
De optie om een tekening  
of een model te beschermen
Een model (3D) of een tekening (2D) is het uiterlijk van een product 
(of een deel ervan), dat nieuw is en een eigen karakter heeft. De 
vormgeving van een product speelt een belangrijke strategische rol: 
tussen twee producten met eenzelfde kwaliteit zal de consument 
vaak de voorkeur geven aan de meest esthetische vorm. Daarom 
kiezen veel ondernemingen en ontwerpers ervoor om deze te be-
schermen, door ze als tekening of model te registreren.

Door een model of tekening te registreren (of een combinatie van 
beide), kunt u het uiterlijk van uw product beschermen tegen namaak 
of misbruik.

Een modelinschrijving is 5 jaar geldig en kan steeds met aansluitende 
periodes van 5 jaar worden verlengd, tot maximaal 25 jaar. 
Een modelrecht biedt steeds een territoriale bescherming. U kunt 
kiezen tussen een Benelux bescherming, een Gemeenschapsmodel 
dat geldig is in de hele Europese Unie, of een internationale bescher-
ming. 

Is uw tekening of model wel zo uniek  
als u denkt?
Als zou blijken dat uw tekening of model al bestaat, dan zal deze 
niet voldoen aan de nieuwheidsvereiste voor een geldig depot 
en kan de exploitatie ervan bovendien een inbreuk zijn op een 
bestaand tekeningen- of modellenrecht.

Om te bepalen of er al identieke tekeningen of modellen bestaan, 
kunt u de registers van tekeningen en modellen doorzoeken. Het 
Benelux Modellenregister (www.boip.int/nl/modellenregister) en de 
DesignView databank (www.tmdn.org) bevatten de geregistreerde 
Europese tekeningen en modellen, alsook de op nationaal niveau 
binnen de EU ingediende tekeningen of modellen.

In het online register Hague Express vindt u alle internationale 
registraties van tekeningen en modellen  
(www3.wipo.int/designdb/hague/en).

Let op! De registers doorzoeken geeft u geen volledige resultaten, 
aangezien veel tekeningen en modellen niet gedeponeerd zijn of 
geheim blijven. 

In geval van twijfel, consulteer een deskundige in intellectuele 
eigendom om de zoekresultaten te interpreteren. 

Surf hiervoor naar www.bmm.be.

Waar kunt u terecht voor een benelux, 
europese of internationale bescherming?
Een Benelux tekening- of modelaanvraag geldt zowel voor België, 
Luxemburg, als Nederland. Na het depot volgen de inschrijving en 
– indien aan alle voorwaarden wordt voldaan – de publicatie. 

Dat kan sinds 2014 bij het Benelux Bureau voor 
de Intellectuele Eigendom (www.BOIP.int).  
(Let wel: in tegenstelling tot de ons omringende 
landen, voorzien België, Luxemburg en Nederland 
enkel een gemeenschappelijke bescherming voor 
de drie landen.)

Wenst u een bescherming in alle landen van de Europese Unie, 
inclusief België, dan kunt u opteren voor een Europese tekening- 
of modelaanvraag: het Gemeenschapsmodel. Meer informatie 
hierover vindt u op de website van het Bureau voor Intellectuele  
Eigendom van de  
Europese Unie  
(www.EUIPO.europa.eu).

Indien u ook buiten de Europese Unie bescherming wilt genieten, 
kunt u een internationale aanvraag overwegen. Het voordeel be-
staat erin dat u, via een enkele aanvraag bij de World Intellectual 

Property Organization (WIPO), bescherming  
kunt aanvragen in de landen van uw keuze.  
Meer info hierover vindt u terug op de 
website van het WIPO: www.WIPO.int.

   Bent u creatief 
als designer of investeert u als 

ondernemer in productontwerp, vorm geving en 
design?
Dan kan het verstandig zijn om voor uw model 
of tekening een modelregistratie aan te vragen.

Surf naar: economie.fgov.be/nl/die
of neem rechtstreeks contact op met de Belgische  
Dienst voor de Intellectuele Eigendom:
Tel.: +32 (0) 800 120 33 (gratis vanuit België)
E-mail: piie.contact@economie.fgov.be
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Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom 
De diensten 
van de DIE
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