
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[S − C − 98/15064]N. 98 — 1863
29 AUGUSTUS 1997. — Wet houdende instemming met het Protocol
bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale
inschrijving van merken, aangenomen teMadrid op 27 juni 1989 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77,
eerste lid, 6°, van de Grondwet.

Art. 2. Het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de
internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op
27 juni 1989, zal volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 augustus 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DERYCKE

De Minister van Economie,
E. DI RUPO

De Minister van Buitenlandse Handel,
Ph. MAYSTADT

Met’s Lands Zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale
inschrijving van merken (aangenomen te Madrid op 27 juni 1989)

Artikel 1

Lidmaatschap van de Unie van Madrid
De Staten die Partij zijn bij dit Protocol (hierna te noemen « de

overeenkomstsluitende Staten »), zelfs wanneer zij geen Partij zijn bij de
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van
merken, zoals herzien te Stockholm in 1967 en zoals gewijzigd in 1979
(hierna te noemen « de Overeenkomst van Madrid (Stockholm) »), en de
organisaties bedoeld in artikel 14, eerste lid, letter b, die Partij zijn bij dit
Protocol (hierna te noemen « de overeenkomstsluitende Organisaties ») zijn
lid van dezelfde Unie als die waarvan de landen die Partij zijn bij de
Overeenkomst van Madrid (Stockholm) lid zijn. Met « overeenkomstslui-
tende Partijen » worden in dit Protocol telkens zowel overeenkomstslui-
tende Staten als overeenkomstsluitende Organisaties bedoeld.

Artikel 2

De verkrijging van bescherming
door middel van internationale inschrijving

1. Wanneer een aanvraag om de inschrijving van een merk is ingediend bij
de Administratie van een overeenkomstsluitende Partij, of wanneer een
merk is ingeschreven in het register van de Administratie van een
overeenkomstsluitende Partij, kan, met inachtneming van de bepalingen van
dit Protocol, de persoon ten name van wie die aanvraag (hierna te noemen
« de basisaanvraag ») of die inschrijving (hierna te noemen « de basisin-
schrijving ») is geschied, bescherming van zijn merk verkrijgen op het
grondgebied van de overeenkomstsluitende Partijen door dat merk te doen
inschrijven in het register van het Internationale Bureau van de Wereldor-
ganisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna onderscheidenlijk te
noemen « de internationale inschrijving », « het internationale register »,
« het Internationale Bureau » en « de Organisatie »), mits,

(De nota’s betreffende deze tekst bevinden zich op blz. 24352.)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR

ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[S − C − 98/15064]F. 98 — 1863
29 AOUT 1997. — Loi portant assentiment au Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement internatio-
nal des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77,
alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le
27 juin 1989, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE

Le Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

Le Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistre-
ment international des marques (adopté à Madrid le 27 juin 1989)

Article 1er

Appartenance à l’Union de Madrid
Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après « les Etats

contractants »), même s’ils ne sont pas parties à l’Arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé à
Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé « l’Arrange-
ment de Madrid (Stockholm) »), et les organisations visées à l’article
14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après « les
organisations contractantes ») sont membres de la même Union dont
sont membres les pays qui sont parties à l’Arrangement de Madrid
(Stockholm). Dans le présent Protocole, l’expression « parties contrac-
tantes » désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations
contractantes.

Article 2

Obtention de la protection
par l’enregistrement international

1. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque a été déposée
auprès de l’Office d’une partie contractante, ou lorsqu’une marque a été
enregistrée dans le registre de l’Office d’une partie contractante, la
personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée
« la demande de base ») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après
dénommé « l’enregistrement de base ») peut, sous réserve des dispo-
sitions du présent Protocole, s’assurer la protection de sa marque sur le
territoire des parties contractantes, en obtenant l’enregistrement de
cette marque dans le registre du Bureau international de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respective-
ment « l’enregistrement international », « le registre international »,
« le Bureau international » et « l’Organisation »), sous réserve que,

(Les notes concernant ce texte se trouvent p. 24352.)
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i) ingeval de basisaanvraag is ingediend bij de Administratie van een
overeenkomstsluitende Staat of ingeval de basis inschrijving is verricht
door een zodanige Administratie, de persoon ten name van wie die
aanvraag of inschrijving is geschied onderdaan is van de overeenkomst-
sluitende Staat, of zijn woonplaats, dan wel een daadwerkelijke en
wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft in genoemde
overeenkomstsluitende Staat;
ii) ingeval de basisaanvraag is ingediend bij de Administratie van een

overeenkomstsluitende Organisatie of ingeval de basisinschrijving is
verricht door een zodanige Administratie, de persoon ten name van
wie de aanvraag of inschrijving is geschied onderdaan is van een
lidstaat van die overeenkomstsluitende Organisatie of zijn woonplaats,
dan wel een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of
handel heeft op het grondgebied van genoemde overeenkomstslui-
lende Organisatie.

2. De aanvraag om internationale inschrijving (hierna te noemen
« de internationale aanvraag ») wordt ingediend bij het Internationale
Bureau door tussenkomst van de Administratie waarbij de basisaan-
vraag was ingediend of waardoor de basisinschrijving was verricht
(hierna te noemen « de Administratie van oorsprong »), naargelang
het geval.

3. Met een « Administratie » of een « Administratie van een
overeenkomstsluitende Partij » wordt in dit Protocol telkens bedoeld
een administratie die namens een overeenkomstsluitende Partij is
belast met de inschrijving van merken en met « merken » worden in
dit Protocol telkens bedoeld handelsmerken en dienstmerken.

4. Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder
« grondgebied van een overeenkomstsluitende Partij », wanneer de
overeenkomstsluitende Partij een Staat is, het grondgebied van die
Staat en, wanneer de overeenkomstsluitende Partij een intergouverne-
mentele organisatie is, het grondgebied waarop het oprichtingsverdrag
van die intergouvernementele organisatie van toepassing is.

Artikel 3

Internationale aanvraag

1. Elke internationale aanvraag uit hoofde van dit Protocol moet
worden ingediend op het door het reglement van uitvoering voorge-
schreven formulier. De Administratie van oorsprong dient te verklaren
dat de bijzonderheden die voorkomen in de internationale aanvraag
overeenkomen met de bijzonderheden die op het tijdstip van de
verklaring voorkomen in de basisaanvraag of de basisinschrijving,
naargelang het geval. Voorts dient genoemde Administratie te vermel-
den :
i) in geval van een basisaanvraag, de datum en het nummer van de

aanvraag;
ii) in geval van een basisinschrijving, de datum en het nummer van

de inschrijving, alsmede de datum en het nummer van de aanvraag
waaruit de basisinschrijving is voortgevloeid.
De Administratie van oorsprong dient ook de datum van de

internationale aanvraag te vermelden.

2. De aanvrager dient opgave te doen van de waren en diensten
waarvoor bescherming van het merk wordt gevraagd, alsmede, indien
mogelijk, van de klasse of klassen volgens de classificatie vastgesteld bij
de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie
van waren en diensten voor de inschrijving van merken. Indien de
aanvrager deze opgave niet doet, deelt het Internationale Bureau de
waren en diensten in de overeenkomstige klassen van genoemde
classificatie. De door de aanvrage opgegeven klasse-indeling is onder-
worpen aan toezicht door het Internationale Bureau, dat genoemd
toezicht uitoefent in overleg met de Administratie van oorsprong. Bij
verschil van mening tussen genoemde Administratie en het Internatio-
nale Bureau is de mening van het Bureau doorslaggevend.

3. Indien de aanvrage de kleur als onderscheidend kenmerk van zijn
merk verlangt, is hij gehouden :

i) hiervan melding te maken en bij de internationale aanvraag een
verklaring te voegen die de verlangde kleur of combinatie van kleuren
aanwijst;

ii) bij zijn internationale aanvraag gekleurde exemplaren van bedoeld
merk te voegen, die worden gehecht aan de kennisgevingen van
inschrijving, uitgaande van het Internationale Bureau; het aantal
exemplaren wordt bepaald bij het reglement van uitvoering.

i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l’Office d’un
Etat contractant ou lorsque l’enregistrement de base a été effectué par
un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le
titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat
contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;

ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l’Office d’une
organisation contractante ou lorsque l’enregistrement de base a été
effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette
demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d’un
Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou
ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le
territoire de ladite organisation contractante.

2. La demande d’enregistrement international (dénommée ci-après
« la demande internationale ») doit être déposée auprès du Bureau
international par l’intermédiaire de l’Office auprès duquel la demande
de base a été déposée ou par lequel l’enregistrement de base a été
effectué (ci-après dénommé « l’Office d’origine »), selon le cas.

3. Dans le présent Protocole, le terme « Office » ou « Office d’une
partie contractante » désigne l’office qui est chargé, pour le compte
d’une partie contractante, de l’enregistrement des marques, et le terme
« marques » désigne aussi bien les marques de produits que les
marques de services.

4. Dans le présent Protocole, on entend par « territoire d’une partie
contractante », lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de
cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergou-
vernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de
cette organisation intergouvernementale.

Article 3

Demande internationale

1. Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole
devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement
d’exécution. L’Office d’origine certifiera que les indications qui figurent
dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au
moment de la certification, dans la demande de base ou l’enregistre-
ment de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera :

i) dans le cas d’une demande de base, la date et le numéro de cette
demande;
ii) dans le cas d’un enregistrement de base, la date et le numéro de cet

enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est
issu l’enregistrement de base.
L’Office d’origine indiquera également la date de la demande

internationale.

2. Le déposant devra indiquer les produits et les services pour
lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si
possible, la ou les classes correspondantes, d’après la classification
établie par l’Arrangement de Nice concernant la classification interna-
tionale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des
marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau
international classera les produits et les services dans les classes
correspondantes de ladite classification. L’indication des classes donnée
par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui
l’exercera en liaison avec l’Office d’origine. En cas de désaccord entre
ledit Office et le Bureau international, l’avis de ce dernier sera
déterminant.

