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I. De vormgeving van industriele produkten heeft een belangrijke
ontwikkeling doorgemaakt sedert de dag waarop keizer Napoleon, op
verzoek van de zijdefabrikanten uit Lyon, een speciale wet liet ontwerpen tot toekenning van een exclusief recht op de tekeningen die
de zijde sierden (2).
Het toenemend - oak economisch - belang der vormgeving,
waarvan de meest recente uitdrukking bestaat in de veel besproken
methode der industrial design, gaat normalerwijze gepaard met een
hernieuwde aandacht voor de bestaande wettelijke bescherming. Deze
verschilt van land tot land en lijkt, in het algemeen, op menig punt
voor kritiek vatbaar.

2. Het herdenken - op nationaal en op internationaal vlak- van
de modellenbescherming kreeg reeds vorm in talrijke voorstellen.
Aldus ·kan gewezen worden op de werkzaamheden van een in
I959 bijeengekomen internationale studiegroep alsook op de hoofdlijnen van een beschermingsstatuut voor industriele tekeningen en
modellen, ontworpen door de Association Internationale pour la protection de la propriete industrielle (A.I.P.P.I) (3) (4).

(I) In hetgeen voigt wordt de term modellenbescherming aangewend voor bescherming
van tekeningen en modellen.
(2) Wet van IS maart I8o6 portant etablissement d'un conseil des prud'hommes d Lyon,
art. IS tot I9, zie·CoPPIETERS de GIBSON, D. Nouveau Traite des Dessins et Modeles, Extrait
des Novelles (Droits intellectuels), I936, nr. I83, biz. 53· Deze wet vond navoiging over gans
de wereid (LADAS, S., La Protection internationale de Ia propriete industrielle, I933, nr. 245,
biz. 424).
(3) De internationaie studiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van 2 I Ianden,
bijeengeroepen door de UNESCO en de Bureaux Internationaux Reunis pour Ia Protection
de Ia Propriete Industrielle, Litteraire et Artistique onderzocht les moyens possibles d' ameliorer
et de rendre plus efficac(! Ia protection internationale des createurs de dessins et modeles et d' reuvres des arts appliques (zie Verslag BoGscH, A., Bulletin du droit d'auteur, (UNESCO),
vol. XII, nr. I, I959, biz. 87 e.v.).
(4) Het probieem van de internationale bescherming der werken van toegepaste kunst,
tekeningen en modellen werd door de A.I.P.P.I. ais studieonderwerp op het werkprogramrna
gesteid door het Uitvoerend Comite van Luxemburg (I959). Een voorstei houdend de
hoofdiijnen van een beschermingsstatuut werd aangenomen op het congres van Tokio
(I2 april I966) (zie Annuaire A.I.P.P.I., I964, II, biz. 46 en Ann., I966, II, biz. 2I-22).
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In verscheidene landen, waaronder de V.S.A., Engeland en de
Skandinavische landen kwamen in de jongste tijd belangrijke wetgevende initiatieven tot stand.
Op internationaal vlak werd in 1958 in het Unieverdrag van Parijs
tot bescherming van de Industriele Eigendom de uitdrukkelijke bepaling
ingelast : Tekeningen en modellen van nijverheid zullen in alle Ianden
der Unie beschermd worden (1).
In het kader der Europese Economische Gemeenschap wordt
gedacht aan het ontwerpen van een verdrag houdend een uniforme
beschermingsregeling (2 ).
Ten slotte kwam in Beneluxverband een antwerp tot stand voor
een verdrag en een eenvormige wet inzake tekeningen en modellen (3).
Op 14 november 1964 bracht de Beneluxraad, onder voorbehoud van
enkele aan te brengen wijzigingen, een gunstig advies uit over dit
antwerp dat thans de normale weg via de nationale goedkeuringsprocedure moet volgen (4).
3· In hetgeen volgt gaat de aandacht naar bepaalde kenmerken
van de bescherming van tekeningen en modellen zoals ze georganiseerd is in het belgisch recht. Zoveel mogelijk wordt daarbij rekening
gehouden met de huidige ontwikkeling zowel in de vormgeving zelf
als in de juridische beschermingsmethodes.
4· Oak bij een juridische benadering van de materl.e der tekenin~
gen en modellen lijkt het aangewezen en zelfs noodzakelijk even de
kijker te richten op de zogenoemde industrial design methode die in
de laatste decennia een ware omwenteling teweeg bracht in de vormgevmg.
Uit studies van deskundigen kan onder meer onthouden worden
dat door industrial design een methode bedoeld wordt voor het ontwerpen van industriele produkten. Het nagestreefd doel is zeker niet
herleidbaar tot uiterlijke verfraaiing of achteraf toegevoegde versiering
(make-up) noch tot het bereiken van esthetische effecten. In de mate dat
termen als vormgeving en, a fortiori, esthetique industrielle de indruk
wekken dat het slechts gaat om een uiterlijke schoonheidsoperatie zijn
ze beslist van de hand te wijzen of worden ze beschouwd als- wel-

(1) Art. 5 quinquies van het Unieverdrag zoals herzien te Lissabon op 31 oktober
1958, goedgekeurd door de belgische wet van 27 april 1965, Staatsbl., 12 augustus 1965;
- zie GoTZEN, M., De versie Lissabon van het Unieverdrag van Parijs en de verbeterde
bescherming van ingevoerde tekeningen en modellen in Belgie, R. W., 1966-67, I841-1848.
(2) Dessins et modeles et Marche Commun, (rapporteur : DEsBOIS, H.) in Propriete
industrielle et Marche Commun, Travaux du Colloque tenu ( ... ) d Grenoble ( ... ), Paris-La
Haye, 1964, blz. 105-122.
(3) Zie Beneluxpublicatieblad, 1963-3; -Doc. 46-1 en 46-2 van de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad.
(4) Handelingen Beneluxraad, nr. 51-52, blz. 28;- Doc. Beneluxraad, 46-3.
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licht historisch te verklaren - afwijkingen van de eigenlijke industrial
design (1).
De onlangs voorgestelde term composition industrielle benadert
wellicht dichter de werkelijkheid die schuil gaat onder industrial
design (2).
De bedoelde methode is gericht op het ontwerpen van industriele
produkten in hun geheel, waarbij op de meest adequate wijze wordt
rekening gehouden met aile eisen of behoeften (ook esthetische) van
producent zowel als van gebruiker.
De factoren die door de designer worden gefntegreerd of die hun
uitdrukking vinden in het produkt vormen een brede waaier die zich
onder meer uitstrekt tot functionele, economische, commerciele,
esthetische en psychologische elementen.
Industrial design werd dan ook beschouwd als een ontwerpmethode
waardoor gestreefd wordt naar een optimale definitie en een adequate

formele uitdrukking van de problemen gesteld door de relatie ,mensprodukt" (3). Onder optimale definitie wordt begrepen het beste compromis tussen de beschikbare hulpmiddelen van de onderneming en de
marktbehoefte. Met adequate formele uitdrukking wordt bedoeld een
vorm-structuur die de dubbele categorie van functies vervult die de
moderne verbruiker van een produkt verwacht : de materiele (een
welbepaalde aanwending) en de immateriele functie (psychologische
en - onder andere - de esthetische voldoening) (4).
Een ruim aanvaarde omschrijving ziet ten slotte in industrial
design een scheppende activiteit met als doel de formele kwaliteiten te
bepalen van de dingen, voortgebracht door de industrie. Deze kwaliteiten omvatten ook de uiterlijke vorm maar hoofdzakelijk de structurele en functionele relaties die van een voorwerp een samenhangend
systeem maken evenzeer voor de voortbrenger als voor de gebruiker (5).

s. Als praktische toepassing van deze omschrijvingen lijkt het
nuttig de selektiecriteria aan te stippen die het Belgisch Design Centre
aanwendt voor het bekronen van bijzonder geslaagde creaties van
(1) VERHOEVEN, N., Doelmatigheid van industriiile vormgeving, Nederlands lnstituut
voor Efficiency, Instituut voor Industriele Vormgeving, Amsterdam, 1959;- ScHIERBEEK,
B.B., Constructeur - Industrieel Ontwerper, Inaugurale Rede, Technische Hogeschool te
Delft, 12 december 1968, biz. 9; - Industriiile vormgeving, innovatietechniek, Verslag van
het onderzoek over de industriiile vormgeving in de Belgische industrie, Belgisch lnstituut
voor lndustriele Vormgeving, 1969, biz. 3 (in het vervolg geciteerd als Verslag industrii!le
vormgeving).
(2) Deze franse terminologie werd ter vervanging van de omschrijving esthetique
industrielle voorgesteld door het Comite d' etude des termes techniques fraTifais (zie Par-deld,
nr. 67, maart 1969).
(3) Verslag industriiile vormgeving, biz. 1.
(4) Ibidem.
(S) MALDONADo, T., Informatiebulletin van het Instituut voor Industriiile Vormgeving,
nr. 10-II, biz. 8-12;- Verslag industrii!le vormgeving, biz. I. Deze bepaling werd aangenomen door de International Council of Societies of Industrial Design (I.C.S.I.D.), zie The Education of Industrial Designers, Seminarie 1964, biz. 14.
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industrial design. Deze criteria zijn : goede aanpassing aan de functie;
techniek en technologie (rekening houdend met het potentieel van de
fabrikant); kostprijs; algemeen uitzicht (afwerking, harmonie van
lijnen en volumes, kleuren, grafisme); vindingrijkheid (nieuwe oplos~
singen); synthese van al deze criteria (rekening houdend met hun
verhouding die verschillend is voor elk type van produkt) (1).
Uit deze enkele gegevens blijkt dat een creatie ontworpen volgens
de industrial design methode gekenmerkt is door een totaalvisie op het
ontworpen produkt en door een synthese van talrijke factoren die
haar uitdrukking vindt in een produkt met eigen en onderscheiden
karakter.
Dergelijke creatie kan wellicht een zogenoemde kunstwaarde
bezitten. Gezien de hoven aangestipte karakteristieken is het echter
aangewezen in dergelijk geval niet te spreken over art applique a
l'industrie maar eerder over art implique dans l'industrie (2).
Bij het onder ogen nemen van de rechtsregelen ter bescherming
van tekeningen en modellen rijst de vraag of deze wel voldoende rekening houden met het aldus omschreven fenomeen der industrial design
dat een steeds belangrijker plaats inneemt bij de industriele produktie.
6. De in Belgie van kracht zijnde regeling tot stand gebracht bij
koninklijk besluit van 29januari 1935, valt, wat betreft het voorwerp
der wettelijke bescherming op door een zeer ruime omschrijving van
de beschermbare tekeningen en modellen. Hieronder worden begrepen
,alle schikkingen (combinaisons) van lijnen, van figuren, van kleuren
of van plastische vormen, getekend, aangebracht, gegraveerd, gebeeldhouwd, gedreven, gegoten, geweven, geborduurd, enz., welke voor
doel hebben aan een produkt een nieuw voorkomen of een eigenaardige
vorm te geven ( ... )" (3). Bij deze omschrijving weze de niet limitatieve opsomming opgemerkt van de verschillende mogelijkheden waarop de combinaties kunnen tot stand gebracht worden. Dergelijke
opsomming lijkt echter overbodig en overigens niet meer volledig
aangepast aan industrial design creaties. Zij is kenschetsend voor de
vroegere opvatting inzake vormgeving waarmede hoodfzakelijk bedoeld werd het aanbrengen van uitwendige versiering op een reeds
vervaardigd produkt. Zoals hoven aangestipt, streeft de industrial
design methode naar het ontwerpen van industriele produkten in hun
geheel. De eigenlijke designer is niet de man die achteraf, d.i. op het einde van het produktieproces er even wordt bijgeroepen om het voor-

(I) Het gouden kenteken, in Infordesign, Informatieblad van het Instituut voor Industriele Vormgeving, nr. 24, september I968.
(2) HuiSMAN, D. en PATRIX, G., L'esthetique industrielle, Collection Que sais-je ?,
biz. 55, verwijzend naar Etienne SouRIAU.
(3) Art. I Koninklijk Besluit nr. 9I van 29 januari 1935, houdende nigeling van de
maatregelen betreffende de bescherming van de nijverheidstekeningen. en ·-modellen.
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werp een aantrekkelijk en verkoopstimulerend cachet te geven. Hij
treedt op vanaf het beginstadium.
De term tekeningen heeft betrekking op een schikking van lijnen
of kleuren die op een voorwerp zijn aangebracht; door model daarentegen zou de vorm zelf van het voorwerp of een tekening in relief moeten
begrepen worden (1). Het hof te Brussel beschouwde als een model
in de zin van het koninklijk besluit van 29 januari 1935 ,1' ensemble
des formes, lignes geometriques et autres elements d'une machine
qui ( ... ) est ( ... ) presentee au public sous un aspect destine alui donner
une esthetique industrielle que ses constructeurs ant voulue originale" (2).
De verschillende mogelijkheden werden samengebracht in een
begrip : elk versieringseffect (effet d' ornementation) zou in beginsel in
aanmerking komen voor bescherming als tekening of model (3).
In recente ontwerpen stelt men dat - mits vervulling van bepaalde voorwaarden - als tekening of model kan beschermd worden het
uiterlijk (l' aspect) van een voorwerp (4).
De gebruikte omschrijvingen en termen lijken erop te wijzen dat
hetgeen beschermbaar is als tekening of model minstens waarneembaar
moet zijn voor het oog (5).
Een loutere idee die geen concrete vorm in een welbepaald
voorwerp heeft gekregen, komt niet in aanmerking voor de bescherming krachtens het koninklijk besluit van 29 januari 1935 (6). Alleen
de uitdrukking of de concrete belichaming van een idee is eventueel
beschermbaar (7).
7· Is een bepaalde schikking van de inwendige structuur van een
voorwerp- een machine bv.- noodzakelijkerwijze uitgesloten van
de modellenbescherming? Is deze laatste alleen toepasselijk op
uitwendige vorm-creaties?
(r) CoPPIETERs DE GIBSON, D., Nouveau traite des dessins et modeles, nr. 3, biz. II;
Corr. Brussel, I2 juli I952, Ing. Cons., I954• biz. 24 (verlichtingsapparaat Armeal).
(2) Brussel, I februari I939, Ing. Cons., I939, biz. 12 (vleesmolen).
-(3) CoPPIETERS DE GmsoN, D., o.c., nr. 3, biz. II.
(4) Art. I Ontwerp Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen : ,Als
tekening of model kan worden beschouwd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat
een gebruiksfunctie heeft".
Ontwerp uitgewerkt door de Association internationale pour Ia protection de Ia propriete
industrielle, Annuaire, 1966, I, Rapport de Synthese P. MATHELY, biz. IO, I: ,Peut etre protege comme dessin ou modele industriell'aspect d'un objet industriel, cet aspect pouvant
resulter entre autres, d'un ensemble de !ignes, de Ia forme de !'objet lui-meme ou de sa
decoration". Op voorstel van de japanese vertegenwoordiging werd de term kleuren aan
deze omschrijving toegevoegd (Annuaire, 1966,Il, Compte rendu du Congnis de Tokio, biz. 22).
(5) Volgens de engelse Registered Designs Act van 1949 strekt de bescherming zich
uit tot,( ... ) features which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye
... " section I/3.
(6) Rb. Kortrijk, 28 januari I954. ]. T., 1955, biz. 10 (kinderbed).
(7) RENAULD, J., Examen de jurisprudence, Le Droit d'Auteur (1955-I958), nr. I3,
R.C.].B., I959. 387 : ,L'idee comme telle n'est pas protegee, mais seulement son
expression".

