In titel V zijn de overgangsbepalingen opgenomen. Bepaald wordt dat de nieuwe Organisatie
rechtsopvolger is van de bestaande Bureaus (artikel 5.1) en dat de bestaande verdragen
worden beëindigd bij de invoering van dit verdrag (artikel 5.2). Artikel 5.3 bepaalt dat rechten
die onder de BMW en BTMW bestonden gehandhaafd blijven, waarbij zijn inbegrepen de
rechten die voortvloeien uit de overgangsbepalingen van de BMW en BTMW en van de
protocollen tot wijziging daarvan. Met ingang van de dag waarop dit verdrag in werking
treedt, is dit verdrag op deze rechten van toepassing. Artikel 5.4 regelt de openstelling per
klasse van de oppositieprocedure conform het bepaalde in het protocol van 11 december
2001 houdende wijziging va n de eenvormige Beneluxwet op de merken. Artikel 5.5 geeft de
Raden van Bestuur van de huidige Bureaus de bevoegdheid het eerste uitvoeringsreglement
van dit verdrag vast te stellen.
Titel VI: Slotbepalingen
Titel VI bevat de slotbepalingen. De bekrachtiging van het verdrag wordt geregeld in artikel
6.1. Artikel 6.2 regelt de inwerkingtreding. Lid 2 van dit artikel biedt de garantie dat de
bepalingen omtrent het gemachtigdenregister en de vertegenwoordiging bij oppositie niet
eerder in werking treden dan wanneer er voor alle gemachtigden in de Benelux, ongeacht in
welk land zij gevestigd zijn of welke taal zij spreken, een adequate infrastructuur van
opleiding en examen aanwezig is om de toegang tot het register mogelijk te maken. Lid 3
van artikel 6.2 bepaalt dat artikel 5.5, in afwachting van de inwerkingtreding van het verdrag,
voorlopig wordt toegepast. Hierdoor wordt het mogelijk dat het eerste uitvoeringsreglement
gelijktijdig met het verdrag in werking treedt. Deze voorlopige toepassing is in lijn met artikel
25 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 1969. De duur en
modaliteiten voor opzegging van het verdrag worden geregeld in artikel 6.3. Tenslotte wordt
de verhouding van het verdrag tot het protocol inzake voorrechten en immuniteiten (artikel
6.4) en het uitvoeringsreglement (artikel 6.5) bepaald.
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Bijlage 1: Transponeringstabel
Verdrag

BMW/BTMW

TITEL II
2.1 lid 1 en 2
lid 3
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6 lid 1, 3 en 4
lid 2

2.7
2.8 lid 1
lid 2
2.9
2.10 lid 1
lid 2
lid 3

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.20 lid 1 en 2
lid 3
lid 4
2.21 lid 1, 2 en 3
lid 4
2.22

2.23

2.24

2.25 lid 1-4
lid 5

1 BMW
2 BMW
3 lid 1 BMW
De verwijzing naar het recht van voorrang voortvloeiend uit het Verdrag van
Madrid is geschrapt. Deze is overbodig aangezien dit rechtstreeks voortvloeit
uit het Verdrag van Parijs.
3 lid 2 BMW
4 BMW
6A BMW
6D BMW
39, laatste volzin, BMW
Artikel 2.6 lid 2 vermeldt enkel het verdrag van Parijs, terwijl toch ook op basis
van het TRIPS verdrag een recht van voorrang kan worden ingeroepen. Deze
bepaling is echter beperkt tot een verwijzing naar het verdrag van Parijs omdat
dit verdrag, in tegenstelling tot het TRIPS verdrag, enkel spreekt van waren en
niet expliciet van toepassing is op dienstmerken. Deze van overeenkomstige
toepassing verklaring op dienstmerken is voor het TRIPS verdrag dan ook
overbodig geoordeeld.
9 BMW
6C BMW
6E BMW
10 BMW
De formulering van artikel 2.9 lid 6 is enigszins vereenvoudigd.
7A BMW
8 lid 1 BMW
8 lid 5 BMW
De huidige artikelen 7, 8 en 8bis BMW zijn, waar het de bepalingen inzake
internationale merken betreft, verdeeld over de artikelen 2.10 (inschrijving),
2.13 (weigering) en 2.18 (oppositie).
6bis BMW
6ter BMW
8 lid 1, laatste volzin, en lid 2-4 BMW
6quater BMW
6quinquies BMW
6sexies BMW
6septies BMW
8bis BMW
12 BMW
Lid 3 van artikel 12A BMW is opgenomen in artikel 4.5 lid 2. Lid 4 van artikel
12A BMW is opgenomen in artikel 2.21 lid 4.
13A lid 1 en 2 BMW
13B BMW
13C BMW
13A lid 4, 5 en 6 BMW
12A lid 4 BMW
13bis lid 1, 2, 3 en 5 BMW
Lid 4 van artikel 13bis BMW is opgenomen bij de bepalingen aangaande de
licentie.
13A lid 7, 8 en 9 BMW
De formulering van de Nederlandse versie van artikel 13A lid 7 BMW is
enigszins gewijzigd, teneinde nauwer aan te sluiten bij artikel 6 lid 1 sub b van
Richtlijn 89/104, en bij de formulering van de artikelen 2.11 en 2.28.
14bis BMW
In artikel 2.24 zijn bepalingen inzake het verzetten tegen het gebruik van een
jonger merk opgenomen. De bepalingen van artikel 14bis BMW inzake het
inroepen van de nietigheid zijn opgenomen in artikel 2.29.
15 BMW
16, laatste volzin, BMW
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2.26
2.27