3. Si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de
sa marque, il sera tenu :

i) de le déclarer et d’accompagner sa demande internationale d’une
mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendi-
quée;

ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur
de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le
Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le
règlement d’exécution.
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4. Het Internationale Bureau schrijft de overeenkomstig artikel 2
gedeponeerde merken onmiddellijk in. De internationale inschrijving
dient de datum te dragen waarop de internationale aanvraag werd
ontvangen door deAdministratie van oorsprong, mits de internationale
aanvraag door het Internationale Bureau is ontvangen binnen een
termijn van twee maanden te rekenen vanaf die datum. Indien de
internationale aanvraag niet binnen die termijn is ontvangen, draagt de
internationale inschrijving de datum waarop genoemde internationale
aanvraag door het Internationale Bureau werd ontvangen. Het Inter-
nationale Bureau geeft onverwijld kennis van de internationale inschrij-
ving aan de betrokken Administraties. In het internationale register
ingeschreven merken worden openbaar gemaakt in een door het
Internationale Bureau uitgegeven regelmatig verschijnend blad, met
gebruikmaking van de bijzonderheden vervat in de internationale
aanvraag.
5. Met het oog op de openbaarheid die aan in het internationale

register ingeschreven merken dient te worden gegeven, ontvangt elke
Administratie van het Internationale Bureau een aantal kosteloze
exemplaren en een aantal exemplaren tegen verminderde prijs van
genoemd blad, onder de voorwaarden vastgesteld door de in artikel 10
genoemde Algemene Vergadering (hierna te noemen « de Algemene
Vergadering »). Bedoelde openbaarmakingwordt toereikend beschouwd
voor de doeleinden van alle overeenkomstsluitende Partijen en van de
rechthebbende op de internationale inschrijving kan geen andere
openbaarmaking worden verlangd.

Artikel 3bis

Territoriale werking
Slechts op verzoek van de persoon die de internationale aanvraag

indient of die rechthebbende op de internationale inschrijving is, strekt
de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming zich
uit tot een overeenkomstsluitende Partij. Ten aanzien van de overeen-
komstsluitende Partij waarvan de Administratie van oorsprong is, kan
evenwel niet een zodanig verzoek worden gedaan.

Artikel 3ter

Verzoek om territoriale uitstrekking »
1. Een verzoek de uit de internationale inschrijving voortvloeiende

bescherming uit te strekken tot een overeenkomstsluitende Partij dient
afzonderlijk in de internationale aanvraag te worden vermeld.
2. Een verzoek om territoriale uitstrekking kan ook na de internatio-

nale inschrijving worden gedaan. Een zodanig verzoek moet worden
ingediend op het bij het reglement van uitvoering voorgeschreven
formulier. Het wordt onmiddellijk aangetekend door het Internationale
Bureau, dat daarvan onverwijld kennisgeeft aan de betrokken Admi-
nistratie(s). Bedoelde aantekening wordt openbaar gemaakt in het door
het Internationale Bureau uitgegeven regelmatig verschijnende blad.
Bedoelde territoriale uitstrekking is van kracht vanaf de datum waarop
zij is aangetekend in het internationale register; zij houdt op te gelden,
wanneer de internationale inschrijving waarop zij betrekking heeft,
vervalt.

Artikel 4

Gevolgen van de internationale inschrijving
1. a) Vanaf de datum van inschrijving of aantekening overeenkomstig

de bepalingen van de artikelen 3 en 3ter, is de bescherming van het
merk in elk van de betrokken overeenkomstsluitende Partijen dezelfde
alsof het merk rechtstreeks bij de Administratie van die overeenkomst-
sluitende Partij was gedeponeerd. Indien aan het Internationale Bureau
geen weigering ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 5, eerste
en tweede lid, of indien een overeenkomstig genoemd artikel ter kennis
gebrachte weigering later is ingetrokken, is de bescherming van het
merk in de betrokken overeenkomstsluitende Partij vanaf genoemde
datum dezelfde alsof het merk was ingeschreven door de Administratie
van die overeenkomstsluitende Partij.
b) De in artikel 3 bedoelde klasse-indeling van waren en diensten

bindt de overeenkomstsluitende Partij niet wat betreft de vaststelling
van de omvang van de bescherming van het merk.
2. Elke internationale inschrijving geniet het recht van voorrang,

vastgesteld bij artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van
de industriële eigendom, zonder dat het nodig is de formaliteiten
voorgeschreven onder letter D van dat artikel te vervullen.

Artikel 4bis

Internationale inschrijving in de plaats
van een nationale of een regionale inschrijving

1. Wanneer een merk dat het voorwerp is van een nationale of een
regionale inschrijving bij de Administratie van een overeenkomstslui-
tende Partij ook het voorwerp is van een internationale inschrijving en

4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques
déposées conformément à l’article 2. L’enregistrement international
portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par
l’Office d’origine pourvu que la demande internationale ait été reçue
par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de
cette date. Si la demande internationale n’a pas été reçue dans ce délai,
l’enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande
internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau
international notifiera sans retard l’enregistrement international aux
Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre internatio-
nal seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau
international, sur la base des indications contenues dans la demande
internationale.

5. En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le
registre international, chaque Office recevra du Bureau international un
nombre d’exemplaires gratuits et un nombre d’exemplaires à prix
réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l’Assemblée visée
à l’article 10 (ci-après dénommée « l’Assemblée »). Cette publicité sera
considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes,
et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l’enregistrement
international.

Article 3bis

Effet territorial
La protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra

à une partie contractante qu’à la requête de la personne qui dépose la
demande internationale ou qui est titulaire de l’enregistrement inter-
national. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l’égard d’une
partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine.

Article 3ter

Requête en « extension territoriale »
1. Toute requête en extension à une partie contractante de la

protection résultant de l’enregistrement international devra faire l’objet
d’une mention spéciale dans la demande internationale.
2. Une requête en extension territoriale peut aussi être faite posté-

rieurement à l’enregistrement international. Une telle requête devra
être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d’exécution.
Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international notifiera
sans retard cette inscription à l’Office ou aux Offices intéressés. Cette
inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau interna-
tional. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date
à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera
d’être valable à l’échéance de l’enregistrement international auquel elle
se rapporte.

Article 4

Effets de l’enregistrement international
1. a)Apartir de la date de l’enregistrement ou de l’inscription effectué

selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque
dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si
cette marque avait été déposées directement auprès de l’Office de cette
partie contractante. Si aucun refus n’a été notifié au Bureau internatio-
nal conformément à l’article 5, §§ 1er et 2 ou si un refus notifié
conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de
la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite
date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l’Office de
cette partie contractante;

b) L’indication des classes de produits et de services prévue à
l’article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l’appréciation de
l’étendue de la protection de la marque.
2. Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi

par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les forma-
lités prévues à la lettre D dudit article.

Article 4bis

Remplacement d’un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international

1. Lorsqu’une marque qui est l’objet d’un enregistrement national ou
régional auprès de l’Office d’une partie contractante est également
l’objet d’un enregistrement international et que les deux enregistre-
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beide inschrijvingen zijn geschied ten name van dezelfde persoon,
wordt de internationale inschrijving geacht in de plaats te treden van de
nationale of de regionale inschrijving, zonder afbreuk te doen aan de uit
hoofde van laatstgenoemde inschrijvingen verkregen rechten, mits
i) de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming

zich uitstrekt tot genoemde overeenkomstsluitende Partij krachtens
artikel 3ter, eerste en tweede lid;
ii) alle in de nationale of de regionale inschrijving vermelde waren en

diensten ook zijn vermeld in de internationale inschrijving met
betrekking tot genoemde overeenkomstsluitende Partij;
iii) bedoelde uitstrekking van kracht wordt na de datum van de

nationale of de regionale inschrijving.
2. De in het eerste lid bedoelde Administratie is gehouden op

aanvraag in haar register van de internationale inschrijving aanteke-
ning te houden.

Artikel 5

Weigering en nietigverklaring van de internationale
inschrijving ten aanzien van bepaalde overeenkomstsluitende Partijen
1. Wanneer de toepasselijke wetgeving zulks toelaat, heeft een

Administratie van een overeenkomstsluitende Partij die door het
Internationale Bureau ervan in kennis is gesteld dat uit hoofde van
artikel 3ter, eerste of tweede lid, de bescherming voortvloeiende uit de
internationale inschrijving zich uitstrekt tot die overeenkomstsluitende
Partij, het recht in een kennisgeving van weigering te verklaren dat in
genoemde overeenkomstsluitende Partij geen bescherming kan worden
verleend aan het merk dat het voorwerp is van bedoelde uitstrekking.
Een zodanige weigering is slechts geoorloofd op grond van omstan-
digheden die, krachtens het Verdrag van Parijs tot bescherming van de
industriële eigendom, zouden gelden voor een merk dat rechtstreeks is
gedeponeerd bij de Administratie die van de weigering kennisgeeft. De
bescherming kan evenwel niet worden geweigerd, zelfs niet gedeelte-
lijk, enkel op grond van het feit dat de toepasselijke wetgeving de
inschrijving slechts in een beperkt aantal klassen of voor een beperkt
aantal waren of diensten zou toelaten.
2. a) Een Administratie die van dit recht gebruik wenst te maken

dient haar weigering, met opgave van alle redenen, ter kennis te
brengen van het Internationale Bureau binnen de termijn voorgeschre-
ven door de voor die Administratie toepasselijke wet en uiterlijk, met
inachtneming van de letters b) en c), vóór het verstrijken van een jaar te
rekenen vanaf de datum waarop de in het eerste lid bedoelde
kennisgeving van uitstrekking door het Internationale Bureau aan die
Administratie is toegezonden.
b) Niettegenstaande letter a) kan een overeenkomstsluitende Partij

verklaren dat voor internationale inschrijvingen uit hoofde van dit
Protocol de onder letter a) genoemde termijn van een jaar wordt
vervangen door 18 maanden.
c) Bedoelde verklaring kan ook aangeven dat, wanneer een weigering

van bescherming het gevolg is van oppositie tegen het verlenen van
bescherming, bedoelde weigering door deAdministratie van genoemde
overeenkomstsluitende Partij aan het Internationale Bureau ter kennis
wordt gebracht na het verstrijken van de termijn van 18 maanden.
Bedoelde Administratie kan met betrekking tot elke internationale
inschrijving een weigering van bescherming ter kennis brengen na het
verstrijken van de termijn van 18 maanden, maar slechts indien :
i) zij vóór het verstrijken van de termijn van 18 maanden het