-
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In de huidige stand van wetgeving en rechtspraak lijkt het
antwoord bevestigend t~ moeten zijn.
Volgens de traditionele opvatting heeft de modellenbescherming
immers als voorwerp les creations ornementales gekenmerkt door een
note d' elegance, een recherche du gout en uiteindelijk gericht op het
behagen (l' agrement). Daartegenover, scherp afgescheiden, staan de
creations utilitaires die behoren tot het domein der uitvindingsoctrooien. Het onderscheid wordt als fundamenteel beschouwd (r).
Met betrekking tot creaties van industrial design kan onmiddellijk
opgemerkt worden dat deze juist te paard zitten op beide categorieen.
Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat ze - wat de eventuele
bescherming betreft- tussen twee stoelen vallen (2). lndien mag aangenomen worden dat louter functionele, utilitaire elementen niet
behoren tot het domein der tekeningen en modellen lijkt het echter
aangewezen de modellenbescherming oak niet te beperken tot louter
uitwendige versiersels die uitsluitend gericht zijn op het strelen van
het oog. Dergelijke opvatting die herinnert aan de zogenoemde
toegepaste kunst houdt geen rekening met de evolutie in de vormgeving.
In de mate dat zij kan leiden tot het ontnemen van enige vorm van
bescherming voor industrial design creaties moet ze afgewezen worden.
Rekening houdend met wat wellicht de essentie uitmaakt van
deze laatste creaties- composities van industriele produkten waarin
alle-(functionele en_niet-functionele) .£actQl:"_e.-n_ht,Hl i~ale uitdrukking
of belichaming vinden - client de voorkeur te worden gegeven aan
een ruime omschrijving van het voorwerp der modellenbescherming
waarbij vermeden wordt deze te beperken tot louter decoratieve
ornamenten.
Steeds echter zal de grate moeilijkheid - thans meer dan vroeger
- bestaan in de afbakening van het domein der verscheidene beschermingscategorieen (3).
8. Tenslotte zij in verband met de terminologie opgemerkt dat
diverse pogingen die werden ondernomen ter onderscheiding van de
begrippen werken van op nijverheid toegepaste kunst en tekeningen en
modellen, tot weinig bevredigende oplossingen hebben geleid (4).
Tussen beide begrippen lijkt overigens geen wezenlijk onderscheid te bestaan : toegepaste kunst zou hoogstens volgens een bepaalde

RouBIER, P., Le droit de Ia propriete industrielle, II, Paris, 1954, nr. 128, biz. 6.
Zie verder, nr. 35 e.v.
Zie verder, nr. 35 e.v.
Zie: Besluiten van de nationale rapporten der A.I.P.P.I., samengevat door
MATHELY, P., Rapport de synthese, Annuaire, 1960, Nouvelle Serie, nr. 9, Supplement,
biz. 28 ,II n'y a pas lieu, du point de vue de Ia propriete industrielle, d'approfondir une
distinction subtile entre !'art applique et le dessin ou modele. II suffit d'adopter Ia notion
de dessin ou modele dans son sens large" ; - zie ook national!: rapporten, Annuaire, 1960,
Nouvelle Serie, nr. 9·
(r)
(2)
(3)
(4)
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opvatting gekenmerkt zijn door een zekere onafhankelijkheid van het
kunstwerk tegenover het industrieel voorwerp waarop het is toegepast
- bv. het beeldje dat dienst doet als voetstuk voor een lamp
- terwijl bij een tekening of model het werk als het ware zijn belichaming vindt in het voorwerp- bv. het uiterlijk of de vorm van een stofzutger.
Daarbij wordt meestal ook aangestipt dat toegepaste kunst gekenmerkt is door een hager kunstgehalte (1).
Sinds het koninklijk besluit nr. 91 van 29 januari 1935, waarbij
alle tekeningen en modellen behoudens enkele bijzondere bepalingen,
werden onderworpen aan de wet op het auteursrecht die in beginsel
van toepassing is op litteraire- of kunstwerken is ook het terminologisch
onderscheid tussen toegepaste kunst, kunsttekeningen en -modellen en
nijverheidstekeningen en -modellen praktisch verdwenen (2).
Nochtans moet aangestipt worden dat op internationaal vlak, de
termen reuvres des arts appliques en dessins et modeles industriels als
onderscheiden begrippen, maar zonder omschrijving van hun inhoud,
voorkomen in meerdereverdragenwaartoe ook Belgie is toegetreden(3).
Meer klaarheid - in de vorm van uniforme omschrijving van
de inhoud der gebruikte termen- ware hier wenselijk. Wellicht werd
echter juist hiervan afgezien om reden van de uiteenlopende nationale
opvattingen.
Voor zover nog nodig, zij onderstreept dat de term toegepaste
kunst niet aangepast is aan het fenomeen der industrial design creaties,
hetgeen echter geen oordeel insluit over het al dan niet bestaande
kunstgehalte van deze creaties.
9· De bescherming die met betrekking tot een vormcreatie
verleend wordt, betekent volgens belgisch recht dat de auteur een uitsluitend recht heeft op het reproduceren - exploiteren - van zijn
creatie - om het even op welke wijze of onder welke vorm - of op
het toelaten van dergelijke reproduktie (4).
(I) MATHELY, P., Rapport de synthese, Annuaire A.I.P.P.I., I96o, Nouvelle Sene,
nr. 9, Supplement, biz. 28.
(2) DASSESSE, J., La protection des arts appliques a l'industrie en droit beige. Rapport
van het VIde Congres voor Rechtsvergelijking, Revue de droit international et de droit compare,
I962, biz. 229-230.
(3) Zie o.m. Verdrag van Bern ter bescherming van de letterkundige- en kunstwerken, herzien te Brussel op 26 juni I948 {goedgekeurd door de belgische wet van
26 juni I95I), art. 2 (I) en (5), herzien te Stockholm op I4 juli I967, art. 2 (1) en (7);
- Unieverdrag van Parijs ter bescherming van de industriele eigendom van 20 maart I 886,
herzien te Lissabon op 3I oktober I958, goedgekeurd door de belgische wet van 27 april
1965, art. I en 5 quinquies; - Universele auteursrechtconventie van 6 september I952,
goedgekeurd door de wet van 20 april I96o, art. 4, derde lid;- Overeenkomst van s'Gravenhage betreffende het internationaal depot van industriele tekeningen en modellen van 6
november I925, herzien te Londen, 2 juni I934• goedgekeurd door de wetten van 23 mei
1929 en 2 juni I939; -in de nieuwe tekst van deze overeenkomst, dd. 28 november 1960
- nog niet van kracht - wordt aileen nog gesproken over dessins et modeles.
(4) Art. I wet 22 maart I886 op het auteursrecht toepasselijk gemaakt op aile tekeningen en modellen door art. I K.B. 29 januari I935·
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Dit monopolie strekt zich uit gedurende gans het leven van de
auteur en kan, na zijn overlijden nag gedurende vijftig jaar uitgeoefend
worden door zijn erfgenamen of rechthebbenden (1). Indien het een
creatie betreft, uitgevoerd voor rekening van een rechtspersoon hetgeen bij industrial design creaties dikwijls het geval zal zijn -lopen de vijftig jaar vanaf het ogenblik der creatie (2).
Dit monopolie wordt te gelde gemaakt door de auteur of door diegene aan wie hij zijn recht heeft overgedragen (3).
Derden die zonder toestemming een tekening of model, waarop
een exclusief recht is gevestigd, copieren of reproduceren, stellen zich
bloat aan een burgerrechtelijke sanctie - onder meer schadevergoeding - en eventueel, indien de namaking kwaadwillig of bedrieglijk
was, aan strafrechtelijke vervolging en veroordeling (4).
Het monopolierecht dat in verband met industrial design creaties in
regel wordt overgedragen aan de fabrikant strekt tot een verhoging van
diens concurrentievermogen en tot een versteviging van zijn marktpositie tegenover de mededingers. Het economisch belang ervan
stijgt in de mate dat de industriele vormgeving een steeds noodzakelijker gegeven vormt in de ondernemingspolitiek (5).
Het toekennen van een- in de tijd uitgestrekt- exclusief recht
vormt echter steeds een zekere aantasting van de vrijheid in handel
en mededinging. De vrijheid tot kopieren, gaande tot de vrijheid
van slaafs nabootsen en zelfs tot afvormen of overgieten, werd als een
der grondbeginselen van het algemeen mededingingsrecht beschouwd (6). Het recht tot kopieren wordt beschouwd als de regel :
het geldt als een essentieel recht dat bepalend wordt geacht voor de
vooruitgang. Een exclusief recht kan slechts ingeroepen worden indien
en in de mate dat het georganiseerd is door een bijzondere wet, in casu
de wet op de tek~ningen en modellen en het auteursrecht (7).
Als verdere rechtvaardiging van deze vrijheid of van dit recht tot
kopieren wordt gewezen op het feit dat de menselijke bedrijvigheid
steeds een verder bouwen is op hetgeen reeds door anderen werd tot
stand gebracht. In iedere creatie zit er een overnemen van andermans
prestaties (8).
Dit is zeker oak het geval met betrekking tot industrial design

(1) Art. 2 wet 22 maart 1886.
(2) Art. 2 K.B. nr. 91 van 29 januari 1935·
(3) Het auteursrecht is overdraagbaar, art. 3 wet 22 maart 1886.
(4) Art. 22 wet 22 maart 1886.
(5) Zie: Verslag industriele vormgeving, o.m. PRovosT, P. in het voorwoord.
(6) GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, 1963,
II, nr. 890, biz. 250.
(7) VANDER HAEGHEN, A., Ing. Cons., 1946, biz. 223 : ,( ... ) Le droit a Ia copie est
un droit veritable et naturel qui est essentiel a Ia vie et determinant du progres de l'humanite"; - idem, Partage des droits intellectuels en propriete industrielle et en droit d' auteur,
Ing. Cons., 1954, biz. 191-193.
(8) GOTZEN, M., o.c., nr. 890, biz. 250-251.

creaties die daarenboven bij hun tot stand komen voor een groat deel
bepaald zijn door allerhande factoren - technische functie van het
voorwerp, materialen, kostprijs, ... - : de creativiteit van de designer
kan zich slechts bewegen binnen het geheel van talrijke voorafbestaande perken. In dat opzicht geniet de eigenlijke kunstenaar- de dichter,
de beeldhouwer, ... - een grotere vrijheid (I).
10. Hoe rechtvaardigt men dan dit uitzonderingsregime waarbij
voor een min of meer lange tijd - dikwijls, zoals in Belgie, zonder
enige noodzakelijke formaliteit - een exclusief recht wordt toegekend
met betrekking tot een bepaalde tekening of model. Het lijkt niet
overbodig de vraag te stellen of tekeningen en modellen en meer in
het bijzonder industrial design creaties het voorwerp moeten vormen
van exclusieve rechten (2).
Er zou kunnen opgemerkt worden dat het een nutteloze discussie
betreft aangezien - althans in ons land en in de meeste Ianden vormcreaties nu eenmaal beschermd worden : indien geen ernstige redenen aanwezig zijn die pleiten voor het afschaffen zou het normaal
lijken de bestaande bescherming te behouden (3).
De huidige evolutie in de vormgeving vraagt echter ook een herdenken van de motivering der modellenbescherming. Indien het feit
zelf der bescherming verantwoord wordt geacht zal de motivering
echter ook invloed uitoefenen op de wijze waarop het beschermingsstatuut door wetgever en rechtspraak wordt uitgebouwd.
De vraag der motivering van de exclusieve rechten op vormcreaties werd onder meer aangeraakt bij de voorbereiding van het
antwerp voor een Beneluxverdrag en een eenvormige wet inzake
tekeningen en modellen. In de toelichting bij het antwerp wordt uitdrukkelijk gesteld dat ,deze wet erop gericht is de industrielen en de
ambachtslieden, die ernaar streven grotere aandacht te besteden aan
de vorm van de door hen vervaardigde gebruiksvoorwerpen te steunen" (4).
De bescherming in de vorm van een exploitatiemonopolie beschouwt men als een middel ter stimulering van de creatieve activi-

(I) Verslag industriiile vormgeving, biz. 2-3.
(2) Zie : Report on Industrial Designs (Royal Commission on patents, copyright,
trade marks and industrial design, Canada, I958) : .,Should industrial designs be protected
at all? We ask this question because we have seriously considered recommending the
repeal of our present act with the substitution of nothing in its place".
(3) Het besluit van een onderzoek nopens de motivering van het octrooiensysteem
kan ook met betrekking tot vormcreaties overwogen worden : MAcHLUP, An economic review
of the patent system, Washington, D.C., I958, biz. 79-80, geciteerd door ScHRANS, G.,
Octrooien en or.trooilicenties in het europees mededingingsrecht, Gent, I966, nr. 47, biz. 43:
.,If we dit not have a patent system, it would be impossible, on the basis of our present
knowledge of its economic consequences to recommend instituting one. But since we have
had a patent system for a long time, it would be impossible, on the basis of our present
knowledge, to recommend abolishing it".
(4) Toelichting, Doc. 46-I, Raadgevende lnterparlementaire Beneluxraad, biz. II.
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teit (I). De aantrekkelijke vorm van een industrieel produkt zou uiteindelijk inwerken op het koopinstinct van de verbruiker en de afzet
der produkten bevorderen (2).
Het lijkt gewaagd al te vlug tussen de begrippen bescherming,
meer en betere vormgeving en economische vooruitgang een band van
oorzaak tot gevolg te leggen. Deskundigen terzake hebben bij het
bestuderen van de rechtvaardigingsgronden voor bescherming moeten
vaststellen dat het ontbreken van een efficient designstatuut in bepaalde
landen, geenszins een minder creatieve designactiviteit tot noodzakelijk gevolg had (3).
De prikkel van de concurrentie en de drang om minstens gedurende heel beperkte tijd zijn mededingers v66r te zijn kan de creatieve
vormgeving in de hand werken zelfs bij het ontbreken van een afdoend
beschermingsstatuut voor de ontworpen creaties.
Het is helemaal niet zeker dat het vooruitzicht van een langdurig
uitsluitend recht voor de fabrikant een doorslaggevend argument is
om de vorm of de compositie van zijn produkten beter te verzorgen.
Wel lijkt het aannemelijk dat - voornamelijk kleinere - ondernemingen meer zullen aarzelen vooraleer aanzienlijke investeringen
te doen met het oog op het ontwerpen van werkelijke industrial design
creaties indien zij weten dat deze onmiddellijk door hun concurrenten
mogen gekopieerd worden.
- - -HeLzou een _grondige econQmische studie vergen om de vraag
te beantwoorden of een systeem van exclusieve rechten op vormcreaties
een rechtvaardiging vindt in economische motieven en zogenoemde
gemeenschapsbelangen (4). Wanneer men vaststelt dat met betrekking
tot technische uitvindingen en het octrooiensysteem de meningen
hierover reeds zeer verdeeld zijn moet men dubbel voorzichtig zijn
bij het formuleren van bepaalde besluiten wat betreft het nut van de
modellenbescherming (s).
I I. Een meer evidente reden die pleit voor een modellenbescherming in de vorm van exclusieve rechten werd terecht gezien in
een zekere fairness tegenover de ontwerper die mits tijd, inspanningen

(I) RousiER, P., o.c., nr. 128, biz. 6.

(2) HERMANS, F., Verslag over het Beneluxontwerp uitgebracht voor de Beneluxraad,
Doc. 46-2, biz. 7·
(3) Report on industrial designs, Royal Commission on patents, copyright, trade marks
and industrial designs, Canada, I958, biz. IO : verwezen werd o.m. naar de U.S.A. en Canada:
,We find it impossible to say with any assurance whether design protection promotes
actiyitr, or stability, or whether if it does promote activity this raises the general level of
des1gn .
(4) Tot een eerder negatieve conclusie komt onder meer NIMETZ, M., Design Protection, (Copyright Law Symposium, nr. IS, biz. 79-I33, biz. 218, New-York London, 1967):
, The economic case for design protection is a weak one at best".
(5) Een samenvatting van de discussie nopens de vraag, waarom octrooienbescherming, vindt men bij ScHRANS, G., o.c., nr. 41-47, biz. 37-44·
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en kosten een creatie heeft tot stand gebracht (1). Het wordt passend
of fair geoordeeld dat diegene die het risico neemt en investeringen
doet - en bij industrial design creaties kunnen deze zeer aanzienlijk
zijn- minstens gedurende bepaalde tijd de mededingers kan afhouden van het kopieren van zijn werk.
12. Met betrekking tot industrial design creaties kan echter niet
genoeg onderstreept worden dat zij ontworpen worden met het oog op
industriele exploitatie. Van meet af aan gebeurt het ontwerpen in het
kader van het produktieproces. De designer of het design-team werkt
nauw samen met de ingenieur, de verkoopdienst en aile andere personen of diensten die bij het produktieproces betrokken zijn.
Een industrial design is in regel het resultaat van groepswerk. De
fabrikant zal, wanneer hij op een designer beroep doet, meestal denken
aan een mogelijke stijging van zijn verkoopcijfer.
Er moet derhalve rekening gehouden worden met het feit dat bij
industriele vormgeving twee soorten belanghebbenden betrokken zijn :
enerzijds de designer-auteur,anderzijds de producenten offabrikant(2).
Een aangepast beschermingssysteem moet beantwoorden aan deze
tweeledigheid en een oplossing vinden voor deze niet altijd gelijklopende belangen.
In de rechtsleer lijkt men nog steeds de modellenbescherming te
beperken tot het domein der creations ornementales ontworpen door
een kunstenaar. Volgens dergelijke opvatting hoort deze materie dan
hoofdzakelijk thuis in het auteursrecht, dit is het recht van de kunstenaar op zijn artistieke of litteraire creaties.
Een opvatting die meer rekening houdt met de werkelijkheid der
industrial design creaties zal echter ook de klemtoon leggen op het
industrieel aspect en op de belangen van de ondernemer die meestal
het antwerp heeft besteld of een designer in vast dienstverband heeft
genomen.
Hierbij zal de industrial design creatie meer gesitueerd worden
in de juridische categorie van de industrie'le eigendom.
13. Samengevat kan gesteld worden dat het nuttig is bij het
uitbouwen van een aangepaste modellenbescherming te zoeken naar
een juiste motivering : economisch nut, culturele belangen, eigendomsprerogatieven, fairness tegenover de auteur of diegene die tijd en geld
investeert.
In ieder geval moet bij de motivering rekening gehouden worden

(I) Report on industrial designs, biz. I I : ,A man shoud be entitled to reward for creating a commercial asset unless there is some good reason why he should not receive it".
(z) GRZYBOWSKI, S., Protection of applied arts in industry. Rapport general, VJeme
Congres international de droit compare, in Rapports Generaux, uitg. Interuniversitair Centrum
voor Rechtsvergelijking, Brussel, I964, biz. 579-598, biz. 580.
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met de karakteristieken van de industrial design creaties die uiteraard
gekenmerkt zijn door industriele exploitatie.
Het zonder meer overhevelen van regelen en begrippen uit het
auteursrecht - onder meer wat betreft de beschermingsduur en
-voorwaarden - lijkt niet altijd verantwoord.
14· Het koninklijk besluit van 29 januari I935 stelt in artikel I
het beginsel voorop : ,Alle tekeningen en modellen ( ... ) zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet van 22 maart I 886 op het
auteursrecht" (I). De artikelen 14 tot I9 van de wet van I8 maart I8o6
op grand waarvan het mogelijk was, mits deponering ter griffie van
de werkrechtersraad, zich voor een, drie, vijf jaar of voor altijd, een
exclusief recht op een tekening voor te behouden, werden afgeschaft(2).
Aldus werd op radicale wijze een einde gesteld aan het sinds I 8o6
naast elkaar bestaan van twee mogelijke beschermingsstatuten met een
onderscheiden - meestal moeilijk af te bakenen - toepassingsgebied (3).
I5. V66r I935 werd een onderscheid gemaakt tussen artistieke
tekeningen en modellen onderworpen aan de wet op het auteursrecht,
en industriele of nijverheidstekeningen en modellen die tot het toepassingsgebied van de wet van I8o6 behoorden. Beide wetgevingen vertoonden gevoelige verschilpunten : enerzijds, krachtens de wet van
I 8o6 : verplichte, aan een taks onderworpen, deponering (onder
verzegelde omslag) en keuze wat de beschermingsduur betreft (een,
drie, vijf jaar of voor altijd); anderzijds, onder het regime van het auteursrecht, bescherming zonder enige formaliteit vanaf het ogenblik
der creatie gedurende het leven van de auteur en tot vijftig jaar na
zijn overlijden.
De vraag van het toepasselijk statuut kwam meestal ter sprake
met betrekking tot tekeningen en modellen die niet waren gedeponeerd
en waardoor derhalve de bescherming krachtens het auteursrecht
werd ingeroepen. Ondanks veel aarzeling in het zoeken naar vaste
toepassingscriteria voor de ene of de andere wetgeving - de bestemming van het voorwerp, het onafhankelijk of zelfstandig karakter van
de kunsttekening of het artistiek model - evolueerde de rechtspraak
in de zin van een zeer ruime toepassing van de wet op het auteursrecht.