2.28 lid 1
lid 2
lid 3
lid 4
2.29

2.30
2.31

2.32 lid 1
lid 2
lid 3
lid 4
lid 5
lid 6
2.33
2.34

2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47

Het bepaalde in artikel 15A BMW inzake de doorhaling van de licentie is
opgenomen bij de bepalingen inzake de licentie (artikel 2.32).
5 BMW
14C BMW
De formulering van de Nederlandse versie van artikel 14C BMW is enigszins
gewijzigd, teneinde nauwer aan te sluiten bij artikel 12 van Richtlijn 89/104.
14A lid 1 en 2 BMW
14ter BMW
14B BMW
14A lid 2, tweede volzin, BMW
14bis BMW
In artikel 2.29 zijn de bepalingen uit artikel 14bis BMW inzake het inroepen
van de nietigheid opgenomen; de bepalingen inzake het verzetten tegen het
gebruik van een jonger merk zijn opgenomen in artikel 2.24.
16 BMW
De laatste volzin van artikel 16 BMW is opgenomen in artikel 2.25.
11A BMW
In artikel 2.31 zijn de bepalingen uit artikel 11A BMW overgenomen die
betrekking hebben op de overgang van het recht. De bepalingen inzake
licentie zijn opgenomen in artikel 2.32.
11A, eerste volzin, BMW
11B BMW
15A, tweede volzin, BMW
11D, eerste volzin, BMW
11D, tweede volzin, BMW
13bis lid 4 BMW
11C BMW
19 BMW
In lid 1 is het woord ‘aanbrengen’ vervangen door ‘gebruiken’. Dit houdt
verband met het feit dat een merk bezwaarlijk op een dienst kan worden
aangebracht. Nu in het verdrag consequent wordt gesproken van ‘waren en
diensten’ waar in de BMW gesproken werd van ‘waren’, is besloten om ook op
dit punt de formulering te moderniseren. Hiermee is geen materiële wijziging
beoogd.
20 BMW
21 BMW
22 BMW
23 BMW
24 BMW
25 BMW
26 BMW
27A BMW
27B BMW
28 BMW
44 BMW
45 BMW
46 BMW
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TITEL III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 lid 1-4
lid 5
3.10
3.11
3.12 lid 1
lid 2
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19 lid 1-3
lid 4 en 5
3.20
3.21

3.22
3.23
3.24
3.25

3.26 lid 1
lid 2
lid 3
lid 4
lid 5
3.27
3.28
3.29

1 BTMW
2 BTMW
1bis BTMW
1ter BTMW
3 BTMW
4 BTMW
5 BTMW
6 BTMW
8 lid 1-4 BTMW
9 lid 1 BTMW
8 lid 5 BTMW
9 lid 2, 3, 4 en 5 BTMW
Artikel 9 lid 3 BTMW is gedeeltelijk opgenomen in de artikelen 3.12 en 3.13.
11
9 lid 3 BTMW
9 lid 3 BTMW
12 BTMW
De formulering van artikel 3.14 lid 6 is enigszins vereenvoudigd.
10 BTMW
14 lid 1 BTMW
14 lid 2, 3 en 4 BTMW
14bis BTMW
Artikel 14bis lid 4 BTMW is opgenomen in artikel 3.26.
14ter BTMW
14 lid 5 en 6 BTMW
17 BTMW
18 BTMW
Artikel 18 lid 1 BTMW is voor wat betreft de doorhaling van de licentie
opgenomen in artikel 3.26 lid 3.
7 BTMW
15 BTMW
19 BTMW
13 lid 1 BTMW
In artikel 3.25 zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de
overgang van het recht. De bepalingen inzake licentie, pandrecht en beslag,
en over de inschrijving in het register en derdenwerking, zijn opgenomen in de
artikelen 3.26 en 3.27.
13 lid 1 BTMW
13 lid 2 BTMW
18 lid 1 BTMW
13 lid 4 BTMW
14bis lid 4 BTMW
13 lid 3 BTMW
22 BTMW
23 BTMW