Internationale Bureau heeft ingelicht over de mogelijkheid dat opposi-
tie wordt aangetekend na het verstrijken van de termijn van 18
maanden, en
ii) de kennisgeving van de weigering op grond van oppositie

plaatsvindt binnen een termijn van ten hoogste zeven maanden te
rekenen vanaf de datum waarop de oppositietermijn aanvangt; indien
de oppositietermijn verstrijkt vóór deze termijn van zeven maanden,
dient de kennisgeving plaats te vinden binnen een termijn van een
maand na het verstrijken van de oppositietermijn.
d) Een verklaring uit hoofde van de letters b) of c) kan worden

afgelegd in de akten gedoeld in artikel 14, tweede lid, en de datum van
vankrachtwording van de verklaring is dezelfde als de datum van
inwerkingtreding van dit Protocol ten aanzien van de Staat of de
intergouvernementele organisatie die de verklaring heeft afgelegd. Een
zodanige verklaring kan ook later worden afgelegd, in welk geval de
verklaring van kracht wordt drie maanden nadat zij is ontvangen door
de Directeur-Generaal van de Organisatie (hierna te noemen « de
Directeur-Generaal »), of op een latere in de verklaring aangegeven
datum, met betrekking tot een internationale inschrijving waarvan de
datum dezelfde is als of later valt dan de datum van vankrachtwording
van de verklaring.

ments sont inscrits au nom de la même personne, l’enregistrement
international est considéré comme remplaçant l’enregistrement natio-
nal ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier,
sous réserve que :
i) la protection résultant de l’enregistrement international s’étende à

ladite partie contractante selon l’article 3ter, § 1 ou § 2;

ii) tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement
national ou régional soient également énumérés dans l’enregistrement
international à l’égard de ladite partie contractante;
iii) l’extension susvisée prenne effet après la date de l’enregistrement

national ou régional.
2) L’Office visé à l’alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note,

dans son registre, de l’enregistrement international.

Article 5

Refus et invalidation des effets de l’enregistrement
international à l’égard de certaines parties contractantes

1. Lorsque la législation applicable l’y autorise, l’Office d’une partie
contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à
cette partie contractante, selon l’article 3ter § 1 ou § 2, de la protection
résultant d’un enregistrement international aura la faculté de déclarer
dans une notification de refus que la protection ne peut pas être
accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l’objet de
cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui
s’appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, dans le cas d’une marque déposée
directement auprès de l’Office qui notifie le refus. Toutefois, la
protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul
motif que la législation applicable n’autoriserait l’enregistrement que
dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits
ou de services.

2. a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son
refus au Bureau international, avec l’indication de tous les motifs, dans
le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous
réserve des sous-alinéas b) et c), avant l’expiration d’une année à
compter de la date à laquelle la notification de l’extension visée à
l’alinéa 1er a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut
déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu
du présent Protocole, le délai d’un an visé au sous-alinéa a) est
remplacé par 18 mois.
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu’un refus de

protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce
refus peut être notifié au Bureau international par l’Office de ladite
partie contractante après l’expiration du délai de 18 mois. Un tel Office
peut, à l’égard d’un enregistrement international donné, notifier un
refus de protection après l’expiration du délai de 18 mois, mais
seulement si :

i) il a, avant l’expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau
international de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l’expiration du délai de 18 mois, et que;

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans
un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle
commence à courir le délai d’opposition; si le délai d’opposition expire
avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d’un
mois à compter de l’expiration dudit délai d’opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans
les instruments visés à l’article 14, § 2, et la date à laquelle la
déclaration prendra effet sera la même que la date d’entrée en vigueur
du présent Protocole à l’égard de l’Etat ou de l’organisation intergou-
vernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut
également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra
effet trois mois après sa réception par le Directeur général de
l’Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général »), ou à toute
date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l’égard des enregistre-
ments internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la
déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
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e)Na het verstrijken van een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de
inwerkingtreding van dit Protocol bestudeert de Algemene Vergade-
ring de werking van het bij de letters a) tot en met d) ingestelde stelsel.
Daarna kunnen de bepalingen van genoemde letters worden gewijzigd
bij een met eenparigheid van stemmen genomen besluit van de
Algemene Vergadering.
3. Het Internationale Bureau zendt onverwijld een van de exempla-

ren van de kennisgeving van de weigering toe aan de rechthebbende op
de internationale inschrijving. Genoemde rechthebbende heeft dezelfde
middelen van beroep als indien het merk door hem rechtstreeks was
gedeponeerd bij de Administratie die haar weigering ter kennis heeft
gebracht. Wanneer het Internationale Bureau inlichtingen heeft ontvan-
gen uit hoofde van het tweede lid, letter c, punt i, zendt het genoemde
inlichtingen onverwijld toe aan de rechthebbende op de internationale
inschrijving.
4. De redenen van een weigering van een merk worden door het

Internationale Bureau medegedeeld aan elke belanghebbende die zulks
verzoekt.
5. Een Administratie die met betrekking tot een internationale

inschrijving geen voorlopige of definitieve weigering ter kennis heeft
gebracht van het Internationale Bureau in overeenstemming met het
eerste en het tweede lid, veerliest met betrekking tot die internationale
inschrijving het recht als bedoeld in het eerste lid.
6. De nietigverklaring van een internationale inschrijving door de

bevoegde autoriteiten van een overeenkomstsluitende Partij voor het
grondgebied van die overeenkomstsluitende Partij kan niet worden
uitgesproken zonder de rechthebbende op de internationale inschrij-
ving tijdig in de gelegenheid te hebben gesteld zijn rechten te
verdedigen. De nietigverklaring wordt ter kennis gebracht van het
Internationale Bureau.

Artikel 5bis

Bewijsstukken van de wettigheid
van het gebruik van bepaalde bestanddelen van het merk

Bewijsstukken van de wettigheid van het gebruik van bepaalde in
een merk opgenomen bestanddelen als wapens, wapenschilden, prot-
retten, eervolle onderscheidingen, titels, handelsnamen of namen van
personen anders dan die van de aanvrager, of andere overeenkomstige
vermeldingen, welke door de Administraties van de overeenkomstslui-
tende Partijen mochten worden gevorderd, zijn vrijgesteld van elke
legalisatie, alsmede van elke andere waarmerking dan die door de
Administratie van oorsprong.

Artikel 5ter

Afschriften van aantekeningen in het register;
Nieuwheidsonderzoeken; Uittreksels uit het internationale register
1. Het Internationale Bureau verstrekt aan een ieder die daartoe

aanvraag doet, tegen een in het reglement van uitvoering vastgestelde
taks, een afschrift van de aantekeningen in het internationale register
met betrekking tot een bepaald merk.
2. Het Internationale Bureau kan zich ook tegen vergoeding belasten

met een nieuwheidsonderzoek onder de merken die het voorwerp zijn
van internationale inschrijvingen.
3. Uittreksels uit het internationale register die met het oog op hun

overlegging in een der overeenkomstsluitende Partijen zijn aange-
vraagd, zijn vrijgesteld van elke legalisatie.

Artikel 6

Geldigheidsduur van de internationale inschrijving; Afhankelijkheid
en onafhankelijkheid van de internationale inschrijving

1. De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau
geschiedt voor tien jaar, met de mogelijkheid tot verlenging onder de in
artikel 7 genoemde voorwaarden.
2. Na het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de

datum van de internationale inschrijving wordt de inschrijving onaf-
hankelijk van de basisaanvraag of de daaruit voortvloeiende inschrij-
ving, dan wel van de basisinschrijving, naargelang het geval, met
inachtneming van de volgende bepalingen.
3. De bescherming die voortvloeit uit de al dan niet overgedragen

internationale inschrijving kan niet meer worden ingeroepen indien
vóór het verstrijken van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de
internationale inschrijving, de basisaanvraag of de daaruit voort-
vloeiende inschrijving, dan wel de basisinschrijving, naargelang het
geval, is ingetrokken of verlopen of het voorwerp is geweest van

e) A l’expiration d’une période de dix ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent Protocole, l’Assemblée procédera à une vérification
du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après
cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par
une décision unanime de l’Assemblée.

3. Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de
l’enregistrement international un des exemplaires de la notification de
refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la
marque avait été directement déposée par lui auprès de l’Office qui a
notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une
information selon l’alinéa 2. c) i), il transmettra sans retard ladite
information au titulaire de l’enregistrement international.

4. Les motifs de refus d’une marque seront communiqués par le
Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5. Tout Office qui n’a pas notifié au Bureau international, à l’égard
d’un enregistrement international donné, un refus provisoire ou
définitif, conformément aux alinéas 1er et 2, perdra, à l’égard de cet
enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l’ali-
néa 1er.
6. L’invalidation, par les autorités compétentes d’une partie contrac-

tante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un
enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le
titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de
faire valoir ses droits en temps utile. L’invalidation sera notifiée au
Bureau international.

Article 5bis

Pièces justificatives de la légitimité
d’usage de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments
contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits,
distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de
personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions
analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties
contractantes, seront dispensées de toute légalisation ainsi que de toute
certification autre que celle de l’Office d’origine.