(1) Deze oplossing was reeds vroeger voorgesteld door CoPPIETERS, D., La Protection
legale des reuvres d'art applique, Bruxelles-Paris, nr. 18, biz. 43·
(2) Art. 4 K.B. 29 januari 1935· Het tweede lid bepaalt: ,Nochtans zullen de deponeringen van nijverheidstekeningen en modellen regelmatig verricht overeenkomstig de.
hierboven hernomen bepalingen, hun waarde behouden".
(3) V66r de wet van 1886 werd het auteursrecht geregeld door de wet van 19-24 juli
1793·

Het begrip kunstwerk werd breed ge!nterpreteerd (I) : Een minimum
aan kunstgehalte (une parcelle d'art, si pauvre et si chetive soit-elle)
werd voldoende geacht om - ondanks het industrieel karakter van
het voorwerp - de daarop toegepaste tekening of het aangebracht
versiersel auteursrechtelijke bescherming te verlenen (2).
De wet van I 8o6 werd bij uitsluiting van deze op het auteursrecht,
in zijn toepassingsgebied beperkt tot tekeningen en modeilen zonder
enig artistiek karakter, wat als de uitzondering werd beschouwd (3).
In de rechtsleer werd - vooral door Daniel Coppieters de Gibson
- met veel overtuiging de stelling verdedigd dat een klare afbakening
tussen de respectieve toepassingsgebieden van beide wetgevingen
onmogelijk was. De enige verantwoorde oplossing zou liggen in een
cumulatieve toepassing van beide regelingen (4).
I6. De wetgever van I935 heeft zich niet beperkt tot de mogelijkheid van cumuleren der beschermingsregelingen. Het koninklijk
besluit van I935 is gesteund op het beginsel ,dat eenzelfde wet, deze
van 22 maart I886, voortaan de bescherming moet verzekeren van aile
beeldende voortbrenging van de nederigste tot de meest verhevene,
'tis te zeggen, zowel wat betreft de kunsttekeningen en modeilen, als
wat betreft de nijverheidstekeningen en modeilen" (5). Aile andere
oplossingen worden geacht voor gevolg te hebben een ,zuiver kunstmatige scheiding te handhaven tussen de tekening zuiver kunstgewrocht en de tekening zuiver technisch werk en aan de rechter over
te Iaten te beslissen over de aard van elke beeldende voortbrenging
waarmee hij te maken heeft" (6).
De enige keus waarover de auteur van een tekening of model
sedert I935 nog beschikt is het gebruik maken van de uit de afgeschafte wet van I 8o6 overgehouden deponering : deze is echter vrij
en heeft geen rechtscheppend karakter (7).
(I) Krachtens artikel I van de wet van I886 op het auteursrecht wordt een uitsluitend
recht toegekend aan de auteur van een wuvre litteraire au artistique. Artikel 2I breidt
de auteursrechtelijke bescherming uit tot l' wuvre d'art reproduite par les procedes industriels au appliquee d l'industrie.
(2) CoPPIETERs DE GmsoN, D., Nouveau traite des dessins et modeles, nr. 5 e.v.
biz. 12, met verwijzingen naar rechtspraak, o.a. Rb. Brussel, 27 december I911, Rev. prat.
dr. ind., I9I2, II, 2I, bevestigd door Brussel, 4 februari I9I3, Rev. prat. dr. int., I9I3,
II, 4I; - idem, La protection legale des wuvres d'art applique, nr. 62, biz. Ioo; - Rb.
Verviers, I9 februari I9IO, bevestigd door Luik, I I juli I9IO, CoPPIETERs, D., o.c., nr.
6o-6I, biz. 94·
(3) CoPPIETERS DE GIBSON, Nouveau traite des dessins et des modeles, nr. I3-I6, biz. IS
-I6;-RECHT,P.,Ledroitd'auteur en Belgique, I955• nr. 6, biz. ISI-I52·
(4) CoPPIETERS, D., La protection legale des wuvres d'art applique, nr. 11, biz. 29
en nr. I3, biz. 32; - idem, Nouveau traite des dessins et modeles, nr. 7, biz. I2.
(5) Voordracht aan de Koning, nr. 9I, bij K.B. 29 januari I935, Staatsblad, 8 februari
I935·
(6) Ibidem.
(7) Volgens art. 3 K.B. 29 januari I935 zou een vrije deponering bij koninklijk besluit
ingericht worden. In afwachting van het nog steeds te verschijnen koninklijk besluit
geschiedt de deponering ter griffie van de bevoegde arbeidsgerechten, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van I8o6, d.i. onder verzegelde omslag (art. 5 K.B. 29 januari I935).

17. De categorieke oplossing van 1935 heeft ondanks het enthousiasme van haar promotor(s) van meet af aan het voorwerp uitgemaakt
van ernstige kritiek. De uitbreiding van het auteursrecht tot alle tekeningen en modellen, ongeacht het kunstkarakter, werd betreurenswaardig en gevaarlijk geacht (1). De lakse interpretatie van het begrip
kunstwerk zou schadelijk zijn voor de echte kunstenaars (2.).
18. Als nadeel van de auteursrechtelijke bescherming voor aile
tekeningen en modellen werd in het bijzonder gewezen op de overdreven lange duur van deze bescherming (3).
Dergelijk uitgestrekt monopolie is inderdaad niet aangepast aan
de betrekkelijke korte levensduur - maximum 10 jaar? - van het
merendeel der industriele modellen.
Een zich verder uitstrekkende bescherming is in de meeste gevallen nutteloos. In de mate dat bepaalde produkten in een gegeven vorm
hun actualiteit gedurende meer dan 10 jaar zouden behouden, lijkt
het uit economisch en commercieel standpunt gezien niet wenselijk
het monopolierecht uit te breiden gedurende gans het leven van de
auteur en tot vijftig jaar na zijn overlijden. Indien hiertegen niet zoveel
bezwaren bestaan wat betreft eigenlijke kunstwerken (in de zin van
zogenoemde werken der schone kunsten) moet met betrekking tot industrial design creaties rekening gehouden worden met hun industrieel
karakter en commercieeL belang.
_
De individuele belangen van de kunstenaar vinden hier een noodzakelijk tegengewicht in gemeenschapsbelangen. Bij de bewering van
Roubier dat ,lorsqu'il s'agit de creations purement ornementales,
le droit individuel est beaucoup mieux affirme, et (il) n' est pas tributaire comme pour les inventions industrielles, de considerations relatives au progres industriel d'un pays", moet bedacht worden dat
industrial design creaties nu eenmaal niet behoren tot de categorie der
zuiver ornamentele creaties (4).
Tenslotte' kan worden aangestipt dat in het algemeen noch de
designers noch de fabrikanten voorstanders zijn van een overdreven
lang monopolierecht dat uiteraard een boemerangeffect heeft.
Een praktisch element dat eveneens pleit tegen een te lange
beschermingsduur op gebied van vormcreaties is de vaststelling dat
de rechtspraak blijkbaar hoofdzakelijk omwille van die langdurigheid,

(1) PoiRIER, P., Une atteinte aux droits des auteurs (Commentaires d l'Am!te-loi du
8 fevrier I96s), f. T., 1935, 145 : ,.La Belgique, par une decision inopportune, vient de
favoriser taus les fabricants de camelote du monde" (o.c., 147).
(z) Idem, o.c., 146.
(3) Toelichting Beneluxontwerp, Doc. 46-1, blz. 3; - GAsPAR, F., Quelques observations sur le projet Benelux relatif au,. modeles, [ng. Cons. 1963, nr. 14, blz. 370;- PLAISANT,
R., La protection des arts appliques. Besoins nouveaux, idees nouvelles, Droit d'Auteur, 1957,
Vol. 70, nr. 9-10, blz. 161.
(4) RouBIER, P., o.c., nr. 127, blz. 5·

in meerdere gevallen de auteursrechterlijke bescherming heeft ontzegd aan industriele tekeningen en modellen (1).
19. De deskundigen die het probleem van een aangepaste
beschermingsduur hebben bestudeerd stellen in het algemeen een
periode voor van tien tot vijftien jaar (2). Het Beneluxontwerp bepaalt
de geldigheidsdatum van een Beneluxdepot op vijf jaar te rekenen van
de datum van het depot. De inschrijving kan echter voor twee achtereenvolgende termijnen van vijf jaar worden vernieuwd (3). De
bescherming verbonden aan het internationaal depot van industriele
tekeningen en modellen is vastgesteld op vijftien jaar, verdeeld in
vijf en tien jaar (4). Het voorstel tenslotte, uitgewerkt door de Association Internationale pour la Protection de la Propriche Industrielle stelt
een minimumduur van tien jaar voor (5).
Bij het vaststellen van de beschermingsduur of de eventuele
verlengingsmogelijkheden lijkt het nuttig rekening te houden met de
soort der creaties en met de industriesectoren waartoe ze behoren.
De beschermingsduur kan aangepast worden aan de verscheiden
noden van de uiteraard sterk uiteenlopende vormcreaties (6).
20. De auteursrechtelijke bescherming vindt haar ontstaan in de
creatie zelf en is niet afhankelijk van een deponeringsformaliteit. De
regeling van 1935 bevatte derhalve ondermeer de afschaffing van het
verplicht depot.
Dit ontbreken van deponeringsformaliteit werd door de wetgever als een voordeel beschouwd van de toepassing van het auteursrecht (7). De aangevoerde argumenten zijn echter weinig overtuigend.
Enerzijds wordt gewezen op het niet bevredigend karakter van de
deponeringsformaliteit, zoals ze georganiseerd was door de wet van
18 maart 1806 : depot onder verzegelde omslag; proces-verbaal waarvan kennis kon genomen worden - beperkt tot de aanduiding van
(I) Zie verder, nr. 36.
(2) DEsBOIS, H., Dessins et modeles et Marche Commun, in Propriete industrielle et
Marche Commun, I964, biz. II3 : .,Un moyen terme pourrait rallier les suffrages, en parti-

culier celui que poursuivait un delai de quinze ans".
(3) Art. I 2 eenvormige Beneluxwet.
(4) Art. 7, Arrangement de Ia Haye concernant le depot international des dessins ou
modeles industriels.
(5) .,La dun~e de protection susceptible d'etre obtenue, doit etre au minimum de
dix anm!es, cette dun!e minimale pouvant etre eventuellement fractionnee" (A.I.P.P.I.,
Arm., I966, I, Rapport de synthese, MATHELY, P., biz. 10).
Eenzelfde oplossing werd aangenomen door de meerderheid der deskundigen van de
internationale studiegroep bijeengekomen op 20-23 april I959 te Parijs (BoascH, A.,
Rapport UNESCO, Bulletin du droit d'auteur, vol. XII, nr. r, I959. biz. 9I-92).
(6) DEsBOIS, H., o.c., biz. I3 : .,Les besoins differents selon les activites et les industries( ... };( ... ) pour tirer unjuste compte de Ia diversite des besoins,la loi uniforme pourrait admettre, a titre facultatif, une prolongation, et meme une gamme de prolongations
qui seraient adaptes aux particularites de secteurs nettement specifies dans une nomenclature annexee a Ia convention".
(7) Voordracht aan de Koning bij K.B. 29 januari I935·

de nijverheid waarop de gedeponeerde tekening betrekking had.
Een dergelijk depot kon niet voor gevolg hebben derden nauwkeurig in te lichten nopens de uitsluitende rechten op een tekening of
model (1). Uit deze juiste bedenkingen lijkt echter geenszins te moeten
besloten worden tot de afschaffing van de verplichte deponering.
Men zou eerder een reorganisatie van deze formaliteit moeten voorstaan. Anderzijds oordeelde de wetgever dat ,wie een tekening wenst
te ontwerpen, zich client te vergewissen of hij zulks doen mag" (2).
De vraag is echter hoe men zich, bij gebrek aan verplichte deponering
hiervan kan vergewissen.
Zo de verplichte deponering in 1935 werd afgeschaft, bleef
nietternin de mogelijkheid behouden van een vrije deponering (3).
Dergelijk depot werd beschouwd als een , uitstekend en gemakkelijk
middel om de werkelijkheid van de datering van de schepping van
de tekening of van het model vast te stellen". Daarenboven kan deze
deponering tot basisdeponering strekken en dienvolgens tot vertrekpunt voor de in het buitenland te verrichten deponering (4).
21. In het Belgisch recht is de huidige situatie derhalve zo dat
de deponering van een tekening of model ter griffie van de werkrechtersraad geen rechtscheppend maar een louter rechtsverklarend
karakter heeft in die zin dat het depot geldt als bewijs van het ogenblik
der creatie, d.i. ten laatste de datum van de deponering (s). Het uitsluitend recht vindt echter zijn oorsprong in de creatie zelf (6). De
deponering is geen voorwaarde voor de bescherming noch voor het
uitoefenen van een vordering in namaking.
De waarde van de deponeringsformaliteit in het belgisch recht
lijkt niet altijd juist erkend te zijn in de rechtspraak. Aldus werd door
de rechtbank te Brussel gesteld dat alleen de auteur van een model het
recht heeft tot reproduktie, ,qu'il en est ainsi en particulier pour les
dessins et modeles deposes aux greffes des conseils de prud'homme' ' (7).
Aan gedeponeerde modellen wordt hier ten onrechte een grotere

(r) Voordracht aan de Koning bij K.B. 29 januari 1935.
(2) Ibidem.
(3) Artikel 3 K.B. 29 januari 1935·
Het aantal vrije depots die aldus in Belgie worden verricht schommelt in de laatste jaren
tussen 472 (1962) en 566 (1967) : verscheidene depots omvatten echter meerdere tekeningen
en modellen.
(4) Voordracht aan de Koning bij K.B. 29 januari 1935.
(5) RECHT, P., Le droit d' auteur en Belgique, nr. 14, blz. 159;- Rb. Kortrijk, 8 januari 1959, R. W., 1958-59, 1308-13 II (grafmonument);- Rb. Kortrijk, 8 mei 1950, R. W.,
1958-59, 1809 (oortjes voor tassen); - Rb. Brussel, 23 februari 1955, Ing. Cons., 1957,
biz. 23-28, met verwijziging naar Cass., II juli 1912, P.P., 1913, 395·
(6) Brussel, 11 december 1964, Pas., II, 1965, 288.
(7) Rb. Brussel, 13 december 1965, Ing. Cons., 1966, blz. 186 (damestas): in hetzelfde
vonnis wordt evenwel het beginsel vooropgezet dat .,la protection de la loi, prevue par
!'article 3 de l'A.R. nr. 91 du 29 janvier 1935, couvre les dessins et modeles industriels,
encore qu'ils ne soient pas deposes, tout comme en matiere de droit d'auteur sur lea reuvres
artistiques et litteraires" (blz. 189).

waarde toegekend dan aan niet gedeponeerde. Anderzijds werd ten
onrechte aangenomen dat de deponeringsdatum de enige datum is
waarmee moet rekening gehouden worden : de stelling ,que les dates
anterieures au depot deviennent sans pertinence" is niet juist en werd
terecht gekritiseerd (1). Zoals werd aangestipt in het commentaar
op dit vonnis belet niets dat diegene die het model gedeponeerd heeft
een vroegere datum inroept, op voorwaarde dat hij bewijst op deze
vroegere datum in het bezit van het model te zijn geweest. Het is de
werkelijke datum der creatie die doorslaggevend is (2).
22. Het belgisch systeem gekenmerkt door bescherming onafhankelijk van deponering is voor kritiek vatbaar (3). Het industrieel karakter van bepaalde tekeningen of modellen pleit integendeel voor een
- weliswaar vereenvoudigde - rechtscheppende deponeringsformaliteit. Deze zou de designers of de fabrikanten ertoe verplichten
duidelijk te bepalen op welke creaties zij een monopolierecht opeisen,
Aangezien de exclusieve rechten op industriele tekeningen en modellen
steeds in zekere mate een rem vormen in het mededingingssysteem
mag verwacht worden dat de aanspraken en het voorwerp ervan op
klare wijze worden omschreven. Dit blijkt des te wenselijker naarmate
het economisch en commercieel belang van industrial design creaties
toeneemt.
Een stelsel van verplicht depot zou derden toelaten kennis te
nemen van de aanspraken en eventuele rechten van hun concurrenten
en in functie daarvan hun activiteit te regelen.
. De verplichte deponering met rechtscheppend karakter werd in
de meeste hervormingsvoorstellen vooropgesteld. Aldus wordt in het
antwerp van eenvormige Beneluxwet het uitsluitend recht op een tekening of model verbonden aan het eerste depot verricht binnen het
Beneluxgebied en ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, (Benelux-depot), of ingeschreven bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriele eigendom
(internationaal depot) (4). Deze maatregel werd noodzakelijk geacht
in het belang van het publiek dat zich ervan op de hoogte moet kunnen
stellen welke modellen beschermd zijn (5).
Een dergelijk deponeringssysteem zou zich daarentegen niet
opdringen met betrekking tot duidelijk kunstzinnige modellen die zoals
ieder kunstwerk gemakkelijk herkenbaar zijn (6). Deze laatste zouden
(1) Rb. Brussel, 2 april 1951, Ing. Cons., 1951, biz. 105 (sportvest), met noot
F. GAsPAR, blz. ro8-ro9.
(2) GAsPAR, F., o.c., biz. 109.
(3) REcHT, P., Le droit d'auteur en Belgique, nr. 15, biz. r6r : ,.quoi qu'il en soit,
!'abrogation du depot est regrettable car il n'est pas possibleaujourd'hui d'etablir la date
de creation d'un modele".
(4) Art. J, eerste lid eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.
(5) Toelichting bij de eenvormige Beneluxwet, Doc. 46-1, biz. 7·
(6) Ibidem.

