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Achtergrond

• In 2008 ondertekenden de Europese Unie (EU) en de CARIFORUM-staten een Economisch 
Partnerschapsovereenkomst (EPA).

• In dit verband werd het CARIFORUM Intellectuele Eigendomsrechten en Innovatie (CARIPI) project 
opgezet, als één van de programmaonderdelen gericht op het bieden van ondersteuning aan 
CARIFORUM staten.

• Eén van de projecten: het initiëren van een strategie inzake Intellectuele Eigendom voor Suriname.

• Nu in de maak: nationale Designwet  samenwerking tussen medewerkers CARIPI, werkzaam bij 
EUIPO (= Europees bureau belast met registratie van merken en designs), het Bureau Intellectuele 
Eigendom van Suriname, en een Nederlandstalige expert 



Agenda

1. Designs – algemeen
2. Designs – internationale bescherming
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1. Designs – algemeen



Designs: ondergeschoven kindje
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Definitie

• Het uiterlijk van een voortbrengsel, een samengesteld voortbrengsel of een 
onderdeel van een voortbrengsel. 

• Het uiterlijk wordt afgeleid uit de lijnen, omtrek, kleuren, vormen, textuur, 
materialen of de versiering van het voortbrengsel.

• Een “voortbrengsel” is elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd 
voorwerp, met inbegrip van onderdelen die bestemd zijn om tot een 
samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, grafische 
symbolen en lettertypen, met uitzondering van computerprogramma’s.



Definitie samengevat

Het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp

• Dus alleen het uiterlijk (kleur, vorm, versiering, materiaalgebruik, 
etc.)

• Dus niet hoe het werkt (techniek)

• Dus niet wat niet zichtbaar is, en aan de binnenkant zit (zoals 
onderdelen, tenzij deze onderdelen wel zichtbaar worden bij 
onderhoud of reparatie)

• Dus niet het uiterlijk van een kunstwerk (= geen gebruiksvoorwerp)



Designs: 2-dimensionaal

2-dimensionaal = tekening, patroon, dessin

Deze verschillende onderdelen kunnen 
worden geregistreerd in één modeldepot 
(“meervoudig depot”)



Designs: 3-dimensionaal

3-dimensionaal = vorm



Designs: 3-dimensionaal



Designs: 3-dimensionaal



Designs: 3-dimensionaal



Terminologie

• 2-dimensionale tekeningen
• 3-dimensionale modellen

Gezamenlijk: “Designs”

Bron foto: https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/02/talking-
prints-lanceert-nieuwe-fair-trade-tassenlijn/

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/02/talking-prints-lanceert-nieuwe-fair-trade-tassenlijn/


Overlap met andere Intellectuele Eigendomsrechten



Criteria voor bescherming

• Nieuwheid: een design wordt geacht nieuw te zijn indien geen identiek 
design voor het publiek beschikbaar is gesteld in Suriname. Onder “identiek” 
wordt verstaan een design dat voor wat betreft de uiterlijke kenmerken 
slechts in onbelangrijke details verschilt van bestaande designs. 

• Eigen karakter: een design wordt geacht een eigen karakter te hebben indien 
de algemene indruk die het bĳ de geïnformeerde gebruiker in Suriname 
wekt, verschilt van de algemene indruk die bĳ die gebruiker wordt gewekt 
door designs die voor het publiek beschikbaar zĳn gesteld in Suriname. Bĳ de 
beoordeling van het eigen karakter dient rekening te worden gehouden met 
de mate van vrĳheid van de ontwerper bĳ de ontwikkeling van het design.



Criteria voor bescherming samengevat

• Nieuwheid: het design moet nieuw zijn ten opzichte van bestaande designs, 
en mag daarom niet eerder openbaar zijn gemaakt in Suriname.

• Eigen karakter: het design moet voldoende origineel zijn en een eigen, 
algemene indruk wekken die voldoende afwijkt van alle andere designs die in 
Suriname bestaan.



Twee vormen van design bescherming

• Ongeregistreerd design: ontstaat door openbaarmaking en zonder verdere 
formaliteiten, mits het design aan de criteria voor bescherming voldoet. Een 
ongeregistreerd design beschermt uitsluitend tegen namaak.   

• Geregistreerd design: een design dat aan de criteria voor bescherming 
voldoet en dat is geregistreerd bij het Bureau Intellectuele Eigendom. Een 
geregistreerd design beschermt zowel tegen namaak als ook tegen “look-a-
likes”, dat wil zeggen designs die dezelfde algemene indruk wekken. 