Article 5ter

Copie des mentions figurant au registre international;
recherches d’antériorité; extraits du registre international

1. Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la
demande, moyennant le paiement d’une taxe fixée par le règlement
d’exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre interna-
tional relativement à une marque déterminée.
2. Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération se

charger de faire des recherches d’antériorité parmi les marques qui font
l’objet d’enregistrements internationaux.
3. Les extraits du registre international demandés en vue de leur

production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute
légalisation.

Article 6

Durée de validité de l’enregistrement international;
dépendance et indépendance de l’enregistrement international

1. L’enregistrement d’une marque au Bureau international est
effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les
conditions fixées à l’article 7.
2. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de

l’enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la
demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de
l’enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions
suivantes
3. La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou

non fait l’objet d’une transmission, ne pourra plus être invoquée si,
avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement
international, la demande de base ou l’enregistrement qui en est issu,
ou l’enregistrement de base, selon le cas a fait l’objet d’un retrait, a
expiré ou a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de
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afstand of van een definitieve uitspraak van verwerping, herroeping,
doorhaling of nietigverklaring, met betrekking tot alle of enkele waren
en diensten die in de internationale inschrijving zijn vermeld. Hetzelfde
geldt indien :
i) een beroep tegen een uitspraak waarbij de rechtsgevolgen van de

basisaanvraag worden geweigerd,
ii) een rechtsvordering tot intrekking van de basisaanvraag of

herroeping, doorhaling of nietigverklaring van de uit de basisaanvraag
voortvloeiende inschrijving, dan wel van de basisinschrijving, of
iii) oppositie tegen de basisaanvraag, na het verstrijken van de

termijn van vijf jaar, leidt tot een definitieve uitspraak van verwerping,
herroeping, doorhaling of nietigverklaring, of een definitieve uitspraak
waarbij de intrekking wordt gelast, van de basisaanvraag, of de daaruit
voortvloeiende inschrijving, dan wel de basisinschrijving, naargelang
het geval, mits het beroep, de rechtsvordering of het verzet aanvang
heeft genomen vóór het verstrijken van genoemde termijn. Hetzelfde
geldt indien de basisaanvraag is ingetrokken of afstand is gedaan van
de uit de basisaanvraag voortvloeiende inschrijving of van de basisin-
schrijving, na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, mits
genoemde aanvraag of inschrijving op het tijdstip van de intrekking of
de afstand het voorwerp was van een onder de punten i), ii) of iii)
genoemde procedure en bedoelde procedure aanvang heeft genomen
vóór het verstrijken van genoemde termijn.
4. De Administratie van oorsprong brengt, zoals voorgeschreven in

het reglement van uitvoering, de krachtens het derde lid ter zake
dienende feiten en uitspraken ter kennis van het Internationale Bureau
en het Internationale Bureau stelt, zoals voorgeschreven in het regle-
ment van uitvoering, de belanghebbenden in kennis en verricht
dienovereenkomstig alle openbaarmakingen. De Administratie van
oorsprong verzoekt, indien van toepassing, het Internationale Bureau
de internationale inschrijving, voor zover noodzakelijk, door te halen
en het Internationale Bureau handelt dienovereenkomstig.

Artikel 7

Verlenging van de internationale inschrijving

1. Een internationale inschrijving kan worden verlengd door een
termijn van tien jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de voor-
gaande termijn afloopt, enkel door het storten van het basisemolument
en, met inachtneming van artikel 8, zevende lid, van een extra
emolument en een aanvullingsemolument als bedoeld in artikel 8,
tweede lid.

2. Verlenging mag generlei wijziging in de internationale inschrijving
in haar laatste vorm met zich meebrengen.

3. Zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van bescherming
herinnert het Internationale Bureau, door het toezenden van een
officieus bericht, de rechthebbende op de internationale inschrijving en
zijn eventuele gemachtigde aan de exacte datum waarop de termijn
verstrijkt.
4. Door storting van een bij het reglement van uitvoering vastgestelde

extra taks kan voor de verlenging van de internationale inschrijving een
termijn van uitstel van zes maanden worden verleend.

Artikel 8

Emolumenten voor de internationale aanvraag en inschrijving

1. De Administratie van oorsprong kan naar eigen goeddunken een
taks vaststellen en te haren voordele innen, die zij van de aanvrager van
de internationale inschrijving of van de rechthebbende op de interna-
tionale inschrijving kan vorderen in verband met de indiening van de
internationale aanvraag of de verlenging van de internationale
inschrijving.

2. De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau is
afhankelijk van de voorafgaande betaling van een internationaal
emolument dat, met inachtneming van de bepalingen van het zevende
lid, letter a), omvat :
i) een basisemolument;
ii) een extra emolument voor de vierde en elke volgende klasse van

de internationale classificatie waarin de waren en diensten waarop het
merk betrekking heeft, is ingedeeld;
iii) een aanvullingsemolument voor ieder verzoek tot uitstrekkind

van de bescherming uit hoofde van artikel 3ter.

rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, à l’égard de
l’ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans
l’enregistrement international. Il en sera de même si :

i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de
base;
ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la

révocation, à la radiation ou à l’invalidation de l’enregistrement qui est
issu de la demande de base, ou de l’enregistrement de base, ou
iii) une opposition à la demande de base aboutit, après l’expiration de

la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de
radiation ou d’invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de
base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de l’enregistrement de
base, selon le cas, à condition que le recours, l’action ou l’opposition en
question ait commencé avant l’expiration de ladite période. Il en sera
aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l’enregistrement
qui est issu de la demande de base, ou l’enregistrement de base, fait
l’objet d’une renonciation, après l’expiration de la période de cinq ans,
à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou
ledit enregistrement fasse l’objet d’une procédure visée au point i), ii)
ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l’expiration de ladite
période.

4) L’Office d’origine notifiera au Bureau international, comme prescrit
dans le règlement d’exécution, les faits et les décisions pertinents en
vertu de l’alinéa 3, et le Bureau international informera les parties
intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme
prescrit dans le règlement d’exécution. L’Office d’origine demandera, le
cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure
applicable, l’enregistrement international, et le Bureau international
donnera suite à sa demande.

Article 7

Renouvellement de l’enregistrement international

1. Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une
période de dix ans à compter de l’expiration de la période précédente,
par le simple paiement de l’émolument de base et, sous réserve de
l’article 8, § 7, des émoluments supplémentaires et des compléments
d’émoluments prévus à l’article 8, § 2.

2. Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à
l’enregistrement international en son dernier état.

3. Six mois avant l’expiration du terme de protection, le Bureau
international rappellera au titulaire de l’enregistrement international et,
le cas échéant, à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date
exacte de cette expiration.

4. Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le règlement
d’exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le
renouvellement de l’enregistrement international.

Article 8

Taxes pour la demande internationale et l’enregistrement international

1. L’Office d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir
à son profit une taxe qu’il réclamera au déposant ou au titulaire de
l’enregistrement international à l’occasion du dépôt de la demande
internationale ou à l’occasion du renouvellement de l’enregistrement
international.

2. L’enregistrement d’une marque au Bureau international sera
soumis au règlement préalable d’un émolument international qui
comprendra, sous réserve des dispositions de l’alinéa 7) a) :

i) un émolument de base;
ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classifica-

tion internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les
produits ou services auxquels s’applique la marque;
iii) un complément d’émolument pour toute demande d’extension de

protection conformément à l’article 3ter.
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3. Het extra emolument genoemd in het tweede lid, punt ii, kan
evenwel, zonder dat zulks ten nadele strekt van de datum van
inschrijving, worden betaald binnen een door het reglement van
uitvoering vastgestelde termijn indien het aantal klassen van waren of
diensten is vastgesteld of wordt betwist door het Internationale Bureau.
Indien na het verstrijken van genoemde termijn het extra emolument
niet is betaald of de lijst van waren of diensten niet in de vereiste mate
door de aanvrager is beperkt wordt de nationale aanvraag als vervallen
beschouwd.
4. De jaarlijkse opbrengst van de verschillende ontvangsten voor de

internationale inschrijving, met uitzondering van de in het tweede lid,
punten ii) en iii), genoemde, worden in gelijke delen onder de
overeenkomstsluitende Partijen verdeeld door het Internationale Bureau,
na aftrek van de kosten en lasten gemoeid met de uitvoering van dit
Protocol.
5. Het totaalbedrag van de in het tweede lid, punt ii), bedoelde extra

emolumenten wordt aan het einde van elk jaar onder de betrokken
overeenkomstsluitende Partijen verdeeld naar evenredigheid van het
aantal merken waarvoor in elk van die Partijen in dat jaar bescherming
is aangevraagd, waarbij dit aantal, wat betreft de overeenkomstslui-
tende Partijen die een vooronderzoek kennen, met een door het
reglement van uitvoering te bepalen coëfficiënt wordt vermenigvul-
digd.
6. Het totaalbedrag van de in het tweede lid, punt iii), bedoelde

aanvullingsemolumenten wordt verdeeld volgens dezelfde regels als
bepaald in het vijfde lid.
7. a) Een Overeenkomstsluitende Partij kan verklaren dat zij, in

verband met elke internationale inschrijving waarin zij is vermeld uit
hoofde van artikel 3ter en in verband met de verlenging van elke
zodanige internationale inschrijving, in plaats van een aandeel in de
opbrengst van het extra emolument en het aanvullingsemolument, een
emolument (hierna te noemen « het individuele emolument ») wenst
te ontvangen, waarvan het bedrag wordt vermeld in de verklaring en
dat kan worden gewijzigd in latere verklaringen, maar dat niet hoger
mag zijn dan het bedrag dat de Administratie van genoemde overeen-
komstsluitende Partij gerechtigd zou zijn om te ontvangen van een
aanvrager voor een inschrijving van tien jaar, dan wel van de
rechthebbende op een inschrijving voor de verlenging met tien jaar van
die inschrijving, van het merk in het register van genoemde Admini-
stratie, waarbij bedoeld bedrag wordt verminderd met de besparingen
voortvloeiende uit de internationale procedure. Wanneer een zodanig
individueel emolument verschuldigd is :
i) zijn geen extra emolumenten als bedoeld in het tweede lid, punt ii),

verschuldigd indien uit hoofde van artikel 3ter slechts overeenkomst-
sluitende Partijen zijn vermeld die een verklaring uit hoofde van dit lid
hebben afgelegd, en
ii) zijn geen aanvullingsemolumenten als bedoeld in het tweede lid,

punt iii), verschuldigd ten aanzien van een overeenkomstsluitende
Partij die een verklaring heeft afgelegd uit hoofde van dit lid.
b) Een verklaring uit hoofde van dit lid, letter a, kan worden afgelegd

in de akten bedoeld in artikel 14, tweede lid, en de datum van
vankrachtwording van de verklaring is dezelfde als de datum van
inwerkingtreding van dit Protocol ten aanzien van de Staat of de
intergouvernementele organisatie die de verklaring heeft afgelegd. Een
zodanige verklaring kan ook later worden afgelegd, in welk geval de
verklaring van kracht wordt drie maanden nadat zij is ontvangen door
de Directeur-Generaal, of op een latere in de verklaring aangegeven
datum, met betrekking tot een internationale inschrijving waarvan de
datum dezelfde is als of later valt dan de datum van vankrachtwording
van de verklaring.