geen bewijs van hun creatie nodig hebben aangezien zij noodzakelijkerwijze de persoonlijke stempel dragen van hun auteur (I).
In verband echter met nijverheidstekeningen en modellen of
creaties van industrial design, mag aangenomen worden dat het persoonlijk karakter niet altijd zo duidelijk is. Bij gebrek aan inschrijving
is het voor derden niet zo eenvoudig het recht van een auteur op een
bepaalde vormcreatie te kennen (2). Dit lijkt des te moeilijker gezien
de veelvuldigheid en gelijkenis der industriele produkten. Ten einde
aan de gedeponeerde modellen een zo ruim mogelijke openbaarheid te
verlenen, voorziet het Beneluxontwerp in de publicatie der gedeponeerde creaties (3). Schadevergoeding kan in beginsel slechts gevorderd
worden voor handelingen die hebben plaats gevonden na de publikatie (4).
Deze publikatievereiste steekt schril af tegen het in Belgie
bestaand systeem van een geheim depot (vrij depot) waarbij het voor
derden onmogelijk is op voorhand kennis te krijgen van de tekeningen
of modellen die het antwerp uitmaken van een beweerd uitsluitend
recht.
Nochtans werd in het Beneluxontwerp eveneens - terecht rekening gehouden met de bezwaren die in bepaalde industrietakken
- vooral de haute couture en de modekringen - in het algemeen kunnen rijzen tegen een onmiddellijke publikatie. In deze kringen vreest
men dat een onmiddellijke publikatie, dit is vooraleer de modellen
op de markt worden gebracht, de namaking - althans het kopieren
van de gecreeerde stijl - zou vergemakkelijken. Krachtens artikel I I
van het Beneluxontwerp kan de deposant verzoeken de publikatie
van de inschrijving op te schorten gedurende een periode van maximum twaalf maanden.
In het antwerp uitgewerkt door de A.I.P.P.I. wordt de bescherming eveneens afhankelijk gesteld van een depot waarvan de publikatie
is voorgeschreven, hetzij onmiddellijk, hetzij na maximum een jaar
(s).
23. Het regime van 1935 en de rechten van buitenlanders. De gevolgen van het onderwerpen van alle tekeningen en modellen aan een
(r) GREFFE, P. et CASALONGA, A., Traite des dessins et des modeles, Paris 1937, nr. II,
blz. 7.
DRUCKER, W.M. en BoDENHAUSEN, B., Kort begrip van het recht betreffende de industriele
en intellectuele eigendom, Zwolle, 1954, derde uitg., blz. 70-71.
(2) DRUCKER-BODENHAUSEN, o.c., b!z. 71.
(3) Art. 9, derde lid Beneluxwet : ,Het Benelux-Bureau publiceert zo spoedig mogelijk ( ... ) de inschrijvingen van Benelux-depots".
(4) Tenzij de namaking geschiedde te kwader trouw, d.i. met kennis van de deponering : art. 14 Beneluxontwerp.
(5) Annuaire A.I.P.P.I., 1966, I, blz. 10 : ,Pour beneficier du regime propre de protection, le dessin ou modele doit etre depose.
Le depot doit etre officiellement publie, soit immediatement, soit apres un temps de
secret limite a un an au maximum, y compris le delai eventuel de priorite, conformement
aux depositions de !'art. 4 de !a Convention et a !'arrangement de La Haye."
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eventuele toepassing van de wet op het auteursrecht, heeft in de rechtspraak geleid tot de conclusie dat - ook industriele - tekeningen en
modellen niet meer thuis horen in het domein der industriele eigendom
en bijgevolg geen aanleiding kunnen geven tot toepassing van de bepalingen van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriele
eigendom (1). Praktisch gezien heeft deze opvatting tot gevolg dat
buitenlanders met het oog op de bescherming in Belgie van hun tekeningen of modellen zich niet kunnen beroepen op de gelijkstelling met
de belgische rechtsonderhorigen- artikel 2 van het Unieverdrag van
Parijs- maar dat de eventuele bescherming in min of meerdere mate
naar gelang de toetreding tot een der auteursrechtelijke conventies,
afhankelijk is van de wederkerigheid, dit is de bescherming waarvan
Belgen in het buitenland kunnen genieten (2). Aldus werd door het
hof van cassatie geoordeeld dat het bestreden arrest terecht had
beslist dat aanlegger, onderdaan van de Verenigde Staten van Amerika
,niet gerechtigd was klacht in te dienen in hoofde van in zijn land
verwezenlijkte namaking der modellen, om de redenen dat de Verenigde Staten van Amerika tot de overeenkomst van Bern niet toegetreden
zijn en dat de belgische auteurs in de U.S.A. de bescherming niet
genieten waarop aanlegsters in Belgie aanspraak maken" (3). De opvatting voorgehouden door het hoogste gerechtshof en ook gevolgd door
lagere rechtbanken werd sterk gekritiseerd (4). Het is niet steeds duidelijk of de kritiek uitsluitend of vooral gericht is tegen een bepaalde
jurisprudentiele interpretatie, dan wel uitgebreid wordt tot de grandslag van deze interpretatie namelijk het regime van de auteursrechtelijke bescherming ingevoerd door het koninklijk besluit van 1935.
T erecht werd opgemerkt dat sedert de goedkeuring van de tekst
van Lissabon van het Unieverdrag van Parijs moeilijk nog kan betwist
worden dat nijverheidstekeningen en modellen als industriele eigendom onder het toepassingsgebied vallen van het Unieverdrag (s).
Hieruit lijkt te volgen dat de onderhorigen van staten die aangesloten
(I) DELFOSSE, G., La protection en Belgique des dessins et modeles appartenant a des
etrangers, Ing. Cons., 1962, biz. 121; - Cass., 20 december 1954, Arr. Verbrek., 1955,
287; Pas., 1955, I, 396; ].T., 1955, 382, met noot SMOLDERS.
(2) Zie hierover GoTZEN, M., De versie Lissabon van het Unieverdrag van Parijs en
de verbeterde bescherming van ingevoerde tekeningen en modellen in Belgii!, R. W., 1966-67,
1841 e.v.;- idem, La protection en Belgique des modeles etrangers, Ing. Cons., 1967, biz. 57-59·
(3) Cass., 20 december 1954, Pas., 1955, I, 396-398; -De Conventie van Bern voor
de bescherming van Ietterkundige en kunstwerken (versie van Brussel goedgekeurd door
de belgische wet van 26 juni 1951) beperkt het wederkerigheidsbeginsel tot de duur der
bescherming (art. 7, cijfer 3).
(4) Zie hierover ondermeer DELFOSSE, G., La protection en Belgique des dessins et
modeles appartenant des etrangers, Ing. Cons., 1962, biz. 121 e.v., vooral biz. 129-135;
- GASPAR, F., Protection en Belgique des modeles etrangers : Apnls !'arret de cassation du
20 decembre 1954, Ing. Cons., 1955, biz. 1-21; -BRAUN, A., Lettre de Belgique, La propriete industrielle, 1964, nr. 10, biz. 226.
(5) Zie art. 5 quinquies van het Unieverdrag van Parijs, tekst van Lissabon (1958)
goedgekeurd door de belgische wet van 27 april 1965 : ,Tekeningen en modellen van nijverheid zullen in aile lander der Unie beschermd worden"; - .GOTZEN, M., o.c., R. W.,
1966-67, 1846.
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zijn bij het Unieverdrag van Parijs, op grand van het assimilatiebeginsel, in Belgie zonder enig wederkerigheidsvereiste naar omvang
of duur, hetzelfde beschermingsstatuut kunnen genieten als de Belgen.
24- De belgische oplossing van 1935 neemt een unieke plaats in
tussen de verscheidene beschermingssystemen die in andere Ianden van
kracht zijn (1).
Deze omvatten meestal- zoals v66r 1935 in Belgie- het bestaan van een eigen sui generis regeling voor werken van toegepaste
kunst, of industriele tekeningen of modellen waarbij mits verplichte deponering een bescherming voor een bepaalde duur wordt toegekend.
De uitwerking van dit bijzonder beschermingsstatuut vertoont echter
naargelang de landen gevoelige verschilpunten, onder meer wat betreft
de beschermingsduur, de deponeringsformaliteit en de voorwaarden
der bescherrning (nieuwheid en/of originaliteit). Meer uniforrniteit
op dit punt is wenselijk en behoort tot het bereikbare.
De oplossingen lopen op meer fundamentele wijze uiteen in twee
categorieen naargelang de wijze waarop het toepassingsgebied van deze
bijzondere wetgeving afgebakend is tegenover het toepassingsgebied
van de wetgeving op het auteursrecht. Vol gens een opvatting die onder
meer geldt in het frans recht, en mits bepaalde voorwaarden en in
mindere mate ook in het duits recht, zijn beide wetgevingen in beginsel
toepasselijk op dezelfde tekeningen en modellen : het toepassingsgebied is identiek. Tussen de twee stelsels kan vrij gekozen worden.
De voordelen van beide regimes kunnen gecumuleerd worden (2).
Deze cumulatieve bescherming houdt de bekrachtiging in van het
beginsel der unite de 1' art volgens hetwelk een onderscheid tussen
zogenoemde zuivere kunst enerzijds, en alle uitdrukkingen of vormen
van toegepaste kunst anderzijds van de hand wordt gewezen. Aan de

(r) In Nederland en in het Groot-Hertogdom Luxemburg kunnen tekeningen en
modellen weliswaar oak siechts bescherming genieten krachtens de wet op het auteursrecht.
In tegenstelling echter tot het beigisch systeem werd de auteurswet er niet door een uitdrukkelijke bepaling uitgebreid tot tekeningen en modellen. Deze genieten slechts bescherming voor zover zij beschouwd kunnen worden als werken van op nijverheid toegepaste kunst
in de zin van de auteurswet. Bij gevallen van slaafse nabootsing kan in deze Ianden oak
beroep gedaan worden op de wetsbepalingen ter beteugeling van onrechtmatige daden. Zie
hierover: HIRSCH BALLIN, E.D., La protection des arts appliques d l'industrie. Contributions
neerlandaises au sixieme congn!s international de droit compare, Amsterdam, I968, biz. 78-81.
(z) PLAISANT, P., La protection des arts appliques, Besoins nouveaux, idees nouvelles,
in Le droit d'auteur, val. 70, nr. 90-Ioo, I957. biz. r6o;- BoGscH, A., Rapport groupe
d' etude sur Ia protection internationale des reuvres des arts appliques, des dessins et des modeles,
Bulletin du droit d'auteur, voi. XU, nr. 1., Paris, 1959, biz. 89, 108, 131.
Volgens Professor H. DESBOIS echter zou de identiteit van toepassingsgebied tussen
de wet op het auteursrecht en de wet van I909 op de tekeningen en modellen niet volledig
zijn. Het verschii zou voortspruiten uit de voorwaarde van nieuwheid die aileen in iaatstgenoemde wet wordt gesteid (DESBOIS, H., Le droit d'auteur en France, zde uitg., I966,
nr. roo, I05-107).

eenbeid in opvatting nopens bet begrip kunst beantwoordt noodzakelijkerwijze de eenbeid qua bescbermingsstatuut (r). Dit unite de
l' art beginsel werd tot bet uiterste doorgedreven in de belgiscbe oplossing van 1935 waarbij de bescbermingsregelingen berleid werden tot
een stelsel, bet ruimste en bet minst formalistiscbe, dit van bet auteursrecht.
In andere Ianden wordt ecbter een scberp onderscbeid doorgevoerd tussen de beide bescbermingsregelingen die elk een eigen,
welbepaald toepassingsgebied bebben. De beide regelingen sluiten
elkaar uit en kunnen geenszins gecumuleerd worden (2). De moeilijkbeid bestaat bierbij natuurlijk in bet vastleggen van adequate
onderscb~idingscri teria.
Tussen beide opvattingen lijkt de keuze moeilijk. Er werd op
gewezen dat de twee systemen bepaalde nadelen vertonen en dat nocb
de ene nocb de andere regeling volledig voldoening scbenkt (3).
De juiste verbouding tussen bet auteursrecbt en de specifieke
regeling voor tekeningen en modellen, blijft een der boofdproblemen.
De diep geankerde verscbeidenbeid die daarover in de nationale recbtsstelsels bestaat bemoeilijkt bet streven naar meer uniformiteit en naar
bet tot stand brengen van een internationaal bescbermingsstatuut.
2 5. Zo aile bervormingsplannen een bijzondere regeling voor de
bescberming van industriele tekeningen en modellen voorstaan, wordt
de vraag van de verbouding tot bet auteursrecbt meestal niet op categorieke wijze opgelost.
Het antwerp uitgewerkt door de A.I.P.P.I. beperkt er zicb toe
te stellen dat ,les dessins et modeles industriels doivent ~tre proteges
par un regime propre pouvant coexister avec le regime de protection
du droit d'auteur, suivant les legislations nationales" (4). Het al dan
niet mogelijk cumuleren der beide wetgevingen wordt aan de nationale
wetgevingen overgelaten. Eenzelfde oplossing werd ook - ondermeer
door de franse deskundigen- voorgesteld tijdens de werkzaambeden
van de internationale studiegroep (5). De deskundigen gingen wei
akkoord over de wenselijkbeid van een sui generis bescberming voor
,les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur
aspect aient un caractere ornemental". Geen overeenstemming werd
ecbter bereikt nopens de vraag of deze sui generis bescberming en

(I) PLAISANT, M., Traite de droit conventionnel international concernant la propriete
industrielle, Paris, I949, biz. I 56; - VERBAET, Ch., La matiere des dessins et modeles, La
propriete industrielle, I96o, biz. I22-IJO, biz. I2J.
(2) Typisch voor deze opvatting is het italiaans systeem. Het engeis recht kende eveneens een duidelijke afbakening der beide regeling'en. Hieraan werd echter een wijziging
- in de zin van uitbreiding der auteursrechterlijke bescherming - gebracht door de
Design Copyright Act van 25 oktober 1968.
(3) PLAISANT, R., La protection des arts appliques, Le droit d'auteur, biz. 160.
(4) Annuaire, 1966, I, biz. 10.
(5) Rapport BoascH, A., Bulletin du droit d'auteur, vol. XII, rapport I959. biz. 89.

de auteursrechtelijke bescherming elkaar uitsloten dan wel konden
gecumuleerd worden.
Met betrekking tot hetzelfde probleem bevat het antwerp voor
eenvormige Beneluxwet een oplossing die voor kritiek vatbaar lijkt.
Krachtens artikel 1 kan als tekening of model worden beschermd ,het
nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft":
zowel kunstzinnige als niet kunstzinnige modellen kunnen worden
beschermd (1). Tekeningen en modellen echter die een duidelijk
· kunstzinnig karakter vertonen kunnen tegelijkertijd door de modellenwet en door de auteurswet worden beschermd, indien aan de in deze
beide wetten gestelde voorwaarden is voldaan (2). Met betrekking
tot deze tekeningen of modellen geldt bijgevolg het beginsel der cumulatieve bescherming. Bij gebrek aan een duidelijk kunstzinnig karakter
is echter alleen - eventueel - de modellenwet van toepassing.
In het antwerp der Beneluxwet wordt daarbij gesteld dat in geval van
cumulatieve bescherming het auteursrecht gelijktijdig vervalt met het
rechtkrachtens de modellenwet ,tenzij de houder van de tekening of
het model ( ... ) een bijzondere verklaring aflegt met het oog op de
instandhouding van zijn auteursrechten" (3).
Afgezien van de vraag of een dergelijk cumuleren der beide wetgevingen met betrekking tot industriele tekeningen en modellen
wenselijk is, lijkt vooral het nieuw criterium voor de toepassing van
neCautelitsrecht, ·namelijk · het duidelijk kunstzinnig karakter kritiseerbaar. Terecht werd opgemerkt dat dergelijk criterium strijdig is
met een grondbeginsel van het auteursrecht volgens hetwelk het
gehalte aan kunst voor de auteursrechtelijke bescherming irrelevant
is (4). Het begrip duidelijk kunstzinnig karakter lijkt in tegenstelling
met wat men op het eerste gezicht zou geneigd zijn aan te nemen,
geen grotere klaarheid te brengen.
Wat de formaliteit betreft van een bijzondere verklaring met het
oog op het laten voortduren van de auteursrechtelijke bescherming,
werd erop gewezen dat dergelijke formaliteit eveneens strijdig is met
een der grondbeginselen van het auteursrecht volgens hetwelk het
recht ontstaat door het enkel feit der creatie en vormvrij is (5).
26. Samenvattend kan gesteld worden dat de eigen aard en kenmerken van industriele tekeningen en modellen, in het bijzonder van
industrial design creaties, een daaraan aangepast beschermingsstatuut
(1) Toelichting, Doc. 46-1, biz. 8.
(2) Art. 21 ontwerp van eenvormige Beneiuxwet inzake tekeningen en modellen.
(3) Artikei 2 I, derde lid.
(4) LIMPBERG, Th., Het antwerp voor een eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of
modellen en haar betekenis voor de nederlandse ontwerpers en fabrikanten, Nederlands ]uristenblad, 1964, nr. 2, biz. 57·
(5) LIMPBERG, Th., o.c., biz. 58; GERBRANDY, S., Der Entwurf eines einheitlichen
Beneluxgesetzes auf dem Gebiet der Muster und Madelle, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht (G.R.U.R.), Internationaier Teii, 1965, biz. 545-550, biz. 549·
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vragen. Het auteursrechtelijk beschermingsstatuut lijkt op menig
punt - onder meer qua opzet, beschermingsduur, ontstaan en voorwaarden der bescherming - niet volledig aangepast aan deze creaties
die gekenmerkt zijn door een industrieel aspect.
Indien een strikte toepassing van auteursrechtelijke beginselen
derhalve minder gescbikt lijkt met betrekking tot gebruiksvoorwerpen
is bet niet omwille van een gebrek aan kunstgehalte, maar wei uitsluitend op grand van de eisen die voortvloeien uit het industrieel
en commercieel karakter van de industrial design creaties.
27. Om de auteursrecbtelijke bescberming te kunnen genieten
moeten de tekeningen en modellen, volgens het koninklijk besluit van
29 januari 1935 voor doel hebben aan een produkt een nieuw voorkomen of een eigenaardige vorm te geven (r). De aldus omscbreven
voorwaarden hebben aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties. Zoals de tekst luidt zou men geneigd zijn te besluiten dat slecbts
een der voorwaarden - nieuwbeid of originaliteit - moet vervuld
zijn of dat bet altbans niet gaat om twee onderscheiden voorwaarden.
Dergelijke exegetische verklaring werd van de hand gewezen (2).
De redactie van de tekst van artikel 1 werd gebrekkig geacht : zowel
nieuwheid als originaliteit zouden vereist zijn (3).
De ontstaansgescbiedenis van de kwestieuze bepaling lijkt er
ecbter op te wijzen dat de termen nieuw voorkomen en eigenaardige
vorm niet noodzakelijkerwijze bedoeld waren als twee onderscheiden
voorwaarden, maar eerder als de uitdrukking van dezelfde voorwaarde
- de nieuwbeid - aangepast aan de tekeningen (nieuw voorkomen)
en aan de modellen (eigenaardige vorm). Hierbij kan verwezen worden
naar het commentaar van de in 1912 door de Association Internationale
pour la Protection de la Propriete Industrielle opgerichte commissie
die een antwerp uitwerkte van overeenkomst voor een internationale
inschrijving van tekeningen en modellen. Bij de omscbrijving van het
begrip tekeningen en modellen die letterlijk overgenomen is in artikel r
van het koninklijk besluit van 1935, werd ondermeer overwogen:
,Nous nous sommes egalement pose la question de savoir s'il serait
opportun d'inserer dans cet article une definition de ce qu'il faut entendre par la nouveaute en matiere de dessin ou modele ( ... ). Mais il
nous a paru qu' il etait preferable de laisser la solution ( ... ) aux legislations internes" (4). Hierbij valt op dat de vraagstelling beperkt wordt