TITEL IV
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5 lid 1
lid 2
lid 3
4.6
4.7
4.8
4.9

50 BMW; 31 BTMW
51 BMW; 32 BTMW
52 BMW; 33 BTMW
17A en C BMW, 20 lid 1 en 3 BTMW
14D BMW; 16 lid 1 BTMW
12A lid 3 BMW; 16 lid 2 BTMW
14D BMW; 16 lid 3 BTMW
37 BMW; 29 BTMW
18 BMW; 30 lid 2 BTMW
38 BMW; 30 lid 1 BTMW
-
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Bijlage 2: Vindplaatsen Gemeenschappelijk Commentaar BMW en BTMW
Verwijzingen naar de officiële nationale documenten van de verschillende memories van toelichting bij
de oude Benelux-regelgeving.

MERKEN

1. Invoering van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de eenvormige Beneluxwet op
de warenmerken.

België
Wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van het Benelux -Verdrag n
i zake de warenmerken,
en van de bijlage, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962
Buitengewone zitting 1965
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlementaire bescheiden - Wetsontwerp, memorie van toelichting en tekst van de internationale
akten, 25 oktober 1965, nr. 23-1.
Zitting 1965-1966
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlementaire handelingen - Neerlegging van het wetsontwerp: vergadering van 9 november 1965 Bespreking en stemming: vergadering van 23 december 1965.
Senaat
Parlementaire bescheiden - Verslag nr. 241.
Parlementaire handelingen – Ontwerp overgemaakt door de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
vergadering van 1 februari 1966. - Bespreking, stemming: vergadering van 23 juni 1966.
Zitting 1966-1967
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlementaire bescheiden - Ontwerp door de Senaat gewijzigd, 24 juni 1966, nr. 23-2 (Buitengewone
zitting 1965) - Verslag nr. 23-3 (buitengewone zitting 1965).
Parlementaire handelingen - Bespreking, stemming: vergadering van 16 maart 1967.
Senaat
Parlementaire bescheiden - Ontwerp opnieuw gewijzigd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
nr. 186.
Zitting 1968-1969
Senaat
Parlementaire bescheiden - Verslag nr. 397.
Parlementaire handelingen - Bespreking, stemming: vergadering van 18 juni 1969.
Nederland
Benelux Verdrag inzake de warenmerken d.d. 19 maart 1962, Trb. 1962, 58; Eenvormige Beneluxwet
inzake de warenmerken d.d. 19 maart 1962, Trb. 1962, 58 (Bijlage bij Benelux Verdrag inzake de
warenmerken d.d. 19 maart 1962).
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Luxemburg
Document parlementaire nr. 1132 d.d. 19 juni 1965.

2. Invoering van het protocol van 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de warenmerken.

België
Wet van 8 augustus 1986 houdende goedkeuring van het Protocol, ondertekend te Brussel op
10 november 1983, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet gevoegd bij het
Beneluxverdrag inzake de warenmerken van 10 maart 1962
Zitting 1984-1985-1986
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten - Ontwerp van wet, nr. 1276-1 (1984-1985).
Parlementaire handelingen – Bespreking: Zitting van 17 april 1986 – Stemming: Zitting van
17 april 1986.
Senaat
Documenten – Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 240-1 (1985-1986). – Verslag, nr. 240-2
(1985-1986).
Parlementaire handelingen – Bespreking: Zitting van 8 juli 1986 – Stemming: Zitting van 10 juli 1986.

Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 2868 d.d. 27 december 1984.

3. Invoering van het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de merken.

België
Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992
Zitting 1993-1994
Senaat
Documenten – Ontwerp van wet, nr. 1130-1.
Parlementaire handelingen – Bespreking: Zitting van 21 juni 1994 – Stemming: Zitting van
21 juni 1994.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten – Ontwerp overgezonden door de Senaat: 93-94, nr. 1514-1. – Verslag: 93-94,
nr. 1514-2.
Parlementaire handelingen – Bespreking: Zitting van 1 juli 1994 – Stemming: Zitting van 1 juli 1994.
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Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 3866 d.d. 13 januari 1994.

4. Invoering van het protocol van 7 augustus 1996 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de merken.

België
Wet van 3 juni 1999 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996
Zitting 1998-1999
Senaat
Documenten – Ontwerp van wet ingediend op 10 februari 1999, nr.1-1272/1. – Verslag, nr. 1-1272/2 –
Tekst aangenomen in vergadering en overgezonden aan de Kamer, nr. 1-1272/3.
Parlementaire handelingen – Bespreking: vergadering van 18 maart 1999 – Stemming: vergadering
van 18 maart 1999.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten – Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 49-2091/1 – Verslag, nr. 49-2091/2.
Parlementaire handelingen – Bespreking: vergadering van 1 april 1999 – Stemming: vergadering van
1 april 1999.

Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 4249 d.d. 30 november 1996.

16
5. Invoering van het protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de merken.

België
Wet van 24 december 2002 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001
Zitting 2001-2002
Senaat
Documenten – Ontwerp van wet ingediend op 30 juli 2002, nr.2 -1264/1. – Verslag, nr. 1-1264/2
Parlementaire handelingen – Bespreking: algemene vergadering van 10 oktober 2002 – Stemming:
vergadering van 10 oktober 2002.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten – Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 50-2072/1 – Tekst aangenomen in plenaire
vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 50-2072/2.
Parlementaire Handelingen – Bespreking: vergadering van 14 november 2002 – Stemming:
vergadering van 14 november 2002.

Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 4997 d.d. 08 augustus 2002.

TEKENINGEN OF MODELLEN

1. Invoering van het Benelux -Verdrag inzake tekeningen of modellen en de eenvormige
Beneluxwet op de tekeningen of modellen.

België
Wet van 1 december 1970 houdende goedkeuring van het Benelux-Verdrag inzake tekeningen
of modellen, ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966, en van de bijlage (eenvormige wet)
Zitting 1969-1970
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlementaire bescheiden - wetsontwerp, memorie van toelichting en tekst van de internationale
akten, nr. 615-1 - verslag, nr. 615-2.
Parlementaire handelingen - Neerlegging van het wetsontwerp, vergadering van 12 maart 1970 neerlegging van het verslag, vergadering van 4 juni 1970 - bespreking, stemming: vergadering van
11 juni 1970.
Senaat
Parlementaire handelingen - Ontwerp overgemaakt door de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
vergadering van 16 juni 1970.
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Zitting 1970-1971
Senaat
Parlementaire bescheiden - verslag nr. 25.
Parlementaire handelingen – bespreking, stemming: vergadering van 10 november 1970.

Nederland
Benelux Verdrag inzake tekeningen of modellen d.d. 25 oktober 1966, Trb. 1966, 292; Eenvormige
Beneluxwet inzake tekeningen of modellen d.d. 25 oktober 1966, Trb. 1966, 292 (Bijlage bij Benelux
Verdrag inzake tekeningen of modellen d.d. 25 oktober 1966).
Luxemburg
Document parlementaire nr. 1440 d.d. 19 juni 1970.

2. Invoering van het protocol van 28 maart 1995 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de tekeningen of modellen.

België
Wet van 4 maart 1998 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995
Zitting 1996-1997
Senaat
Documenten - Ontwerp van wet, nr. 1-652/1 - verslag nr.1-652/2 - tekst aangenomen door de
commissie, nr.1 -652/3.
Parlementaire handelingen - bespreking: zitting van 16 juli 1997 – Stemming: zitting van 17 juli 1997.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1146/1.
Zitting 1997-1998
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlementaire handelingen - bespreking: zitting van 9 december 1997 – Stemming: zitting van
11 december 1997.

Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 4243 d.d. 26 november 1996.
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3. Invoering van het protocol van 7 augustus 1996 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de tekeningen of modellen.

België
Wet van 3 juni 1999 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996
Zitting 1998-1999
Senaat
Documenten - Ontwerp van wet ingediend op 10 februari 1999, nr. 1-1270/1. Verslag, nr. 1-1270/2. Tekst aangenomen in vergadering en overgezonden aan de Kamer, nr. 1-1270/3.
Parlementaire Handelingen – Bespreking: Vergadering van 18 maart 1999. – Stemming: Vergadering
van 18 maart 1999.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 49-2089/1 - Verslag, nr. 49 -2089/2.
Parlementaire Handelingen – Bespreking: Vergadering van 31 mars 1999 – Stemming: Vergadering
van 1 april 1999.

Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 4248 d.d. 30 november 1996.

4. Invoering van het protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet op de tekeningen of modellen.

België
Wet van 13 maart 2003 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002
Zitting 2002-2003
Senaat
Documenten - Ontwerp van wet ingediend op 27 januari 2003, nr. 2-1443/1. Verslag, nr. 2 -1443/2. Parlementaire Handelingen – Bespreking: Vergadering van 12 februari 2003. – Stemming:
Vergadering van 13 februari 2003.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Documenten - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 50-2300/1 – Tekst aangenomen in plenaire
vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, n° 50-2300/2
Parlementaire Handelingen – Bespreking: Vergadering van 27 februari 2003 – Stemming: Vergadering
van 27 februari 2003.
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Nederland
In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van de memorie van toelichting.

Luxemburg
Document parlementaire nr. 5115 d.d. 24 april 2003

Alle memories van toelichting zijn bovendien beschikbaar op de website van het Bureau
(www.bbie-obpi.org)