Artikel 9

Aantekening van wijzigingen
in de eigendom van een internationale inschrijving

Op verzoek van de persoon ten name van wie de internationale
inschrijving is geschied, of op verzoek van een belanghebbende
Administratie, die dit verzoek ambtshalve doet, of op verzoek van een
belanghebbende, houdt het Internationale Bureau in het internationale
register aantekening van elke wijziging in de eigendom van die
inschrijving ten aanzien van alle of enkele overeenkomstsluitende
Partijen op het grondgebied waarvan genoemde inschrijving van
kracht is en met betrekking tot alle of enkele waren en diensten die in
de inschrijving zijn vermeld, mits de nieuwe rechthebbende een
persoon is die krachtens artikel 2, eerste lid, gerechtigd is internationale
aanvragen in te dienen.

3. Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’alinéa 2, ii)
pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d’exécution, si le
nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le
Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de
l’enregistrement international. Si, à l’expiration dudit délai, l’émolu-
ment supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des produits ou
services n’a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire,
la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

4. Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement
international, à l’exception des recettes provenant des émoluments
visés à l’alinéa 2) ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties
contractantes par les soins du Bureau international, après déduction
des frais et charges nécessités par l’exécution du présent Protocole.

5. Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à
l’alinéa 2. ii) seront réparties, à l’expiration de chaque année, entre les
parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de
marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune
d’elles durant l’année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui
concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d’un
coefficient qui sera déterminé par le règlement d’exécution.

6. Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à
l’alinéa 2. iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont
prévues à l’alinéa 5.
7. a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l’égard de chaque

enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon
l’article 3ter ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistre-
ment international, elle veut recevoir, au lieu d’une part du revenu
provenant des émoluments supplémentaires et des compléments
d’émoluments, une taxe (ci-après dénommée « la taxe individuelle »)
dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié
dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à
un montant équivalant au montant, après déduction des économies
résultant de la procédure internationale, que l’Office de ladite partie
contractante aurait le droit de recevoir d’un déposant pour un
enregistrement de dix ans, ou du titulaire d’un enregistrement pour un
renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le
registre dudit Office. Lorsqu’une telle taxe individuelle doit être payée :

i) aucun émolument supplémentaire visé à l’alinéa 2 ii) ne sera dû si
uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon
le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l’article 3ter, et;

ii) aucun complément d’émolument visé à l’alinéa 2 iii) ne sera dû à
l’égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le
présent sous-alinéa.
b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les

instruments visés à l’article 14, § 2, et la date à laquelle la déclaration
prendra effet sera la même que la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole à l’égard de l’Etat ou de l’organisation intergouvernementale
qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite
ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après
sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée
dans la déclaration, à l’égard des enregistrements internationaux dont
la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est
postérieure à cette date.

Article 9

Inscription d’un changement de titulaire
de l’enregistrement international

A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit
l’enregistrement international, ou à la requête d’un Office intéressé faite
d’office ou sur demande d’une personne intéressée, le Bureau interna-
tional inscrit au registre international tout changement de titulaire de
cet enregistrement, à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties
contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à
l’égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans
l’enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une
personne qui, selon l’article 2, § 1, est habilitée à déposer des demandes
internationales.
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Artikel 9bis

Aantekening van bepaalde aangelegenheden betreffende
een internationale inschrijving

Het Internationale Bureau houdt in het internationale register
aantekening van :
i) elke naams- of adreswijziging van de rechthebbende op de

internationale inschrijving;
ii) de aanwijzing van een gemachtigde van de rechthebbende op de

internationale inschrijving en elk ander ter zake dienend feit betref-
fende de gemachtigde;
iii) elke beperking met betrekking tot alle of enkele overeenkomst-

sluitende Partijen van de waren en diensten vermeld in de internatio-
nale inschrijving;
iv) elke afstand, doorhaling of nietigverklaring van de internationale

inschrijving ten aanzien van alle of enkele overeenkomstsluitende
Partijen;
v) elk ander ter zake dienend feit, genoemd in het reglement van

uitvoering, betreffende de rechten op een merk dat het voorwerp is van
een internationale inschrijving.

Artikel 9ter

Taksen voor bepaalde aantekeningen
Voor elke aantekening uit hoofde van artikel 9 of artikel 9bis kan een

taks worden geheven.

Artikel 9quater

Gemeenschappelijke administratie
van meerdere overeenkomstsluitende Staten

1. Indien meerdere overeenkomstsluitende Staten overeenkomen
over te gaan tot de eenmaking van hun nationale wetgeving inzake
merken, kunnen zij ter kennis van de Directeur-Generaal brengen
i) dat een gemeenschappelijke Administratie de plaats inneemt van

de Administratie van elk van hen, en
ii) dat voor de toepassing van alle of een gedeelte van de bepalingen

voorafgaande aan dit artikel, alsmede de bepalingen van de artikelen
9quinquies en 9sexies, het geheel van hun onderscheiden grondgebie-
den moet worden beschouwd als één enkele Staat.
2. Deze kennisgeving wordt van kracht drie maanden na de datum

van mededeling daarvan door de Directeur-Generaal aan de andere
overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 9quinquies

Omzetting van een internationale
inschrijving in nationale of regionale aanvragen

Wanneer, indien de internationale inschrijving op verzoek van de
Administratie van oorsprong uit hoofde van artikel 6, vierde lid, met
betrekking tot alle of enkele waren en diensten vermeld in genoemde
inschrijving wordt doorgehaald, de persoon die de rechthebbende op
de internationale inschrijving was, een aanvraag om inschrijving van
hetzelfde merk indient bij de Administratie van een van de overeen-
komstsluitende Partijen op het grondgebied waarvan de internationale
inschrijving rechtsgeldigheid had, wordt die aanvraag behandeld alsof
deze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving
overeenkomstig artikel 3, vierde lid, of op de datum van de aanteke-
ning van de territoriale uitstrekking overeenkomstig artikel 3ter,
tweede lid, en geniet indien de internationale inschrijving voorrang
genoot, dezelfde voorrang, mits :
i) bedoelde aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na de

datum waarop de internationale inschrijving werd doorgehaald;
ii) de in de aanvraag vermelde waren en diensten in feite worden

gedekt door de lijst van waren en diensten vervat in de internationale
inschrijving ten aanzien van de betrokken overeenkomstsluitende
Partij, en
iii) bedoelde aanvraag voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke

wet, met inbegrip van de vereisten betreffende taksen.

Artikel 9sexies

Bescherming van de Overeenkomst van Madrid (Stockholm)
1. Wanneer met betrekking tot een bepaalde internationale aanvraag

of een bepaalde internationale inschrijving de Administratie van
oorsprong de Administratie is van een Staat die Partij is bij zowel dit
Protocol als de Overeenkomst van Madrid (Stockholm), hebben de
bepalingen van dit Protocol geen rechtsgevolgen op het grondgebied
van een andere Staat die ook Partij is bij zowel dit Protocol als de
Overeeenkomst van Madrid (Stockholm).

Article 9bis

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international :

i) toute modification concernant le nom ou l’adresse du titulaire de
l’enregistrement international;
ii) la constitution d’un mandataire du titulaire de l’enregistrement

international et toute autre donnée pertinente concernant un tel
mandataire;
iii) toute limitation, à l’égard de l’ensemble ou de certaines des

parties contractantes, des produits et des services énumérés dans
l’enregistrement international;
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l’enregistrement

international à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties
contractantes;
v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement

d’exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l’objet d’un
enregistrement international.

Article 9ter

Taxes pour certaines inscriptions
Toute inscription faite selon l’article 9 ou selon l’article 9bis peut

donner lieu au paiement d’une taxe.

Article 9quater

Office commun de plusieurs Etats contractants

1. Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l’unification
de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au
Directeur général :
i) qu’un Office commun se substituera à l’Office national de chacun

d’eux, et
ii) que l’ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré

comme un seul Etat pour l’application de tout ou partie des disposi-
tions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des
articles 9quinquies et 9sexies;
2. Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de

la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres
parties contractantes.