(1) Art. I K.B. 29 januari I935 (.,un aspect nuoveau ou une forme originale").
(2) DAssEssE, J., La protection des arts appliques d l'industrie en droit beige, Rev. de
droit international et de droit comparee, I962, nr. IS, biz. 239.
(3) RECHT, P., o.c., nr. 8, biz. 154 : .,II semble que !'on ait trop hil.tivement conclu
que l'originalite ne soit plus requise pour qu'il y ait protection".
(4) Tekst bij CoPPIETERS, D., La protection legale des reuvres d'art applique, nr. ux,
biz. 187-188.
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tot de voorwaarde der nieuwheid. Indien de originaliteit als een daarvan
onderscheiden voorwaarde was gesteld, zou dit wellicht uit het commentaar gebleken zijn.
28. Een onderzoek van de rechtspraak en de rechtsleer wijst
op een volkomen gemis aan eenvormigheid in de gebruikte terminologie, de gestelde beschermingsvoorwaarden en de inhoud die aan deze
voorwaarden wordt toegemeten.
De opvattingen betreffende de beschermingsvoorwaarden verschillen ook van land tot land, hetgeen het uitwerken van een internationaal beschermingsstatuut bemoeilijkt (1). De betwistbare vaststelling dat de rechtbanken, spijts een gebrekkige terminologie en weinig eenvormigheid in de toegepaste begrippen er niettemin gemakkelijk
in slagen het kaf van het koren te scheiden, lijkt geen overtuigend argument te zijn tegen het streven naar meer klaarheid en eenvormigheid
die alleen reeds vanuit het oogpunt der rechtszekerheid wenselijk
zijn (2).
29. In meerdere gevallen wordt door de rechtspraak blijkbaar
slechts een voorwaarde, nieuwheid of originaliteit, gesteld. De twee
onderscheiden begrippen lijken daarbij niet als twee voorwaarden te
worden behandeld. Aldus werd geoordeeld dat inzake modellen voor
kledingstukken ,a un aspect nouveau ou une forme originale, tout
ce qui n' est pas porte couramment; au moment du depot ou ne 1' a
plus ete depuis longtemps" (3). In een ander geval, na te hebben
overwogen dat het aan de rechter toekomt te beslissen of een model
al dan niet origineel of nieuw is, besloot de rechtbank tot de originaliteit van het betwist model en oordeelde ,que la boursette creee
par la demanderesse apparait comme un objet original et d'aspect
nouveau". Daarbij werd eveneens overwogen dat inzake tekeningen
en modellen iedere creatie beschermd moet worden zodra zij blijk
geeft van een nieuw uiterlijk effect. Zelfs indien bepaaldz elementen,
afzonderlijk beschouwd, niet origineel zijn (4).
De rechtbank van Brussel die zich moest uitspreken over namaking van een model voor damestas, overwoog ,que le defendeur pretend, al'encontre de la doctrine et de lajurisprudence, que ce serait au
(I) BaascH, A., Rapport groupe d'etude sur Ia protection internationale des reuvres des
arts appliques, desdessins etmodeles, Bulletindu droitd'auteur, vol. XII, nr. I, 1959, biz. 88-92;
- HEYDT, L., Internationaler Schutz der Werke der angewandten Kunst der Muster und
Modelle, in G.R.U.R., Internationaler Teil, I960, biz. I99; -GRzyBOWSKI, S., Protection
of applied arts in industry, Rapport general au VIe Congnls international de droit compare, in
Rapports generaux ( ... ) publies sous la direction de J. LIMPENs, Brussel, I964, biz. 579-598,

biz. 585.
(2) DASSESSE, J., o.c., biz. 240 : ,La jurisprudence donne en tout cas !'impression
que, tout en usant d'une terminologie peu rigoureuse, les tribunaux n'eprouvent guere de
difficulte a separer le bon grain de l'ivraie".
(3) Rb. Brussel, I3 december I965, Ing. Cons., I966, biz. 186 (handtas).
(4) Rb. Brussel, 25 februari 1959, ]. T., I959, 690 (model boursette-aumoniere).
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demandeur a apporter la preuve de 1' originalite de ses modeles, que
cette preuve serait, par elle-meme, impossible portant sur un faitnegatif, 1' absence d' anteriorites". Originaliteit wordt hierbij gelijk
gesteld met het niet bestaan van anticipaties, dit is nieuwheid (1).
Eenzelfde gebrek aan onderscheid tussen de begrippen nieuwheid
en originaliteit blijkt uit een arrest van het hof van cassatie, waarbij
gewezen wordt op de vaststelling door het hof van beroep van het
origineel karakter van een model voor luchtverversingstoestel. Het hof
besluit : ,que le manque de nouveaute ainsi determinee justifie la
nullite du modele ( ... ) (2). Tenslotte werd door de rechtbank van
Kortrijk overwogen dat een model of tekening om bescherming te kunnen genieten moet voldoen aan een essentiele voorwaarde, namelijk de
nieuwheid die bestaat in een nieuw aspect of een originele vorm,
waardoor de tekening of het model onderscheiden wordt van andere
vroegere realisaties (3).
30. In andere gevallen wordt weliswaar gesteld dat een tekening
of model moet voldoen aan beide voorwaarden : nieuwheid en originaliteit (4). Het onderscheid echter tussen beide voorwaarden is meestal niet duidelijk. Volgens zeldzame beslissingen daarentegen die zich
wel wagen aan een afzonderlijke omschrijving van beide gestelde
voorwaarden, bestaat de nieuwheid hierin dat ,de tekening een tot dan
nag onbestaand voorkomen vertoont, waardoor het verschillend is
van vroegere verwezenlijkingen, hetgeen de vroegerheid noodzakelijk
veronderstelt tegenover andere tekeningen" (5). De daarenboven vereiste originaliteit zou impliceren dat ,de gedachtenassociatie, die
aanleiding gaf tot de schepping van de tekening, eigen moet zijn aan
de auteur en dus iets persoonlijks moet dragen", ,een opvatting of
intellectuele voorstelling die zich in eenieders gedacht moet opdringen
is niet vatbaar voor bescherming, alhoewel ze vroeger nag nooit
verwezenlijkt werd, juist omdat het in eenieders bereik was over te
gaan tot de verwezenlijking ervan (6).
De moeilijkheden rijzen vooral bij de toepassing van deze voor(1) Rb. Brussel, 4 juni 1952, Ing. Cons., 1952, blz. 88 (damestas gamelle).
(2) Cass., 27 februari 1963, Pas., 1963, I, 718 (ventilator).
(3) Rb. Kortrijk, 28 januari 1954. ]. T., 1955, ro.
(4) Cass., 15 maart 1965, Ing. Cons., 1966, blz. 84; R. W., 1965-66, 1201; Pas.,
1965, I, 746 (marmertegels);- Cass., 2 december 1963, Pas., 1964, I, 352 (idem); - Rb.
Brussel, 4 juni 1951, lng. Cons., 1953, biz. 181 (sportvest); - Rb. Leuven 27 januari 1967,
R. W., 1967-68, 51 (mistlamp);- Luik, 5 juni 1968, lng. Cons., 1968, biz. 217 (brievenbus).
(5) Gent, 14 maart 1961, R. W., 1961-62, 1260 (eping!e-weefsel); - Rb. Kortrijk,
8 mei 1968, R. W., 1958-59, 1810;- zie ook RECHT, P., o.c., biz. 156 : ,La nouveaute consiste dans un aspect nouveau ou une forme originale qui distingue l'reuvre d'autres realisations anterieures".
(6) Gent, 14 maart 1961, R. W., 1961-62, 1260; - Rb. Kortrijk, 8 mei 1958,
R. W., 1958-59, 1810-1812 (filteroortjes); - Rb. Kortrijk, 8 januari 1958, R. W., 1958-59.
1308-1318 (model grafkapel) : deze definitie werd geacht in de lijn te liggen van de zuivere
auteursrechtelijke leer (VANHECKE, G., Overzicht van rechtspraak, lndustriele eigendom,
auteursrecht, oneerlijke mededinging (1961-1964), nr. 13, T.P.R., 1965, 238).
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waarden op concrete gevallen. De nieuwheidsvereiste zoals gesteld
door de belgische rechtsleer en rechtspraak wordt geacht een objectief
criterium te zijn (I). Het bestaan van een voorafbestaand gelijkaardig
model ontneemt het karakter van nieuwheid, onafgezien het feit of
dit model a1 dan niet gekopieerd werd. De auteur die onbewust een
reeds bestaande vorm ontwerpt, kan in beginsel geen aanspraak maken
op bescherming. Uiteenlopende interpretaties bestaan echter met
betrekking tot de aard of graad der vereiste nieuwheid. In welke mate
moet een tekening of model onderscheiden zijn van vroeger bestaande
creaties? Volstaan detailverschillen? Kunnen deze creaties worden
tegengesteld zonder beperking naar tijd of ruimte? Naar gelang het
antwoord wordt in een paging tot systematiseren gesproken over hetzij
absolute, hetzij relatieve nieuwheid. De juiste inhoud van het begrip
originaliteit is nog minder duidelijk. Het accent kan hierbij gelegd
worden op de loutere vereiste dat de creatie eigen is aan de auteur,
dit is, niet gekopieerd werd, hetzij op de daarenboven gestelde voorwaarden van een zekere ingeniositeit of creativiteit. Daarbij is het
steeds de vraag of een scherp onderscheid tussen de nieuwheidsvereiste en de originaliteit wel wenselijk of zelfs mogelijk is.
In verband met de wet op het auteursrecht werd aldus gesteld
dat de nieuwheid samenvalt met de originaliteit. Een werk is slechts
origineel indien het nieuw is (2).
3 I. Herhaaldelijk werd er zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak op gewezen dat de vereiste nieuwheid en originaliteit niet
absoluut moeten zijn. Aldus werd geoordeeld dat ,.iedere nieuwe en
oorspronkelijke combinatie van reeds gekende elementen of bestanddelen toebehorend aan het openbaar domein, vatbaar is voor bescherming van het ogenblik af dat haar geheel een nieuw voorkomen vertoont, een nieuwe indruk geeft, zodat een nieuw effect bereikt wordt
dat aanspraak kan maken op voldoende oorspronkelijkheid om van
vroegere verwezenlijkingen te kunnen gescheiden worden" (3).
Het nieuw en origineel karakter werd zelfs erkend met betrekking
tot een medaillon in kruisvorm, waarvan alle elementen - met uitzondering van een, de afbeelding van Koning Albert - geacht werden

(1) RENAULD, J., Examen de Jurisprudence, Droit d'auteur, dessins et modeles (19591962), nr. 2, R.C.].B., 1963, 364.
(2) POIRIER, P., Le droit d' auteur, Les Nouvelles, Droits Intellectuels, 2, nr. 96, biz. 833.
(3) Gent, 14 maart 1961, I.e.; - Rb. Kortrijk, 8 mei 1958, I.e.; - Rb. Kortrijk,
8 januari 1958, I.e.; - zie ook Brussel, I I december 1964, Pas., 1965, II, 288 (balle
musicale);- Rb. Leuven, 27 januari 1967, R.W., 1967-68, 51 (mistlamp);- Rb. leper,
21 december 1966, R. W., 1966-67, 1248 (fles); - Rb. Brussel, 25 februari 1959, ]. T.,
1959, 690 (boursette-aumoniere); - Rb. Brussel, 17 mei 1946, Ing. Cons., 1947, biz.
95 en 104; - Rb. Mechelen, 24 oktober 1953, Ing. Cons., 1954, biz. 150 (nipples); CoPPIETERS DE GIBSON, D., Nouveau traite des dessins et modeles, nr. 30; - RENAULD,
J.G., Examen de jurisprudence, Le droit d'auteur (1955-58), nr. 8-9, R.C.J.B., 1959, 385.
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tot het openbaar domein te behoren (1). Om de nieuwheid of de originaliteit van de combinatie te beoordelen, moeten de verschillende
bestanddelen bijgevolg niet elk afzonderlijk, maar in hun geheel
worden beschouwd (2). De nieuwheid of de oorspronkelijkheid kan
ondermeer oak bestaan in een nieuwe toepassing van een gekende tekening of model op een niet gelijkaardig, dit is nieuw voorwerp ; een
Iauter nieuw gebruik daarentegen, dit is de toepassing van een gekende
tekening of model op een gelijkaardig voorwerp, werd niet beschermbaar geacht (3).
Het zelfs zeer getrouw nabootsen van natuurprodukten sluit de
vereiste nieuwheid en/of originaliteit niet uit (4). Daarbij werd zelfs
gesteld dat noch een persoonlijke interpretatie van het natuurprodukt,
noch een bepaalde artisanale vormgeving vereist zijn (5). Met betrekking echter tot het aanbrengen van bloemmotieven op tafellinnen werd
overwogen dat ,ces motifs floraux relevent dans leur composition, par
le choix et Ia distribution appropriee des fleurs naturelles qu'ils traitent, Ia realisation d'une pensee esthetique originale"; als kunstwerken
werd aan deze creaties de auteursrechtelijke bescherming verleend
,quelle que soit Ia part considerable apportee dans leur realisation par
le choix des sujets appartenant au domaine public" (6). Het nieuw of
origineel karakter van de creatie zou liggen in de interpretatie, de
gestyleerde reproduktie en de compositie van de natuurmodellen (7).
Zo het iedereen vrij staat voorwerpen die door iedereen gekend
zijn en tot het openbaar domein behoren, te kopieren, kan men zich
schuldig maken aan namaking wanneer men zich beperkt tot het
kopieren van tekeningen of modellen die door een ander zijn uitgevoerd
volgens natuurmodel (8).
Gezien de aard der creaties op het gebied der industriele vormgeving, de veelvuldigheid der industriele produkten en de noodzakelijke beperking in de keuze van de aangewende middelen, lijkt ·het
wenselijk de beschermingsvoorwaarden op relatieve wijze te inter(I) Brussel, 28 januari I9S3. lng. Cons., I9S3· biz. 29.
(2) Rb. Kortrijk, 8 januari I9S9. R. W., I9S8-S9. I3I2; - Rb. Kortrijk, 8 mei
I9S8, R. W., I9S8-S9, I8IO.
(3) CoPPIETERS DE GIBSON, D., Nouveau traite des dessins et modeles, nr. 30; - Rb.
Luik, 2 januari I9S7. fur. Liege, I9S7-s8, 7I-72 (model kledingstuk cardigan); - Rb.
Brussel, I7 maart I927, Ing. Cons., I930, biz. I73-I76 (vleesmolen);- Rb. Brussel, S juli
I9SO, Ing. Cons., 19so, biz. 22I;- Rb. Brussel, I december 196s, Ing. Cons., I96S, biz. 280
(pied de poule versieringsmotief); - Rb. Brussel, 24 april I9SI, lng. Cons., I9SI, biz. 2I9
(model van houppe d poudre).
(4) Cass., IS maart 196s, R. W., I96S-66, 1201 (rnarmertegels-nabootsing van natuurmarmer); - Cass., 2 december 1963, Pas., 1964, I, 3S2.
(S) Cass., IS maart I96S, R. W., 196s-66, I20I.
(6) Brussel, 22 februari I96I, Rev. intern. droit d'auteur, XXXII, I96I, biz. II4.
(7) Rb. Brussel, I4 september I96o, Rev. intern. droit d' auteur, XXXII, I96I, biz. I I4,
bevestigd door Brussel, 22 februari I961.
(8) GREFFE, P. et CASALONGA, A., Traite des dessins et modeles, Paris, I937. biz. 90;
,_ RENAULD, J., Examen de jurisprudence, Droit d'auteur, dessins et modeles (1964-I967),
nr. I2, R.C.].B., I968, 94·
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preteren. Naarmate echter die nieuwheid of de originaliteit geringer
zullen zijn, zal de toegekende bescherming ook een beperkter omvang
hebben (1). De beschermingsomvang moet gemeten worden aan de
graad of intensiteit van nieuwheid of originaliteit van het model (2).
Niettegenstaande het herhaaldelijk onderstreepte relatief karakter
der vereiste nieuwheid neemt de belgische rechtspraak tach aan dat
de nieuwheidsvoorwaarde moet beoordeeld worden zonder beperking
in de ruimte.
Het voorafbestaan van buitenlandse gelijkaardige creaties werd
een beletsel geacht voor het toekennen der modellen-bescherming (3).
Ook in de tijd Iijken geen beperkingen gesteid voor het inroepen
van vroegere creaties. In verband met industrial design creaties zal
de nieuwheid echter uiteraard meestal slechts op grand van recente
modellen eventueel kunnen ontkend worden.
Het antwerp voor een eenvormige Beneiuxwet inzake tekeningen
of modellen beperkt daarentegen de nieuwheidsvereiste, zowel in de
tijd als in de ruimte : artikel 4 bepaalt dat een tekening of model niet
nieuw is wanneer op enig tijdstip van de periode van vijftig jaar,
voorafgaande aan de datum van het depot of aan de datum van voorrang, welke voortvioeit uit het verdrag van Parijs, een voortbrengsel
dat het zelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het
gedeponeerde model, dan wei daarmede siechts ondergeschikte verschillen vertoont in de beianghebbende kring van nijverheid of handel
van het Beneiuxgebied, feitelijke bekendheid heeft genoten (4). Deze
beperking slaat echter niet op gedeponeerde modellen waarvan het
depot gevoigd werd door publikatie (5). Het nieuwheidsvereiste heeft
hier dus wei een reiatief karal<:ter. Het begrip feitelijke bekendheid
(notoriete de fait) zal echter nadere verduidelijking vragen. Het criterium lijkt hier niet zozeer te bestaan in het werkelijk bekend zijn
met een bepaald model, dan wel in de feitelijke mogelijkheid tot kennis
van de voorafbestaande creatie. De verspreiding van een reproduktie
in de belanghebbende kringen van het Beneluxgebied zou voldoende
zijn om de voorwaarde va:n nieuwheid niet vervuld te achten. Ook
buitenlandse creaties, mits effectieve mogelijkheid tot bekendheid in
het Beneluxgebied, zouden volgens deze opvatting een beletsei vor-