Beschermingsduur

• Ongeregistreerd design: maximaal 3 jaar bescherming.

• Geregistreerd design: 5 jaar, te verlengen met nieuwe perioden van 5 
jaar, tot een maximum van 25 jaar.



Voorbeelden van inbreuk



Voorbeelden van inbreuk



Voorbeelden van inbreuk



Voordelen van design registratie

• Er bestaat geen gebruiksplicht (in tegenstelling tot het merkenrecht)

• Registratiecertificaat (in tegenstelling tot het auteursrecht)

• Relatief goedkoop en toch vrij lang bescherming mogelijk (tot 25 jaar)



Agenda – deel 2

2. Designs – internationale bescherming



Internationale design bescherming



Door toe te treden tot de Akte van Genève, behorende bij de Overeenkomst 
van ‘s-Gravenhage, hebben:

 Surinaamse ontwerpers de mogelijkheid om hun designs internationaal 
te beschermen, in ruim 90 landen; en

 Buitenlandse ontwerpers, afkomstig uit al die 90 landen, de 
mogelijkheid om Suriname aan te wijzen als land waar zij hun 
internationale design beschermd willen zien. 

Internationale design bescherming



• Suriname heeft een verscheidenheid aan unieke ontwerpers vanwege de 
verschillende etniciteit en achtergrond van haar inwoners.

• Bescherming van designs draagt bij aan het vergemakkelijken van het 
zaken doen in Suriname en zal nieuwe investeerders aantrekken.

• Bescherming van designs draagt bij aan het duurzaam promoten van 
Surinaamse producten, door deze te beschermen tegen namaak.

Internationale design bescherming



• Eén aanvraag bij het internationale bureau WIPO (World Intellectual Property 
Organization) in Genève, Zwitserland.

• In plaats van in verschillende landen afzonderlijk aanvragen te hoeven doen.

• Met één klik de hele Europese Unie als “land” aanwijzen.

• Kosten relatief laag, vergeleken met nationale aanvragen in ieder land apart.

• Internationaal verdrag en de verschuldigde leges financieel gezien in het voordeel van 
landen waar wettelijke design bescherming zich nog in de beginfase bevindt (grote, 
internationale bedrijven zullen nu veel sneller Suriname aanvinken, ook al zijn ze daar nu 
nog niet commercieel actief  designs kennen immers geen gebruiksplicht).





Internationaal modelrecht



Internationaal modelrecht

• Indienen van de internationale aanvraag voor modelbescherming rechtstreeks bij 
WIPO in Genève – via standaardformulieren en kan online.

• Aanwijzen landen waar bescherming gewenst is.

• WIPO kijkt of aan formele vereisten is voldaan (NB. WIPO checkt niet of er sprake 
is van “nieuwheid” of “eigen karakter”)



Internationaal modelrecht

• WIPO stuurt de internationale aanvraag door naar alle aangewezen landen, dus 
bijvoorbeeld ook naar Suriname.

• De aangewezen landen kijken vervolgens of aan de formele vereisten van hun 
eigen, nationale wetgeving is voldaan (NB. Het Bureau Intellectuele Eigendom 
checkt niet of er sprake is van “nieuwheid” of “eigen karakter” – bijna geen enkel 
nationaal bureau doet dit)

• Formele vereisten zijn bijvoorbeeld: gegevens aanvrager, grafische weergave, 
betaling, maar ook of het niet in strijd is met openbare orde en goede zeden.



• Zodra de internationale registratie is verkregen, is deze geldig voor een periode 
van 5 jaar en kan deze worden verlengd met tenminste twee extra perioden van 5 
jaar, dus minimaal 15 jaar.

• De maximale beschermingsduur in een aangewezen land kan en mag langer zijn 
dan 15 jaar, afhankelijk van de nationale design wetgeving.

• In de Benelux en Europese Unie is bescherming mogelijk tot 25 jaar.

Internationaal modelrecht



• Internationale design registratie brengt gemak: bij één centrale registratie (WIPO) 
kan het internationale design worden aangevraagd, worden verlengd of kunnen 
wijzigingen worden aangetekend. 

• In plaats van naar alle landen afzonderlijk te moeten gaan, hogere tarieven, 
verschillende valuta, vertalingen, nationale gevolmachtigden in ieder land, enz.

Internationaal modelrecht



Internationaal modelrecht



DANK U WEL
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