Article 9quinquies

Transformation d’un enregistrement international
en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas où l’enregistrement international est radié à la
requête de l’Office d’origine en vertu de l’article 6, § 4, à l’égard de tout
ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistre-
ment, la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international
dépose une demande d’enregistrement de la même marque auprès de
l’Office de l’une des parties contractantes sur le territoire desquelles
l’enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée
comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement
international selon l’article 3, § 4, ou à la date d’inscription de
l’extension territoriale selon l’article 3ter, § 2 et, si l’enregistrement
international bénéficiait d’une priorité, ladite demande bénéficiera de la
même priorité, sous réserve :

i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de
la date à laquelle l’enregistrement international a été radié;
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient

couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans
l’enregistrement international à l’égard de la partie contractante
intéressée, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la

législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

Article 9sexies

Sauvegarde de l’Arrangement de Madrid (Stockholm)
1. Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée

ou un enregistrement international donné, l’Office d’origine est l’Office
d’un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement
de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n’ont pas
d’effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la
fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
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2. De Algemene Vergadering kan met een meerderheid van drie
vierde het eerste lid herroepen, of de werkingssfeer van het eerste lid
beperken, na het verstrijken van een termijn van tien jaar te rekenen
vanaf de inwerkingtreding van dit Protocol, maar niet vóór het
verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum
waarop de meerderheid van de landen die Partij zijn bij de Overeen-
komst van Madrid (Stockholm) Partij bij dit Protocol zijn geworden.
Slechts de Staten die bij zowel genoemde Overeenkomst als dit Protocol
Partij zijn, hebben het recht aan de stemming in de Algemene
Vergadering deel te nemen.

Artikel 10

De Algemene Vergadering

1. a) De overeenkomstsluitende Partijen zijn lid van dezelfde
Algemene Vergadering als de landen die Partij zijn bij de Overeenkomst
van Madrid (Stockholm).

b) Elke overeenkomstsluitende Partij in die Algemene Vergadering
wordt vertegenwoordigd door één afgevaardigde, die zich kan doen
bijstaan door plaatsvervangers, adviseurs en deskundigen.

c) De door elke delegatie gemaakte kosten worden gedragen door de
overeenkomstsluitende Partij die haar heeft aangewezen, met uitzon-
dering van de reis- en verblijfkosten voor één afgevaardigde van elke
overeenkomstsluitende Partij, die ten laste van de Unie komen.

2. De Algemene Vergadering heeft, naast haar taken uit hoofde van
de Overeenkomst van Madrid, tot taak :
i) alle vraagstukken in behandeling te nemen betreffende de uitvoe-

ring van dit Protocol;
ii) richtlijnen aan het Internationale Bureau te verstrekken betreffende

de voorbereiding van conferenties tot herziening van dit Protocol,
hierbij deugdelijk rekening houdende met de opmerkingen van de
landen van de Unie die geen Partij bij dit Protocol zijn;
iii) haar goedkeuring te hechten aan en de bepalingen te wijzigen van

het reglement van uitvoering betreffende de uitvoering van dit
Protocol;
iv) alle andere taken te verrichten die dienstig zijn uit hoofde van dit

Protocol.

3. a) Elke overeenkomstsluitende Partij brengt één stem uit in de
Algemene Vergadering. Aangaande vraagstukken die slechts landen
betreffen die Partij zijn bij de Overeenkomst van Madrid (Stockholm),
hebben overeenkomstsluitende Partijen die geen Partij zijn bij genoemde
Overeenkomst geen stemrecht, terwijl aangaande vraagstukken die
alleen overeenkomstsluitende Partijen betreffen, slechts laatstge-
noemde Partijen stemrecht hebben.
b) Het quorum voor de stemming over een bepaald vraagstuk wordt

gevormd door de helft van de leden van de Algemene Vergadering die
stemrecht hebben aangaande dat vraagstuk.
c) Niettegenstaande het onder letter b bepaalde kunnen, indien

gedurende een zitting het aantal vertegenwoordigde leden van de
Algemene Vergadering die stemrecht hebben aangaande een bepaald
vraagstuk kleiner is dan de helft, maar gelijk aan of groter dan een
derde van de leden van de Algemene Vergadering die stemrecht
hebben aangaande dat vraagstuk, door de Algemene Vergadering
besluiten worden genomen, maar zodanige besluiten, met uitzondering
van besluiten betreffende haar eigen procedure, worden eerst van
kracht indien aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan. Het
Internationale Bureau deelt bedoelde besluiten mede aan de niet-
vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering die stemrecht
hebben aangaande het bedoelde vraagstuk en nodigt hen uit schriftelijk
hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van die
mededeling. Indien na het verstrijken van die termijn het aantal leden
die aldus hun stem hebben uitgebracht of hun onthouding kenbaar
hebben gemaakt ten minste gelijk is aan het aantal leden dat gedurende
de zitting ontbrak om het quorum te bereiken, worden bedoelde
besluiten van kracht, mits tezelfdertijd dezelfde meerderheid wordt
bereikt.

d) Behoudens de bepalingen van de artikelen 5, tweede lid, letter e,
9sexies, tweede lid, 12 en 13, tweede lid, worden de besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derde
van de uitgebrachte stemmen.

2. L’Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l’alinéa 1.,
ou restreindre la portée de l’alinéa 1er, après l’expiration d’un délai de
dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas
avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle
la majorité des pays parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm)
sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont
parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de
prendre part au vote de l’Assemblée.

Article 10

Assemblée

1. a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée
que les pays parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée
par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et
d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie
contractante qui l’a désignée, à l’exception des frais de voyage et des
indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui
sont à la charge de l’Union.

2. L’Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de
l’Arrangement de Madrid (Stockholm) :
i) traite de toutes les questions concernant l’application du présent

Protocole;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la

préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte
étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas
parties au présent Protocole;
iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d’exécution qui

concernent l’application du présent Protocole;

iv) s’acquitte de toutes autres fonctions qu’implique le présent
Protocole.

3. a) Chaque partie contractante dispose d’une voix dans l’Assem-
blée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont
parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractan-
tes qui ne sont pas parties audit Arrangement n’ont pas le droit de vote,
tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties
contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

b) La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur
une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette
question.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une

session, le nombre des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote
sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié
mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui ont le
droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des
décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles
qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les
conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international
communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui ont le
droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les
invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de
la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à
l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé
leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres
qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session,
lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la
majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles 5, § 2, e), 9sexies, § 2, 12
et 13, § 2, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux
tiers des votes exprimés.

24349BELGISCH STAATSBLAD — 28.07.1998 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE



e) Onthoudingen gelden niet als stem.
f) Een afgevaardigde kan slechts één lid van de Algemene Vergade-

ring vertegenwoordigen en slechts namens dat lid zijn stem uitbrengen.

4. Naast bijeenkomsten in gewone zitting en buitengewone zitting als
bedoeld in de Overeenkomst van Madrid (Stockholm) kan de Alge-
mene Vergadering in buitengewone zitting bijeenkomen op uitnodiging
van de Directeur-Generaal, op verzoek van een vierde van de leden van
de Algemene Vergadering die stemrecht hebben aangaande de vraag-
stukken die zijn voorgesteld voor de agenda van de zitting. De agenda
van een zodanige buitengewone zitting wordt opgesteld door de
Directeur-Generaal.

Artikel 11

Het Internationale Bureau

1. De internationale inschrijving en daarmee verband houdende
taken, alsmede alle andere administratieve taken, uit hoofde van of
betreffende dit Protocol, worden verricht door het Internationale
Bureau.

2. a) Het Internationale Bureau bereidt overeenkomstig de richtlijnen
van de Algemene Vergadering de conferenties tot herziening van dit
Protocol voor.
b) Het Internationale Bureau kan over de voorbereidingen van

zodanige herzieningsconferenties overleg plegen met intergouverne-
mentele en internationale niet- gouvernementele organisaties.
c) De Directeur-Generaal en door hem aangewezen personen nemen,

zonder stemrecht, deel aan de besprekingen op zodanige herzienings-
conferenties.
3. Het Internationale Bureau voert alle overige in verband met dit

Protocol aan hem opgedragen taken uit.

Artikel 12

Financiën

Wat de overeenkomstsluitende Partijen betreft, worden de financiën
van de Unie beheerst door dezelfde bepalingen als die welke zijn vervat
in artikel 12 van de Overeenkomst van Madrid (Stockholm), met dien
verstande dat elke verwijzing naar artikel 8 van genoemde Overeen-
komst dient te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 8 van
dit Protocol. Voorts worden voor de toepassing van artikel 12, zesde lid,
letter b, overeenkomstsluitende Organisaties geacht te behoren tot
bijdrageklasse I (één) krachtens het Verdrag van Parijs tot bescherming
van de industriële eigendom, behoudens een met eenparigheid van
stemmen door de Algemene Vergadering genomen andersluidend
besluit.

Artikel 13

Wijziging van bepaalde artikelen van het Protocol

1. Voorstellen tot wijziging van de artikelen 10, 11 en 12 en van dit
artikel kunnen worden ingediend door elke overeenkomstsluitende
Partij of door de Directeur-Generaal. Deze voorstellen worden ten
minste zes maanden voordat zij door de Algemene Vergadering
worden bestudeerd, door de Directeur-Generaal aan de overeenkomst-
sluitende Partijen medegedeeld.
2. Wijzigingen op de in het eerste lid genoemde artikelen worden

door de Algemene Vergadering aangenomen. Voor aanneming is drie
vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met dien verstande dat
voor elke wijziging op artikel 10 en op dit lid vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen is vereist.
3. Elke wijziging op de in het eerste lid genoemde artikelen wordt

van kracht één maand na ontvangst door de Directeur-Generaal van de
schriftelijke kennisgevingen van aanvaarding overeenkomstig hun
onderscheiden constitutionele procedures, van drie vierde van de
Staten en intergouvernementele organisatie die op het tijdstip waarop
de wijziging werd aangenomen lid waren van de Algemene Vergade-
ring en ter zake stemrecht hadden. Een aldus aanvaarde wijziging op
genoemde artikelen bindt alle Staten en intergouvernementele organi-
saties die overeenkomstsluitende Partij zijn op het tijdstip waarop de
wijziging van kracht wordt of die op een latere datum overeenkomst-
sluitende Partij worden.

e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul membre de l’Assemblée

et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4. En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions
extraordinaires conformément à l’Arrangement de Madrid (Stoc-
kholm), l’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation
adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des
membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu’il
est proposé d’inclure dans l’ordre du jour de la session. L’ordre du jour
d’une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

Article 11

Bureau international

1. Les tâches relatives à l’enregistrement international selon le présent
Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le
présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

2. a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée,
prépare les conférences de révision du présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergou-
vernementales et internationales non gouvernementales sur la prépa-
ration desdites conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent

part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de
révision.
3. Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le

présent Protocole qui lui sont attribuées.