(I) CoPPIETERS DE GIBSON, D., o.c., nr. 30.
(2) DASSESSE, }., o.c., nr. JO, b!z. 24I.
(3) Rb. Brussel, I december I965, Ing. Cons., I965, biz. 280 (pied-de-poule versiering) :
,en matiere des dessins et modeles industriels, !a nouveaute doit s'apprecier sous !'angle
international" (biz. 285);- Rb. Brussel, 26 oktober I964, Ing. Cons., I965, biz. 99 (model
van crosse-cremone) : als anticipatie werd een model ingeroepen waarvan een reproduktie
voorkwam in de catalogus van een spaanse firma.
(4) Onder belanghebbende kring van nijverheid of handel wordt verstaan de beroepskring
die zich met dezelfde tak van nijverheid of handel bezighoudt (toelichting bij artikel 4
Doc. 46-1, biz. IJ).
(5) Art. 4, eerste lid, b Beneluxontwerp.

men voor de nieuwheid (1). Terecht wordt de nieuwheidsvereiste
op objectieve wijze geinterpreteerd.
32. In de beslissingen die zich op afzonderlijke wijze uitspreken
over de voorwaarde der originaliteit, wordt de nadruk gelegd op het
persoonlijk karakter (l'empreinte personnelle) van de creatie (2). Daarbij
moet de creatie eveneens getuigen van een zekere scheppingsactiviteit
of ingeniositeit (3). Terecht werd een minimum aan originaliteit, de
pure forme, voldoende geacht om de auteur minstens te beschermen
tegen slaafse of quasi slaafse nabootsing (4). Volgens de rechtbank van
Brussel lag het origineel karakter van publicitaire tekeningen in de
persoonlijke en intelligente compositie of schikking (agencement) (s).
Uit de rechtspraak blijkt dat de weerhouden originaliteit meestal
duidt op een voldoende onderscheid met de voorafbestaande creaties.
Indien men er echter van uitgaat dat een model niet nieuw is wanneer
het slechts in detail verschilt van bestaande creaties, lijkt het stellen
van een moeilijk te bepalen originaliteitsvereiste overbodig. Het is in
dit verband treffend dat het Beneluxontwerp zich beperkt tot de
nieuwheidsvereiste.
33· De moeilijkheid tot onderscheiden tussen de nieuwheid en de
originaliteit heeft geleid tot het voorstellen van een eenheidsbegrip.
Om bescherming te kunnen genieten moet een creatie aanwezig zijn (6).
Nadruk wordt daarbij gelegd op het eigen of onderscheidend karakter van
de creatie, waardoor het voorwerp wordt geindividualiseerd tegenover
andere produkten of realisaties (7 ). Dergelijk criterium lijkt gerechtvaardigd en aangepast aan een der doeleinden van de industriele vormgeving, namelijk het verlenen van een eigen cachet aan een bepaald
(I) GERBRANDY, 8., Der Entwurf eines einheitlichen Benelux-Gesetzes auf dem Gebiet
der Muster und Madelle, G.R.U.R., A.I.T., I965, biz. 546-547.
Toelichting Beneluxontwerp, artikel 4, Doc. Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad,
biz. I3.
(2) Gent, I4 maart 196I, I.e.; - Rb. Kortrijk, 8 mei I958, I.e.; - Rb. Kortrijk,
8 januari I958, I.e.; - Rb. Brussel, 19 april I96I, Ing. Cons., 196I, biz. 230 (Louis XV
meubel); - Rb. Brussel, 26 oktober I964, Ing. Cons., 1965, biz. 99 (model crosse-cremone).
(3) Ibidem.
(4) RENAULD, J. et DAssESSE, J., Examen de jurisprudence, Droit d'auteur, dessins et
modeles (1955-58), nr. 10, R.C.].B., I959· 385; - Brussel, 30 juni I953, ]. T., I954, 225
(met betrekking tot het auteursrecht : een presentation originale van een niet geheel nieuwe
opvatting werd voldoende geacht).
(5) Rb. Brussel, 25 februari I954. ]. T., 1954, 279.
(6) DASSESSE, J., o.c., nr. 15, biz. 240.
(7) RENAULD, J. et DAssESSE, J., Examen de jurisprudence, Droit d'auteur, dessins
et modeles (I959-1962), nr. 6, R.C.].B., 1963, 368; - RECHT, P., o.c., nr. 8, biz. 155.
- CoPPIETERS DE GIBSON, D., Nouveau traite des dessins et modeles, nr. 3, biz. 1I : individualite propre wordt er gesteld naast de voorwaarde van nieuwheid;- DASSESSE, J., o.c.,
biz. 239 : ,( ... ) !'effort du juge nous parait devoir porter essentiellement sur le caractere
de nouveaute au sens d' individualisation suffisante de I' objet par rapport aux productions
anterieures";- Cass., 27 mei 1935, Pas., 1935, I, 257;- Brussel, 15 mei 1894, Pas., 1894,
II, 309; - Brussel, 23 november 1896, Pas., I897, II, ISO; - Rb. Brussel, I3 januari
I927, Ing. Cons., I933, biz. 54; - Rb. Charleroi, IS februari 1934, P.P., I934, nr. 114.
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industrieel produkt dat hierdoor onderscheiden wordt van de omringende voorwerpen.
34· Naast de vereiste(n) van nieuwheid of/en originaliteit, wordt
oak soms beroep gedaan op bepaalde criteria die echter minder geschikt en weinig bruikbaar lijken. Dit betreft in het bijzonder de vereisten van artistieke inspiratie, esthetische bedoeling of ook nog artistiek karakter van de tekening of het model (1). De nadruk op het artistiek aspect werd meestal afgeleid uit de toepassing van de wet op het
auteursrecht (2). Indien dit leidt tot een onderzoek naar het esthetisch
genot of het kunstgehalte van een vormcreatie, kan het stellen van dergelijke voorwaarde moeilijk beantwoorden aan de eigen aard en de kenmerken van creaties der industriele vormgeving. Nogmaals kan ook
hier onderstreept worden dat de hervorming van 1935, ondermeer
streefde naar het opheffen van ,een zuiver kunstmatige scheiding ( ... )
tussen de tekening zuiver kunstgewrocht en de tekening zuiver technisch
werk (3). Terecht werd erop gewezen dat de emotion esthetique niet
kan weerhouden worden als een voorwaarde tot bescherming (4). De
betekenis van het artistiek of esthetisch karakter van een model, lijkt
in vele gevallen herleid te zijn tot ornamenteel, decoratief of niet louter
functioneel. Het onderstrepen van dit aspect wordt nodig geacht om
het model te onttrekken aan het domein der technische uitvindingen.
Bij het_ yerciste van originaliteit wordt ook soms gewezen op de
noodzakelijke creatieve of intellectuele inspcmning- {5).-Inae-zaak-def
marmertegels waarbij dank zij een technisch procede het natuurmarmer
zo getrouw mogelijk werd nagebootst, oordeelde het hof van cassatie
dat ,een technische vervolmaking van een eigen fabricagegeheim,
aangewend tot het bekomen van een bepaald resultaat, het gevolg kan
zijn van een intellectuele inspanning en de nieuwheid en de eigenaardigheid, door het koninklijk besluit van 29 januari 1935 bedoeld, niet
(r) RECHT, P., o.c., nr. 15, biz. 161 .,( ... ) nous pensons qu'ils (les tribunaux) doivent
examiner si la creation originale emane d'une inspiration artistique, queUe que soit sa
valeur artistique ( ... )"; - Rb. leper, 21 december 1966, R. W., 1966-67, 1248: .,( ... ) dat
tevens dit nieuw aspect of die originele vorm een artistieke eigenschap, hoe klein die ook
moge zijn, moet bezitten"; - Rb. Luik, 2 januari 1957, fur. Liege, 1957-58, 72; - VERBAET, Ch., La matiere des dessins et modeles, Revue de la propriete industrielle, 1960, biz.
126-127; - Rb. Nijvel, 5 januari 1967, Ing. Cons., 1967, nr. ro, biz. 194 : .,Attendu que
!'assemblage de ces elements connus ,l'harmonie des formes et du dessin, peuvent, en principe, contenir par !'aspect nouveau et original de !'ensemble, un element artistique au sens
de la loi et de la jurisprudence en la matiere."
(2) Cass., 20 december 1954, Pas., 1955, I, 396 : - .,Overwegende dat voormeld
koninklijk besluit ( ... ) aile tekeningen en modellen zonder onderscheid aan het regime van
het auteursrecht onderworpen heeft, door het werk slechts met betrekking tot zijn artistiek
karakter te beschouwen, deze term in een ruime betekenis genomen zijnde."
(3) Voordracht aan de Koning, voorafgaand aan koninklijk besluit van 29 januari 1935·
(4) RENAULD, J. et DAssESSE, J., Examen de jurisprudence, Droit d'auteur, dessins
et modeles (1959-1962), nr. 6, R.C.].B., 1963, 367; -idem, o.c., (1955-1958), nr. 6, R.C.].B.,
1959. 384.
(5) Rb. Kortrijk, 8 januari 1959, R. W., 1958-59, 1318 (grafmonument);- Rb. Luik,
2 januari 1957, fur. Liege, 1957-58, 71-72.
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uitsluit "(r). Het afmeten en beoordelen der intellectuele inspanning
lijkt wei bijzonder moeilijk. Overigens werd een minimale inspanning
voldoende geacht (2). Men wil echter vermijden dat de bescherming
zich uitstrekt tot elementen of realisaties die voor de hand liggen,
zich in eenieders gedacht moeten opdringen of in eenieders bereik lagen (3).
Het accentueren van de vereiste der creatieve inspanning lijkt noch
wenselijk, noch gerechtvaardigd. Talrijke creaties op het gebied der
industriele vormgeving streven naar eenvoudige oplossingen. Meestal
zijn zij gekenmerkt door soberheid en het herleiden van het aantal
elementen eerder dan door gecompliceerde toevoeging.
De nieuwheidsvereiste in de zin van voldoende onderscheid tegenover de bestaande creaties, maakt wellicht de daaraan toegevoegde
beschermingsvoorwaarden overbodig.
Door de nadruk te leggen op de creatieve inspanning, lijkt men
overigens hoofdzakelijk als voorwaarde te stellen, dat de creatie zich
op voldoende wijze onderscheidt van de bestaande tekeningen en
modellen (4).
35. Het bestaan van verscheidene regelingen tot toekenning van
exclusieve rechten impliceert noodzakelijkerwijze een probleem van
afbakening tussen de onderscheiden toepassingsgebieden.

Op het eerste gezicht lijkt het niet moeilijk de creaties van de
geest in bepaalde categorieen onder te delen. Het hoofdonderscheid dat
aldus in theorie - kan gemaakt worden is dit tussen de ornamentele
of decoratieve creaties enerzijds en de technische of utilitaire creaties
anderzijds (5). De eerste van deze beide categorieen valt in het toepassingsgebied van de wetgeving op de tekeningen en modellen. De
utilitaire creaties behoren daarentegen tot het domein van het octrooienrecht.
De moeilijkheden beginnen echter zodra eenzelfde voorwerp
niet meer op uitsluitende wijze behoort tot de ene of andere categorie,
maar gekenmerkt is door elementen van beide soorten creaties. De
moeilijkheden nemen in belang toe naarmate deze verscheiden elementen niet scherp kunnen onderscheiden worden, maar in mindere
of meerdere mate verstrengeld liggen in hetzelfde voorwerp.
Deze laatste situatie die vroeger eerder uitzonderlijk mocht
geacht worden lijkt thans, vooral onder invloed van de industrial
design methode, de regel te zijn. Het behoort inderdaad tot het wezen
van industrial design creaties dat zij beantwoorden zowel aan functionele
(I) Cass., IS maart I965, R. W., I965-66, I20I.
(2) Rb. Luik, 2 januari I957, fur. Liege, 1957-58, 71-72.
(3) Gent, 14 maart 1961, R. W., 1961-62, 1260.
(4) Zie het antwerp door de Association pour Ia protection de Ia propriete industrielle :
de bescherming krachtens het sui generis statuut kan geweigerd worden aan een tekening
of model qui correspond d un dessin ou modele anterieur ou qui n' implique pas d' effort createur
par rapport d celui-ci.
(5) RouBIER, P., Le droit de Ia propriete industrielle, II, Paris, I954, nr. I28, blz. 6.
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als aan niet-functionele (ondermeer esthetische) eisen. Anderzijds
is de idee van toegevoegde of opgeplakte versiering - die bijgevolg
gemakkelijk afscheidbaar zou zijn- eveneens strijdig met de moderne
design methode. Gezien deze aard van de - in aantal steeds toenemende - industriele produkten, is het probleem van het beschermingsstatuut - octrooiwet of modellenbescherming - uitgegroeid
tot een bijzonder delicaat vraagstuk (r).
36. Het juist bepalen van het toepasselijk beschermingsstatuut
is des te belangrijker gezien de aanzienlijke verschilpunten tussen de
diverse wettelijke regelingen.
Het moge volstaan enerzijds te wijzen op enkele voorwaarden
waaraan het bestaan van een geldig uitvindingsoctrooi in het belgisch
recht is onderworpen : rechtscheppend depot waarbij in de octrooiaanvraag op straf van nietigheid een volledige en juiste omschrijving
moet gegeven zijn van het octrooivoorwerp (2); duur beperkt tot 20
jaar (3); jaarlijkse progressieve taks (4); redenen van verval en van
nietigheid (5). Het uitsluitend recht op uitbating van een technische
uitvinding vindt aldus een belangrijk tegengewicht in een geheel van
waarborgen ten gunste van de gemeenschap. Tegenover deze eerder
strenge wettelijke regeling - waaraan nog moet toegevoegd worden
de door de rechtspraak ontwikkelde eisen, onder meer met betrekking
tot de uitvindingshoogte (6) - staat de langdurige (tot vijftig jaar na
het overlijden van de auteur), niet aan formaliteiten onderworpen
bescherming der tekeningen en modellen (7).
Gezien deze verschilpunten is het noch voor de ontwerper noch
voor de fabrikant, noch voor derden, om het even of een creatie beschermbaar is krachtens de octrooiwet dan wel op grond van de modellenregeling.
Bij het bepalen van de toepasselijke wet en bij de pogingen tot
afbakening der toepassingsgebieden wil men in de eerste plaats
vermijden dat de modellenbescherming aangewend wordt als een middel tot gemakkelijk bekomen van een zeer langdurig monopolie op
een creatie of uitvinding die normalerwijze slechts mits de strikte