Article 12

Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l’Union
sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à
l’article 12 de l’Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que
tout renvoi à l’article 8 dudit Arrangement est considéré comme un
renvoi à l’article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de
l’article 12, § 6, b) dudit Arrangement, les organisations contractantes
sont, sous réserve d’une décision unanime contraire de l’Assemblée,
considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 13

Modification de certains articles du Protocole

1. Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du
présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou
par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce
dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d’être
soumises à l’examen de l’Assemblée.

2. Toute modification des articles visés à l’alinéa 1er est adoptée par
l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés;
toutefois, toute modification de l’article 10 et du présent alinéa requiert
les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3. Toute modification des articles visés à l’alinéa 1er entre en vigueur
un mois après la réception par le Directeur général des notifications
écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles consti-
tutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des
organisations intergouvernementales qui étaient membres de l’Assem-
blée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit
de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi
acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui
sont des parties contractantes au moment où la modification entre en
vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.
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Artikel 14

Partijen bij dit Protocol; Inwerkingtreding

1. a) Elke Staat die Partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming
van de industriële eigendom kan Partij bij dit Protocol worden.
b) Voorts kan ook elke intergouvernementele organisatie Partij bij dit

Protocol worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan :
i) ten minste één van de lidstaten van die organisatie is Partij bij het

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom;
ii) die organisatie heeft een regionale Administratie ten behoeve van

de inschrijving van merken met rechtsgeldigheid op het grondgebied
van de organisatie, met dien verstande dat bedoelde Administratie niet
het voorwerp is van een kennisgeving uit hoofde van artikel 9quater.
2. Elke in het eerste lid genoemde Staat of organisatie kan dit Protocol

ondertekenen. Deze Staat of organisatie kan, indien hij of zij dit
Protocol heeft ondertekend, een akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring van dit Protocol neerleggen, dan wel, indien hij of zij dit
Protocol niet heeft ondertekend, een akte van toetreding tot dit Protocol
nederleggen.
3. De in het tweede lid genoemde akten worden nedergelegd bij de

Directeur-Generaal.
4. a) Dit Protocol treedt in werking drie maanden nadat vier akten

van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding zijn neder-
gelegd, met dien verstande dat ten minste één van deze akten is
nedergelegd door een land dat Partij is bij de Overeenkomst van
Madrid (Stockholm) en dat ten minste één andere van deze akten is
nedergelegd door een Staat die geen Partij is bij de Overeenkomst van
Madrid (Stockholm), dan wel door één van de in het eerste lid, letter b,
genoemde organisaties.
b) Ten aanzien van elke andere Staat of organisatie genoemd in het

eerste lid treedt dit Protocol in werking drie maanden na de datum
waarop de bekrachtiging, aanvaarding, of goedkeuring daarvan, of de
toetreding daartoe, door de Directeur-Generaal is medegedeeld.
5. Elke in het Eerste lid genoemde Staat of organisatie kan bij de

nederlegging van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring van, of toetreding tot, dit Protocol verklaren dat de
bescherming voortvloeiende uit een internationale inschrijving uit
hoofde van dit Protocol vóór de datum van inwerkingtreding van dit
Protocol ten aanzien van die Staat of organisatie, niet tot zijn of haar
grondgebied kan worden uitgestrekt.

Artikel 15

Opzegging

1. Dit Protocol blijft voor onbepaalde tijd van kracht.
2. Elke overeenkomstsluitende Partij kan dit Protocol opzeggen door

kennisgeving aan de Directeur-Generaal.
3. De opzegging wordt van kracht één jaar na de dag waarop de

Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen.
4. De in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot opzegging kan door een

overeenkomstsluitende Partij eerst worden uitgeoefend na het verstrij-
ken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop dit
Protocol ten aanzien van die overeenkomstsluitende Partij in werking is
getreden.
5. a) Wanneer een merk het voorwerp is van een internationale

inschrijving die rechtsgeldigheid heeft in de opzeggende Staat of
intergouvernementele organisatie op de datum waarop de opzegging
van kracht wordt, kan de rechthebbende op bedoelde inschrijving een
aanvraag om inschrijving van hetzelfde merk indienen bij de Admini-
stratie van de opzeggende Staat of intergouvernementele organisatie,
welke wordt behandeld alsof deze was ingediend op de datum van de
internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, vierde lid, of op de
datum van aantekening van de territoriale uitstrekking overeenkomstig
artikel 3ter, tweede lid, en welke, indien de internationale inschrijving
voorrang genoot, dezelfde voorrang geniet, mits :
i) bedoelde aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar te rekenen

vanaf de datum waarop de opzegging van kracht werd;
ii) de in de aanvraag vermelde waren en diensten in feite worden

gedekt door de hijst van waren en diensten vervat in de internationale
inschrijving ten aanzien van de opzeggende Staat of intergouvernemen-
tele organisatie, en
iii) bedoelde aanvraag voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke

wet, met inbegrip van de vereisten betreffende taksen.

Article 14

Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

1. a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.
b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également

devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes
sont remplies:
i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de

l’enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l’organisa-
tion, sous réserve qu’un tel Office ne fasse pas l’objet d’une notification
de l’article 9quater.
2. Tout Etat ou organisation visé à l’alinéa 1) peut signer le présent

Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l’alinéa 1) peut, s’il a signé
le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d’accepta-
tion ou d’approbation du présent Protocole ou, s’il n’a pas signé le
présent Protocole, déposer un instrument d’adhésion au présent
Protocole.
3. Les instruments visés à l’alinéa 2) sont déposés auprès du

Directeur général.
4. a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt

de quatre instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, sous réserve qu’au moins un de ces instruments ait été
déposé par un pays partie à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) et
qu’au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non
partie à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des
organisations visées à l’alinéa 1) b).

b) A l’égard de tout autre Etat ou organisation visé à l’alinéa 1), le
présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa
ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été
notifiée par le Directeur général.
5. Tout Etat ou organisation visé à l’alinéa 1) peut, lors du dépôt de

son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du
présent Protocole, ou de son instrument d’adhésion audit Protocole,
déclarer que la protection résultant d’un enregistrement international
effectué en vertu du présent Protocole avant la date d’entrée en vigueur
dudit Protocole à son égard ne peut faire l’objet d’une extension à son
égard.

Article 15

Dénonciation

1. Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par

notification adressée au Directeur général.
3. La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur

général a reçu la notification.
4. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être

exercée par une partie contractante avant l’expiration d’un délai de cinq
ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en
vigueur à l’égard de cette partie contractante.

5. a) Lorsqu’une marque fait l’objet d’un enregistrement international
ayant effet, dans l’Etat ou l’organisation intergouvernementale qui
dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation
devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès
de l’Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande d’enre-
gistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été
déposée à la date de l’enregistrement international selon l’article 3, 4 ou
à la date d’inscription de l’extension territoriale selon l’article 3ter, 2, et
qui, si l’enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même
priorité, sous réserve :

i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la
date à laquelle la dénonciation est devenue effective;
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient

couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans
l’enregistrement international à l’égard de l’Etat ou de l’organisation
intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la

législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
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b) De bepalingen van letter a zijn ook van toepassing met betrekking
tot een merk dat het voorwerp is van een internationale inschrijving die
rechtsgeldigheid heeft in andere overeenkomstsluitende Partijen dan
de opzeggende Staat of intergouvernementele organisatie op de datum
waarop de opzegging van kracht wordt en waarvan de rechthebbende
vanwege de opzegging niet meer gerechtigd is internationale aanvra-
gen in te dienen uit hoofde van artikel 2, eerste lid.

Artikel 16

Ondertekening; talen; taken van de depositaris
1. a) Dit Protocol wordt ondertekend in één enkel exemplaar in de

Engelse, de Franse en de Spaanse taal en wordt nedergelegd bij de
Directeur-Generaal wanneer het niet meer voor ondertekening open-
staat te Madrid. De teksten in de drie talen zijn gelijkelijk authentiek.
b) Na raadpleging van de betrokken Regeringen en organisaties

worden door de Directeur-Generaal officiële teksten van dit Protocol
vastgesteld in de Arabische, de Chinese, de Duitse, de Italiaanse, de
Japanse, de Portugese en de Russische taal, en in de andere door de
Algemene Vergadering aan te wijzen talen.
2. Dit Protocol staat open voor ondertekening te Madrid tot en met

31 december 1989.
3. De Directeur-Generaal doet twee door de Regering van Spanje

voor eensluidend gewaarmerkte exemplaren van de ondertekende
tekst van dit Protocol toekomen aan alle Staten en intergouvernemen-
tele organisaties die Partij bij die Protocol kunnen worden.
4. De Directeur-Generaal doet dit Protocol registreren bij het

Secretariaat van de Verenigde Naties.
5. De Directeur-Generaal stelt alle Staten en internationale organisa-

ties die Partij bij dit Protocol kunnen worden of zijn in kennis van
ondertekeningen, nederleggingen van akten van bekrachtiging, aan-
vaarding, goedkeuring of toetreding, de inwerkingtreding van dit
Protocol en elke wijziging daarop, elke kennisgeving van opzegging en
elke verklaring voorzien in dit Protocol.

Nota Nota
(1) Zitting 1996-1997. (1) Session 1996-1997.

Senaat : Sénat :
Documenten.—Ontwerp van wet, nr. 1-524/1 (15 januari 1997). — Ver-

slag, nr. 1-524/2. — Tekst aangenomen in Commissie, nr. 1-524/3.
Documents. — Projet de loi, n° 1-524/1 (15 janvier 1997). — Rapport,

n° 1-524/2. Texte adopté par Commission n° 1-524/3.
Parlementaire handelingen. — Indiening van het ontwerp van wet.

Bespreking, zitting van 17 april 1997. — Stemming, zitting van
17 april 1997.

Annales parlementaires. — Dépôt du projet de loi. — Discussion,
séance du 17 april 1997. — Vote, séance du 17 april 1997.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Chambre des représentants :
Documenten. — Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1001/1. Documents. — Projet transmis par Sénat, n° 1001/1.
Parlementaire handel ingen. — Bespreking, zit t ing van

4 juni 1997. — Stemming, zitting van 5 juni 1997.
Annales parlementaires. — Discussion, séance du 4-6-97. Vote, séance

du 5 juin 1997.

Protocol bij de overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken,
aangenomen te Madrid op 27 juni 1989

LIJST VAN DE GEBONDEN STATEN
(situatie op 1 januari 1998)

Lijst van de staten Datum van neerlegging van de
bekrachtigings- of de aanvaardings-

oorkonde

Datum van inwerkingtreding Verklaring (V)/Voorbehoud (VB)

België 22 december 1997 1 april 1998 V

China 1 september 1995 1 december 1995 V

Denemarken 13 november 1995 13 februari 1996 V

Duitsland 20 december 1995 20 maart 1996 —

Finland 1 januari 1996 1 april 1996 V

Frankrijk 7 augustus 1997 7 november 1997 V

Groot-Britannië 6 april 1995 1 december 1995 V

b) Les dispositions du sous-alinéa a) s’appliquent aussi à l’égard de
toute marque qui fait l’objet d’un enregistrement international ayant
effet, dans des parties contractantes autres que l’Etat ou l’organisation
intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à
laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison
de la dénonciation, n’est plus habilité à déposer des demandes
internationales selon l’article 2, alinéa 1er.

Article 16

Signature; langues; fonctions de dépositaire
1. a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues

française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur
général lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes
dans les trois langues font également foi.
b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le

Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisa-
tions intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne,
japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l’Assem-
blée pourra indiquer.
2. Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu’au

31 décembre 1989.
3. Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par

le Gouvernement de l’Espagne, des textes signés du présent Protocole
à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent
devenir parties au présent Protocole.
4. Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations

internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent
Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en
vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute
notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent
Protocole.
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Lijst van de staten Datum van neerlegging van de
bekrachtigings- of de aanvaardings-

oorkonde

Datum van inwerkingtreding Verklaring (V)/Voorbehoud (VB)

Hongarije 3 juli 1997 3 oktober 1997 V

Ijsland 15 januari 1997 15 april 1997 V

Joegoslavië 17 november 1997 17 februari 1998 —

Korea 3 juli 1996 3 oktober 1996 —

Lichtenstein 17 december 1997 17 maart 1998 —

Litouwen 15 augustus 1997 15 november 1997 V

Luxemburg 1 januari 1998 1 april 1998 V

Moldova 1 september 1997 1 december 1997 —

Monaco 27 juni 1996 27 september 1996 —

Nederland 28 november 1997 1 april 1998 V

Noorwegen 29 december 1995 29 maart 1996 V

Polen 4 december 1996 4 maart 1997 V

Portugal 20 december 1996 20 maart 1997 —

Republiek Tcheque 25 juni 1996 25 september 1996 —

Russische Federatie 10 maart 1997 10 juni 1997 —

Slovaquie 13 juni 1997 13 september 1997 V

Slovenie 12 december 1997 12 maart 1998 —

Spanje vóór 1 september 1995 1 december 1995 —

Zweden 30 décember 1995 1 december 1995 V

Zwitserland 1 februari 1997 1 mei 1997 V

De tekst van de door België afgelegde verklaring luidt als volgt : (vertaling)
« Met betrekking tot lid 7 a) van artikel 8 van het Protocol van Madrid (1989), verklaart de Regering van het Koninkrijk België dat, in verband

met elke internationale inschrijving waarin zij is vermeld uit hoofde van artikel 3ter van bedoeld Protocol, en in verband met de verlenging van
elke zodanige inschrijving, zij, in plaats van een aandeel in de opbrengst van het extra emolument en het aanvullingsemolument, een individueel
emolument wenst te ontvangen waarvan het bedrag als volgt is vastgesteld :

a. internationaal depot :
1. een basisbedrag van 3 938 BEF,- of 214 BEF,- fl. voor een individueel merk;
2. een basisbedrag van 5 612,- BEF of 305,- fl. voor een collectief merk;
3. een extra bedrag van 368,- BEF of 20,- fl. voor elke klasse van waren en diensten in de vierde en elke volgende klasse van de internationale

classificatie waarin de waren en diensten zijn ingedeeld.
b. verlenging van de internationale inschrijving :
1. basisbedrag van 6 458,- BEF of 351,-fl. voor een individueel merk;
2. basisbedrag van 11 758,- BEF of 639,-fl. voor een collectief merk;
3. een extra bedrag van 1 159,- BEF of 639,- fl. voor elke klasse van waren en diensten in de vierde en elke volgende klasse van de internationale

classificatie waarin de waren en diensten zijn ingedeeld.
Met betrekking tot artikel 9quater, is het Benelux Merkenbureau het gemeenschappelijk bureau voor het « grondgebied van de Benelux »,

zijnde het geheel van de grondgebieden van het Koninkrijk België, van het Groothertogdom Luxemburg en van het Koninkrijk der Nederlanden
in Europa, dat als één enkele Staat moet worden beschouwd. ».
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Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid le 27 juin 1989.

LISTE DES ETATS LIÉS
(situation au 1er janvier 1998)

Liste des pays Date du dépôt de l’instrument de
ratification ou d’acceptation

Date de l’entrée en vigueur Déclaration (D)/
Réserve (R)

Allemagne 20 décembre 1995 20 mars 1996 —

Belgique 22 décembre 1997 1er avril 1998 D

Chine 1er septembre 1995 1er décembre 1995 D

Cuba 26 septembre 1995 26 décembre 1995 —

Danemark 13 novembre 1995 13 février 1996 D

Espagne 1er décembre 1995 —

Fédération de Russie 10 mars 1997 10 juin 1997 —

Finlande 1er janvier 1996 1er avril 1996 D

France 7 août 1997 7 novembre 1997 D

Hongrie 3 juillet 1997 3 octobre 1997 D

Islande 15 janvier 1997 15 avril 1997 D

Liechtenstein 17 décembre 1997 17 mars 1998 —

Lituanie 15 août 1997 15 novembre 1997 D

Luxembourg 1er janvier 1998 1er avril 1998 D

Monaco 27 juin 1996 27 septembre 1996 —

Norvège 29 décembre 1995 29 mars 1996 D

Pays-Bas 28 novembre 1997 1er avril 1998 D

Pologne 4 décembre 1996 4 mars 1997 D

Portugal 20 décembre 1996 20 mars 1997 —

République de Moldova 1er septembre 1997 1er décembre 1997 —

République populaire démocrati-
que de Corée

3 juillet 1996 3 octobre 1996 —

République Tchèque 25 juin 1996 25 septembre 1996 —
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Liste des pays Date du dépôt de l’instrument de
ratification ou d’acceptation

Date de l’entrée en vigueur Déclaration (D)/
Réserve (R)

Royaume Uni 6 avril 1995 1er décembre 1995 D

Slovaquie 13 juin 1997 13 septembre 1997 D

Slovénie 12 décembre 1997 12 mars 1998 —

Suède 30 décembre 1994 1er décembre 1995 D

Suisse 1er février 1997 1er mai 1997 D

Yougoslavie 17 novembre 1997 17 février 1998 —

Le texte de la déclaration faite par la Belgique est le suivant :
« En ce qui concerne l’article 8, alinéa 7, a) du Protocole de Madrid (1989), le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare que, à l’égard

de chaque enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un
tel enregistrement international, il veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments
d’émoluments, une taxe individuelle fixée comme suit :

a. dépôt international :
1. montant de base de F 3 938,- ou fl 214,- pour une marque individuelle;
2. montant de base de F 5 612,- ou fl 305,- pour une marque collective;
3. supplément de F 368,- ou fl 20,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale

dans laquelle les produits et services sont rangés;
b. renouvellement de l’enregistrement international :
1. montant de base de F 6 458,- ou fl 351,- pour une marque individuelle;
2. montant de base de F 11 758,- ou fl 639,- pour une marque collective;
3. supplément de F 1 159,- ou fl 639,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale

dans laquelle les produits et services sont rangés.
En ce qui concerne l’article 9quater, le Bureau Benelux des Marques est l’Office commun au « territoire Benelux », visant l’ensemble des

territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe, qui doit être considéré comme un
seul Etat. ».

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[98/03334]N. 98 — 1864
19 MEI 1998. — Wet tot opheffing van artikel 3 van de wet van
17 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de vergoedings-
pensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948, wat het
vergoedingspensioen voor de langstlevende echtgenoot van een
invalide militair betreft (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 3 van de wet van 17 juli 1991 tot wijziging van de
wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 okto-
ber 1948, wat het vergoedingspensioen voor de langstlevende echtge-
noot van een invalide militair betreft, wordt opgeheven.

De wijzigingen aangebracht door de huidige wet zijn niet van
toepassing op de langstlevende echtgenoten en de wezen van de
invaliden bedoeld in artikel 1, § 1, a) van de wet van 4 juni 1982 tot
wijziging van de pensioenregeling der oorlogsweduwen.

MINISTERE DES FINANCES

[98/03334]F. 98 — 1864
19 MAI 1998. — Loi abrogeant l’article 3 de la loi du 17 juillet 1991
modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le
5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du
conjoint survivant d’un invalide militaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. L’article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les
pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui
concerne la pension de réparation du conjoint survivant d’un invalide
militaire, est abrogé.

Les modifications apportées par la présente loi ne sont pas applica-
bles aux conjoints survivants et aux orphelins des invalides visés à
l’article 1er, § 1er, a), de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de
pension des veuves de guerre.
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