(r) Dit is overigens niet het enige grensprobleem. De verhouding van modellenbescherming tegenover merkenwet en tegenover de regelen der beteugeling der oneerlijke
mededinging, stelt eveneens afbakeningsmoeilijkheden : Zie met betrekking tot de zogenoemde vormmerken : VAN BuNNEN, L., Aspects actuels du droit des marques dans le Marche
Commun, Brussel, 1967, nr. 45-51, biz. 47-54·
(2) Art. 24, B wet van 24 mei 1854.
(3) Art. 3 wet van 24 mei 1854.
(4) Art. 3 wet van 24 mei I854·
(s) Art. 22-25 wet van 24 mei r854.
(6) VAN HEeKE, G., o.c., nr. I, T.P.R., 1965, 229-231.
(7) Krachtens de intussen afgeschafte wet van r8o6 kon men zelfs opteren voor een
een altijddurende bescherming.

waarborgen verbonden aan een uitvindingsoctrooi, voor een exclusief
recht zou kunnen in aanmerking komen (1).
3 7. In tegenstelling met bepaalde buitenlandse wetgevingen is
het probleem der verhouding modellenbescherming-octrooienrecht in
Belgie door geen enkele wetsbepaling geregeld (2). Het is overigens
zeer twijfelachtig of een wetsbepaling dit afgrenzingsprobleem op afdoende wijze kan oplossen (3). Hoogstens kunnen bepaalde criteria
voorgesteld worden. De moeilijkheid bestaat echter in het concreet
toepassen van deze criteria. Uiteraard is dit een feitenkwestie.
Zo een uitdrukkelijke wetsbepaling ontbreekt wordt weliswaar
in de voordracht aan de Koning die het besluit van 29 januari 1935
voorafgaat, het beginsel vooropgesteld ,dat, indien de vorm welke aan
een voorwerp wordt gegeven op zichzelf een technisch effect daarstelt,
zulks aanleiding geeft tot toepassing van de wet op de octrooien" (4).
Moet hieruit besloten worden dat een vormcreatie van de modellenbescherming is uitgesloten zodra zij niet !outer decoratief of ornamenteel is, dit is, zodra zij enig praktisch nut vertoont? Of moet de modellenbescherming aileen ontzegd worden in gevallen waar de vorm uitsluitend of noodzakelijkerwijze bepaald is door technische doeleinden?
Het in de voordracht aan de Koning geformuleerd beginsel beantwoordt deze vragen niet (5).
(I) Rb. Charleroi, IS februari 1934, P.P., I934• nr. II4, biz. I6I, (bidon d'ouvrier) :
,Attendu que !'on ne peut se faire proteger par Ia seule loi de I8o6 pour ce qui peut faire
!'objet d'une production par brevet industriel; ce serait un moyen d'eluder les prescriptions de Ia loi sur les brevets, notamment quant aux delais";- Rb. Brussel, 2 maart 1960,
lng. Cons., 1965, biz. 91 (garnitures cordees pour sieges) : ,Attendu que si, d'une part, tout
modele qui remplit les conditions de !'article de !'arrete royal du 29 janvier 1935, doit
beneficier de Ia tres large protection de Ia loi du 22 mars 1886 ( ... ) ce droit est, d'autre part
limite par les conditions de protection plus restrictives de Ia loi du 24 mai I854 sur les brevets( ... ) des que Ie modele est necessairement lie a une invention susceptible d'etre brevetee; qu' en decider autrement aboutirait au resultat suivant, que sous le couvert d'une nouvelle forme on pourrait proteger une invention susceptible d'un resultat industriel, invention
que l'on pourrait ainsi soustl!lire au domaine public, et cela sans les garanties exigees par
le regime de protection des brevets" ; - Brussel, 26 oktober 1966, onuitgegeven (String
meubel): ,( ... ) ii ne peut etre conteste qu'en invoquant simplement la forme de !'objet a
proteger, !'on ne peut echapper au payement de Ia taxe imposee eta la duree plus Iimitee
du brevet".
(2) Zie daarentegen art. 2, tweede lid van de franse wet van I4 juli 1909 : ,Mais, si
le meme objet peut etre considere a Ia fois comme un dessin ou modele nouveau et comme
une invention brevetable, et, si les elements constitutifs de Ia nouveaute du dessin ou modele
sont inseparables de ceux de !'invention, le dit objet ne peut etre que protege conformement
ala loi du 5 juillet 1844";- art. I (3) engelse Registered Designs Art, I949 : ,In this act
the expression design ( ... ) does not include a method or principle of construction or features
of shape or configuration which are dictated bij the function which the article to be made in
that shape or configuration has to perform".
(3) PEROT-MOREL, M.A., Les difficultes d'application de I' article 2, alinea 2 de Ia loi
du I 4 juillet I 9o9 sur les dessins et mode!es (La distinction des inventions brevetables et des
dessins et modeles), ].C.P., 1966, I, 2045.
(4) Dit beginsel wordt als vanzelfsprekend voorgesteld : ,Het is bijna nutteloos aan
te stippen ...... " Voordracht aan de Koning, Staatsblad, 8 februari 1935, 718.
(5) VANDER fuEGHEN, A., Partage des droits intellectuels en propriete industrielle et
en droit d' auteur, Ing. Cons., I954, biz. 244·
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Wel wordt gesteld dat eenzelfde voorwerp ,terzelfdertijd de
bescherming kan genieten van een octrooi in zijn technisch effect en
als model in zijn siereffect" (r). Het cumuleren van beide beschermingsregelingen met betrekking tot eenzelfde voorwerp wordt bijgevolg mogelijk geacht. De hypothese die men hier blijkbaar op het oog
heeft is deze waarbij de decoratieve elementen afgezonderd van de
technische elementen kunnen beschouwd worden. In dergelijk geval
behouden deze onderscheiden elementen een zekere autonomie : zij
bestaan naast elkaar en niets verzet zich tegen het toepassen van beide
onderscheiden regelingen : de octrooienwet met betrekking tot de
technische elementen, de modellenwet met betrekking tot het decoratief aspect (2).
De eigenlijke moeilijkheden rijzen echter wanneer niet aileen het
industrieel voorwerp, maar meer in het bijzonder de vorm zelf of het
model van dit voorwerp, gekenmerkt is zowel door een functioneel
als door een decoratief aspect. Welk beschermingsstatuut is op dergelijke vormcreatie toepasselijk?
38. De rechtspraak, oak deze voorafgaand aan de hervorming
van 1935, heeft in verscheidene gevallen aan bepaalde creaties die
een utilitair aspect vertoonden, de modellen-bescherming ontzegd.
De motivering van deze houding is soms beperkt tot de vaststelling van het uitsluitend of hoofdzakelijk functioneel karakter van het
model, dat volgens de rechtbank geenszins strekte tot versiering en
onderscheiding of individualisering der produkten, en derhalve slechts
eventueel bescherming kon genieten krachtens de octrooienwet (3).
In andere gevallen gaat men uit van de aanwezigheid zowel van functionele als van decoratieve elementen. Het al dan niet toekennen der
modellenbescherming wordt afgeleid uit de aard van het verband
tussen beide elementen. Volgens het meermaals in de rechtspraak
herhaald beginsel moet de modellenbescherming ontzegd worden aan
vormcreaties die op onafscheidbare of noodzakelijke wijze verbonden
zijn met, of inherent zijn aan een industrieel resultaat of aan een
octrooieerbare uitvinding (4).
(I) Voordracht aan de Koning.

(2) PEROT-MOREL, M.A., o.c., ,tout serait simple en effet, si les deux formes de creation se contentaient de coexister a l'etat pur, c'est-a-dire, si les dessins ou modeles lies a
une invention gardaient toujours une autonomie certaine",
(3) Brussel, IS mei I894, Pas., I894, II, 309 (model van flesje);- Brussel, 23 november I896, Pas., I897, II, ISO (enveloppe-bande); - Hrb. Brussel, 13 januari I927, Ing.
Cons., 1933, biz. 54 {souche pour vitrerie : ,Attendu que si Ia forme de !'objet a pour but
et pour effet, non de recourir a 1' ornementation, mais de produire un resultat industriel
particulier, il n'y a point creation d'un modele de fabrique");- Rb. Charleroi, IS februari I934, P.P., I934, nr. 114 (bidon d'ouvrier);- Rb. Brussel, 7 februari I96I, Ing. Cons.,
196I, biz. 227; - Rb. Nijvel, 5 januari I967, lng. Cons., I967, biz. I94 (hoofdsteun).
(4) Rb. Brussel, I7 maart I927, Ing. Cons., I930, biz. I73 (model vleesmolen); Rb. Brussel, 2 maart I96o, Ing. Cons., I965, biz. 9I (garnitures cordees pour sieges);Brussel, 26 oktober I966, onuitgegeven (String meubel); - Rb. Nijvel, 5 januari I967, Ing.
Cons., I967, biz. I94 (hoofdsteun); - Rb. Charleroi, 9 november I967, onuitgegeven
(zeilboot).
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Omwille van dit onscheidbaar karakter zou de modellenbescherming immers toelaten op gemakkelijke wijze zonder formaliteiten,
een langdurig monopolie te bekomen op een creatie of uitvinding die
normalerwijze slechts in het kader van de octrooienwet bescherming
zou kunnen genieten. Bij afwezigheid daarentegen van dergelijke
inherente band, dit is in gevallen waar de ornamentele elementen duidelijk kunnen gescheiden worden van technische of functionele
elementen, werd de modellenbescherming- beperkt tot deze vormelementen - mogelijk geacht.
Eventueel werd dan met betrekking tot hetzelfde voorwerp maar aileen wat betreft de technische elementen - oak de octrooibescherming toegekend. In die zin kan gesproken worderi van het
cumuleren der beide beschermingsstatuten (1).
Het bepalen van deal dan niet onverbreekbare band tussen functionele en andere elementen gaf aanleiding tot het aanwenden van
spitsvondige maar in de praktijk moeilijk toe te passen criteria. Aldus
werd besloten tot het bestaan van dergelijke onverbreekbare band
indien blijkt dat bij wijziging van model of vorm, dezelfde technische
elementen niet meer aanwezig zijn (2). Het feit daarentegen dat hetzelfde technisch resultaat oak kan bereikt worden bij gewijzigde vorm,
zou duiden op de afscheidbaarheid der vormcreatie tegenover de
technische elementen.
39· De huidige belgische rechtspraak vertoont een neiging om
de modellenbescherming uit te sluiten zodra de vormcreatie oak functionele of technische aspecten vertoont en derhalve niet uitsluitend
decoratief is (3 ).
Aldus werd ondermeer een model van autohoofdsteun in al zijn
onderdelen onderzocht. Daarbij werd onderstreept dat ieder element
louter functioneel was of opgelegd door technische eisen. Als besluit
(1) Hrb. Brussel, 17 februari 1910, Rev. prat. dr. ind., 1910, II, 110 (isoloir);
- Brussel, 25 juni 1913, Pas., 1914, II, 6 (isoloir); - Rb. Brussel, 17 maart 1927, Ing.
Cons., 1930, biz. 173 (vleesmolen); - Rb. Brussel, 28 februari 1927 en 19 december 1928,
Ing. Cons., 1929, blz. 16 (model van kachel: cumul van wet van 1886 op het aureursrecht en octrooienwet); - Rb. Brussel, 12 juli 1935, Ing. Cons., 1935, biz. 158; - Rb.
Brussel, 17 mei 1961, Ing. Cons., 1961, biz. 138 (werkkledij); - Rb. Brussel, 2 oktober 1957, Ing. Cons., 1960, biz. 185, bevestigd door Brussel, 25 maart 1950, Ing. Cons.,
1960, blz. 186 (model van borstel); - Hrb. Brussel, 23 februari 1955, Ing. Cons., 1957,
biz. 23, bevestigd door Brussel, 10 juli 1956, Ing. Cons., 1957, biz. 59 (coupe-frites); Rb. Brussel, 4 oktober 1966, ]. T., 1967, 243 (mistlamp); - Rb. Leuven, 27 januari 1967,
R. W., 1967-68, 51 (mistlamp).
(2) Het zogenoemd criterium der multiplicite des formes. Rb. Nijvel, 5 januari 1967,
Ing. Cons., 1967, biz. 194: ,Attendu qu'en l'espece, Ia forme et !'aspect de !'objet depose
par Ia demanderesse sont inherents au resultat technique recherche, a tel point qu'ils sont
l'un et !'autre inseparables au point que le resultat technique ne pourrait etre atteint si
cette forme et aspect se trouvaient sensiblement modifies" ; - Rb. Charleroi, 9 november
1967, Brussel, 26 oktober 1966 en Rb. Brussel, 12 maart 1960, Ing. Cons., 1965, biz. 91;
- Brussel, 25 rnaart 1960, Ing. Cons., 1960, biz. 181 (borstel).
(3) Over deze tendens in de rechtspraak : zie BRAUN, A., Lettre de Belgique, La Propriete industrielle, 1968, nr. 7, biz. 232.
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werd gesteld dat de vorm en het aspect van het voorwerp inherent
waren aan het industrieel resultaat en. van elkaar niet konden gescheiden worden (r). De rechtspraak die al te vlug in dergelijke zin lijkt te
besluiten is bij het afwijzen der modellenbescherming ongetwijfeld
sterk bei:nvloed door het - al te- ruim en verstrekkend karakter
van deze bescherming. Een in de tijd minder uitgebreide bescherming
zou wellicht gemakkelijker worden teogekend. Ook in dit laatste geval
echter zou het afgrenzingsprobleem modellenwet - octrooienrecht
gesteld blijven.
40. Wat moet vermeden worden is dat de modellenwet toepasselijk wordt gesteld op elementen waarvoor zij niet bestemd is.
Steeds moet bijgevolg worden nagegaan of de grondvoorwaarde
van creativiteit (nieuwheid-originaliteit) vervuld is. Daarbij mag voor
de toepassing der modellenwet geeist worden dat het model niet louter
functioneel is of uitsluitend door technische motieven bepaald.
Er moet een minimum zijn aan ornamenteel karakter, dit is valgens de maatstaven van de moderne vormgeving een minimum aan
eigen onderscheidend of individualiserend karakter, en aan appeal
to the eye. Door echter te eisen dat het model of de vormcreatie
louter decoratief of versierend zij en niet het minste utilitair aspect
vertoont, zou men uiteindelijk alle bescherming ontnemen aan industrial design creaties.
Hierbij kan er overigens op gewezen worden dat de hervorming
van 1935 juist streefde naar een uitbreiding van de auteursrechtelijke
bescherming ook tot niet-artistieke tekeningen of modellen, dit is,
tot zuiver technische werken, in tegenstelling tot zuivere kunstgewrochten (2).
Ook bij het onderzoek naar de juiste verhouding tussen utilitaire
en ornamentele elementen moet men rekening houden met de kenmerken van de moderne vormgeving. Zo de vormcreatie op het eerste
gezicht niet als uitsluitend functioneel kan beschouwd worden en
voldoet aan de grondvoorwaarden, zou de modellenbescherming
slechts bij uitzondering mogen ontzegd worden (3).
Een te strikte beoordeling door al te vlug te besluiten tot het bestaan van een inherente en onverbreekbare band tussen technische
en ornamentele elementen zou veel werkelijke creaties zonder enige
bescherming laten. De gevallen overigens waar een bepaald technisch
(r) Rb. Nijvel, 5 januari 1967, Ing. Cons., 1967, blz. 194;- zie ook Brussel, 26 oktober 1966, onuitgegeven (meubel gekenmerkt door de laddervorm van de zijwanden); Brussel, 3 februari 1965, Pas., 1966, II, 41 (kindermuts).
(2) Zie Voordracht aan de Koning bij K.B. 29 januari 1935 : ,Alle andere oplossingen
zouden slechts voor gevolg hebben een zuiver kunstmatige scheiding te handhaven tussen
de tekening zuiver kunstgewrocht en de tekening zuiver technisch werk en aan de rechter
over te laten te beslissen over de aard van elke beeldende voorbrenging waarmee hij te maken
heeft''.
(3) PEROT-MOREL, M.A., o.c., nr. r2.

of industrieel resultaat uitsluitend mits het aanwenden van een welbepaalde vorm kan bereikt worden, lijken zeer zeldzaam (1). De vrees
dat het exclusief recht op een bepaald model in feite zou leiden tot
een monopolie op een technische uitvinding lijkt in de grote meerderheid der gevallen ongegrond. In de gevallen waar het model inderdaad
nauw verbonden is met dergelijk nutsaspect lijkt een afdoende oplossing veelal te bestaan niet in een zonder meer uitsluiten van de
modellenbescherming, maar in een beperking tot welbepaalde creatieve vormelementen, een vernauwing van de beschermingsstraal.
Bij beweerde namaking zal de rechter moeten onderzoeken of de namaker werkelijk, omwille van het gewenste functioneel of utilitair doel,
gedwongen was tot slaafs overnemen van door anderen verwezenlijkte
vormcreaties.
41. Het vooropgestelde beginsel dat de modellenbescherming niet
strekt tot het monopoliseren van zuiver technische elementen of
uitvindingen vindt men eveneens terug in de hervormingsvoorstellen
en ontwerpen.
Aldus wordt in het A.I.P.P.I. voorstel de speciale bescherming
ontzegd met betrekking tot een tekening of model exclusivement
commande par une necessite technique (2). In het ontwerp van eenvormige Beneluxwet is van de bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (3). Indien een
bepaalde vorm uitsluitend het gevolg is van technische eisen of uitsluitend een technisch doel heeft, valt hij derhalve niet onder de bescherming van de modellenwet (4). Daarbij wordt geenszins vereist
dat die bepaalde functionele elementen voor octrooiverlening in aanmerking komen (5).

42. Bij het probleem der afbakening der modellenbescherming
tegenover het octrooienrecht werd herhaaldelijk de vraag gesteld of
de inherente verbondenheid met om het even welk technisch of functioneel element of resultaat voldoende was om een vormcreatie van
de modellenbescherming uit te sluiten. De belgische rechtspraak lijkt,
met het oog op het uitsluiten der modellenbescherming, het begrip
technische elementen of industrieel resultaat op zeer ruime wijze te interpreteren. Aldus werd de vorm van een hoofdsteun beschouwd als een
praktische noodzakelijkheid ,pour assurer le confort du passager en
evitant le balancement de la tete" (6). Het feit dat een bepaalde

(I) Zie LJUNGMAN, S.. in zijn rapport voor de Association pour Ia Protection de Ia Propriete Industrielle, Annuaire, 1964, Nouvelle Sene, nr. 13, II, biz. 92.
(2) Annuaire, 1966, I, biz. 10.
(3) Artikel 2 : ... ce qui est indispensable d I'obtention d'un effet technique.
(4) Toelichting bij artikei 2, Doc. 46- I, biz. I I.
(5) Toelichting bij artikei 2, Doc. 46-1, biz. p.
(6) Rb. Nijvei, 5 januari 1967, Ing. Cons., I967, biz. 194·

vormcreatie bijdraagt tot verhoging van comfort of een verlaging van
de kostprijs meebrengt, werd voldoende geacht om het de modellenbescherming te ontzeggen (1).
Daartegenover staat de opvatting die voorhoudt dat slechts
rekening moet gehouden worden met functionele factoren die een zeker
belang vertonen. De aanwezigheid van een heel beperkt industrieel
resultaat, zoals bv. een zekere vereenvoudiging of kostenbesparing,
zou geen voldoende reden zijn tot het uitsluiten der modellenbescherming (2).
De jongste franse rechtspraak eist zelfs dat de technische elementen, om tegenstelbaar te zijn aan de bescherming krachtens de
modellenwet, wat hun natuur betreft moeten beantwoorden aan de
voorwaarden der octrooieerbaarheid (3).
43. Zelfs indien men bepaalde criteria kan vooropstellen ter
onderscheiding van het toepassingsgebied der modellenwet tegenover
dit der octrooienbescherming, blijft de toepassing een delicate feitenkwestie. Een te strakke houding die erin bestaat de modellenbescherming te ontzeggen telkens als een model niet louter ornamenteel is,
zou als resultaat hebben dat veel originele werkelijke vormcreaties
het moeten stellen zonder enige bescherming, terwijl het toepassingsgebied der modellenwet beperkt zou zijn tot uiterlijke versiersels.
- __ Ienslotte zij opgemerkt_dat er met b£trekkiugt<Jt imlustria.l cksign.
creaties weinig kans bestaat op een wisseloplossing in die zin dat men
bij gebrek aan modellenbescherming zou kunnen beroep doen op de
bescherming krachtens een uitvindingsoctrooi. In de meeste gevallen
immers zullen dergelijke creaties niet voldoen aan de grondvoorwaarden ondermeer de vereiste uitvindingshoogte of originaliteit voor de
octrooirechtelijke bescherming. Wel kan echter de vraag gesteld
worden of met betrekking tot nutsmodellen niet - naar het voorbeeld
van hetgeen onder meer in Duitsland en in Italie bestaat - moet
gedacht worden aan een eigen, qua voorwaarden en techtsgevolgen
beperkte octrooiregeling (4).
Wat de bestaande toestand betreft lijkt het, in plaats van het
toepassingsgebied der van kracht zijnde octrooiregeling al te zeer uit
te breiden, meer aangewezen met betrekking tot werkelijke vormcrea-

(I) Rb. Brussel, 2 maart I96o, Ing. Cons., I965, biz. 91.
(2) In die zin : Brussel, IS april I9II, Rev. prat. dr. ind., I91I, s6.
(3) Cass. fr., 22 februari I966, Rayez/Wiegand en Cass. fr., Zweifel/Niel et autres,
].C.P., I967, II, I5196, gecornmentarieerd door DEsllms, H., Chronique Propriete litteraireet artistique, Rev. trim. dr. comm., I968, biz. 68-72.
(4) Zie hierover eveneens : Report of the departmental committee on industrial
designs, Londen, I962, nr. I64, biz. I04i nr, 53, biz. I20: ,.Consideration shoud be given,
by any future committee reviewing the law on patents, to the protection as utility models of
industrial designs whose main purpose is functional".
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ties een - desnoods tot bepaalde concrete elementen beperkte modellenbescherming toe te kennen.
Dergelijke oplossing zou des te meer gerechtvaardigd zijn indien
het beschermingsstatuut voor tekeningen en modellen meer aangepast
zou worden aan de eigen aard en noden van de industriele vormgevmg.
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PROTECTION DES DESSINS ET MODELES EN EVOLUTION?

L'evolution et l'importance croissante des creations de forme en matiere
de produits industriels s'accompagnent d'une attention renouvelee- tant dans
le domaine national qu'international- pour la protection des dessins et m6deles.
Dans !'appreciation du regime existant et dans !a recherche d'un regime
de protection uniforme et plus efficient, il y a lieu de tenir compte du phenomene
de la methode d'industrial design, axee sur la composition de produits industriels
dans leur ensemble, caracterises par !a synthese la plus adequate de facteursdivergents, fonctionnels (utilitaires) et autres.
Le regime belge, tel qu'il decoule de l'arrete royal du 29 janvier 1935,
frappe notamment par une definition assez large de 1' objet de la protection.
Cependant dans !'application de ces regles de protection, !'accent est mis avant
tout sur des elements ornementaux ou decoratifs exterieurs. Les creations
d'industrial design toutefois ne peuvent par nature pas etre completement rangees dans la categorie des creations ornementales. 11 convient de ne pas perdre
ce fait de vue si !'on veut eviter que des produits crees suivant la methode d'industrial design restent sans aucune protection.
Dans la mise en place d'un statut adapte de protection, la motivation a son
importance. Pour etre exacte, celle-ci doit suffisamment tenir compte des differents
interets en· cause : interet general, interet de !'auteur-designer et interet du fabricant. Les interets ne coincident pas toujours.
Par !'arrete royal de 1935, !a protection du droit d'auteur a ete etendue
aux dessins et modeles industriels. Cette solution categorique a fait !'objet de
critiques. On souiigne notamment - a juste titre - la duree exagerement
longue de la protection du droit d'auteur. Cette longue duree est souvent determinante pour le refus de la protection. Une protection s'etendant sur dix a quinze
ans (au lieu de cinquante ans post mortem) parait plus justifiee et Inieux adaptee a
la duree de vie des modeles industriels.
Dans le systeme actuel, le droit exclusif sur une creation de forme ne depend
pas d'une formalite de depot. Le caractere industriel de beaucoup de dessins et
modeles plaide cependant en faveur d'un depot- simplifie mais obligatoireentoure de !a publicite necessaire qui pourrait au besoin etre suspendue durant
un temps limite.
En fin de compte, !'application de principes du droit d'auteur peut en maint
point, surtout en ce qui concerne des creations d'industrial design, etre consideree

comme peu adequate. La nature et le caractere industriel de nombreuses creations
de forme - artistiques ou non - rendent souhaitable un statut propre et adapte
de protection mieux adapt{:.
Quant aux conditions de protection - nouveaute et/ou originalite - il existe
peu d'uniformite et de dart{: dans la jurisprudence. La nouveaute dans le sens de
la distinction d'avec ce qui pniexiste est appreciee sans limitation dans l'espace ou
dans le temps. Par ailleurs, il est admis qu'une creation ne doit pas etre nouvelle
etfou originale dans tous ses elements composants. Une combinaison d'elements
connus peut beneficier de la protection si !'ensemble est nouveau et/ou original.
Dans !'appreciation des conditions de protection, !'accent est souvent mis sur
la creativite requise et sur le caractere propre ou distinctif de la creation permettant
d'individualiser un objet par rapport a d'autres produits. Compte tenu de la nature
de creations d'industrial design, un critere plus objectif - distinction suffisante
d' avec ce qui preexiste - semble preferable a des criteres difficiles a appliquer,
tels qu'une certaine ingeniosite, un effort intellectuel ou un caractere artistique.
En ce qui concerne des creations de forme modernes se pose le delicat probleme de la delimitation de la protection des dessins et modeles par rapport
ala legislation sur les brevets d'invention. On veut eviter que la protection des dessins et modeles ne so it utilisee comme un moyen d' obtenir facilement un monopole
de longue duree sur une creation ou invention qui normalement ne pourrait
beneficier de la protection qu'en respectant les strictes garanties liees a un brevet
d'invention. De la sorte, la protection des dessins et modeles a ete refusee a des
creations de forme qui, ou bien etaient considerees comme purement fonctionnelles, ou bien, selon le juge, etaient liees indissolublement ou necessairement a un
resultat industriel ou utilitaire. La jurisprudence laisse apparaitre une tendance a
exclure la protection des dessins et modeles des que la creation de Jorme presente
egalement un aspect fonctionnel ou n'est pas purement decorative. nest apparemment decide par trop rapidement qu'il existe un lien indissoluble entre des elements fonctionnels et autres. Des creations d'industrial design, qui le plus souvent
ne satisfont plus aux conditions de brevetabilite, courent ainsi le risque de
rester sans aucune forme de protection. La jurisprudence ne serait probablement
pas aussi encline au refus s'il existait un statut des modeles et dessins plus limite
et mieux adapte.
Finalement, la question peut etre posee de savoir si, en ce qui concerne
les creations d'industrial design, il ne doit pas etre pense a un regime limite de
protection en vertu du droit des brevets (modeles d'utilite).

ZUSAMMENFASSUNG
MoDELLENSCHUTZ IN ENTWICKLUNG?

Die Entwicklung und die zunehmende Wichtigkeit der Formgebung hinsichtlich der industriellen Produkten, sind verbunden mit einer erneuerten
Aufmerksamkeit - sowohl auf nationalem als auf internationalem Gebiet fur den Modellenschutz.
Bei einer Beurteilung der bestehenden Regelung, und bei der Suche nach
einem zweckmassigerem und mehr uniformen Schutz, mul3 das Phanomen der
Industrial design-Methode beriicksichtigt werden. Diese Methode ist gerichtet auf
dem Entwurf von industriellen Produkten als Ganzes, gekennzeichnet durch die

meist adaquate Synthese von verschiedenen- sowohl funktionellen als anderen
(utilitaristischen) F aktoren.
Die Belgische Regelung, so wie sie zu Stande gebracht wurde beim Koniglichen ErlaB vom 29. Januar 1935, fallt auf durch eine sehr umfassende Umschreibung des Schutzobjektes.
Bei der Anwendung dieser Schutznormen aber, werden besonders auBerliche
Zier- und Dekoratievelemente benachdruckt.
Industrial design-Kreationen, konnen aber selbstverstandlich nicht ganz in
der Kategorie der Ornamentalkreationen (Geschmackmuster) untergebracht werden. Das muB beriicksichtigt werden, wenn man iiberhaupt vermeiden will,
daB Produkte, nach Industrial design-Methode entworfen, ohne jeglichen Schutz
blieben.
Bei der Ausarbeitung eines sachgemaBen Schutzstatuts, ist die Motivierung
wichtig. Damit diese richtig sei, solle den verschiedenen Interessengruppen
geniigend Rechnung getragen werden : allgemeines Interesse, Designer-Autor und
Hersteller. Denn diese Interessen sind nicht immer gleichlaufend.
Durch den Koniglichen ErlaB von 1935 wurde in Belgien der urheberrechtliche Schutz auf gewerblichen Mustern und Modellen ausgedehnt. Diese kategorische Losung wurde und wird noch immer kritisiert. Es wird unter andern und zurecht - auf der iibertriebenen Dauer des urheberrechtlichen Schutzes
gewiesen. Diese Langjahrigkeit ist manchmal ausschlaggebend fur eine Schutzverweigerung. Ein Schutz der zehn oder fiinfzehn Jahre dauern wi.irde, statt die
iibliche fi.infzig, ware mehr verantwortet und der Lebensdauer von gewerblichen
Modellen angemessen.
Im heutigen System wird das exklusive Recht auf einer Formkreation, nicht
bedingt von einer Eintragungsformalitat. Der industrielle Charakter vie1er Mustern und Modellen aber pladiert fiir eine- sei es einfache aber trotzdem obligatorische -- Hinterlegung, mit der notwendigen Publizitat umgeben, die
gegebenenfalls wahrend einer beschrankten Zeit ausgesetzt werden konnte.
SchlieBlich kann die Anwendung von urheberrechtlichen Prinzipien in manchem Punkte, besonders hinsichtlich der Industrial design-Kreationen, als zu
wenig adaquat betrachtet werden. Die Art und der gewetbliche Charakter von
zahlreichen- mehr oder wenig- kiinstlerischen Formkreationen machen ein
eigenes, angemessenes Schutzstatut wi.inschenswert.
Was die Schutzbedingungen Neuheit und/oder Eigentilmlichkeit angeht, so
besteht wenig Obereinstimmung und Klarheit in der Rechtsprechung. Die
Neuheit in Sinne eines Unterschiedes dem frilher bestehenden gegenilber wird ohne
Beschrankung nach Raum und Zeit beurteilt. Auf der andern Seite wird angenommen, daB eine Kreation nicht in jedem ihrer Bestandteile neu oder/und originell
sein mu£3. Bei der Beurteilung der Schutzbedingungen, werden oft die notwendige
Kreativitiit und das Eigene oder Typische der Kreation benachdruckt, durch die
ein Objekt anderen Produkten gegeniiber individualisiert wird. Wegen der Art
der Industrial design-Kreationen, scheint uns ein objektiveres Kriterium- geniigender Unterschied dem vorher existierenden gegenilber- einem kaum zu praktizierenden Kriterium wie bestimmte Ingeniositiit, intellektuelle Anstrengung oder
kilnstlerischer Unterschied vorzuziehen.
In Bezug auf der modernen Formkreationen stellt sich das delikate Problem
der Abgrenzung des Modellschutzes dem Patentrecht gegeniiber. Man will
vermeiden, class Modellschutz angewendet wird als Mittel zwecks der bequemen
Erhaltung eines langjahrigen Monopols fiir eine Kreation oder eine Erfindung,

die normalerweise nur unter der Bedingung von strikten Garantien, verbunden

~~ einem Erfi~dungspatent, Schutz geniessen konnen. Also wurde der Modellen-

schutz den Formkreationen, die entweder fiir nur funktionell gehalten werden
oder der Rechtsprechung nach unzertrennbar oder. notwendig mit einem industriellen oder utilitaristischen Resultat verbunden sind, verweigert. Die Rechtsprechung zeigt eine Neigung zum Ausschlu/3 des Modellenschutzes, sobald die
Formkreationen auch ein funktionelles Aspekt zeigt, oder nicht lauter dekorativ
sind.
Es wird scheinbar viel zu schnell einen unzertrennbaren Band zwischen
funktionellen und anderen Aspekten festgestellt. Industrial design-Kreationen,
die am meisten auch nicht den Bedingungen eines Patents beantworten, laufen
also die Gefahr ohne irgend einem Schutz zu bleiben. Ware ein beschrankteres
und besser angepal3tes Modellenstatut vorhanden, ware vielleicht die Rechtsprechung auch nicht so ablehnend.
Schliel3lich kann auch die Frage gestellt werden ob, in Bezug auf den Industrial design- Kreationen, nicht an einem beschrankten Patentschutz gedacht werden
mu/3 (Gebrauchsmuster).

. SUMMARY
DESIGN PROTECTION IN EVOLUTION?

The development and growing importance of the design of industrial objects
is being accompanied - both nationally and internationally - by a renewed
attention to the protection of models.
In considering the existing regulations and in trying to improve them the
phenomenon of industrial design which attempts to combine aesthetic and
utilitarian considerations must be taken into account.
Belgian regulations formulated in a royal decree of 29 January 1935 are
remarkable in their insistance on a broad definition of the object to be protected.
However, attention was still paid particularly to decorative elements. Industrial
designs cannot in fact be fully classed as ornamental creations. This must be taken
into account to avoid industrial designs falling outside the protected categories.
Purpose is important in drafting suitable regulations for protection. One
should take into account the public interest, the interest of the author-designer
and the interest of the manufacturer.
The royal decree of 1935 in Belgium broadened copyright protection to
include industrial designs and models. This has been, and is, open to criticism.
Among other points, the exaggeratedly long duration of such protection is,
quite rightly, criticised. This is often the decisive factor in refusing protection. ·A
protection lasting ten to fifteen years (instead of so years post mortem) seems
more sensible, and suited to the life-span of industrial designs.
In the present situation the exclusive right to a model does not depend on
registration. Yet a simplified registration procedure seems to be demanded by
the industrial character of many designs. Finally the application of the copyright
especially when applied to industrial design creations must, on many points,
be considered inadequate. The nature and industrial character of many non-artistic- forms, make a special more suitable, legal protection desirable.
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Case law contains little agreement or clarity as far as the conditions for
protection, such as novelty and/or originality, are concerned. Novelty, in
the sense of different from what preceded is decided upon without limit of space
or time.
On the other hand it is accepted that all the parts of a creation must not
be new and/or original. A combination of known elements can enjoy protection
if the whole is new and/or original. In deciding the conditions for protection
stress rs often laid on the necessary creativity and on the distinctive or particular
character of a creation which makes an object contrast with other objects. Bearing
in mind the nature of industrial design creations, a more objective criterion, such
as adequate differentiation from previous objects, is more desirable, than criteria
difficult to apply, such as ingenuity, intellectual effort or artistic character.
In the context of modern creations of form, the delicate problem of the clividing line between the protection of models and the law of patents must be set.
It is undesirable that the protection of models should be used as a means easily
to obtain a lasting monopoly on a creation or invention which would normally
only be protected under the strict conditions applied to patents. This protection
would be denied to creations considered purely functional, or, according to the
judge, necessarily connected with an industrial or utilitarian result. Case law
shows a tendency to refuse protection to designs which have a functional use
or are not purely decorative. It has obviously been too quickly decided that
there is an unbreakable connection between functional and other elements.
Industrial design creations, which do not in general fulfill the necessary conditions
for patent law, run the risk therefore, of remaining entirely unprotected. The courts
would perhaps not be so hesitant if there existed more precise and limited legal
rules on this matter.
Finally the question as to whether industrial design creations might not
be accorded a limited patent protection, must be examined.
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