REGELING VAKBEKWAAMHEID
BMM-ERKEND GEMACHTIGDE
(hierna: “Regeling”)
1.

DEFINITIES

1.1

In deze Regeling wordt verstaan onder 'het Keurmerk' de collectieve Beneluxmerken, ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummers
0840019, 0840020 en 0840021.

1.2

In deze Regeling wordt verstaan onder “Gemachtigde” of “BMM-Erkend Gemachtigde”, een
Gewoon Lid van de BMM dat het BMM-examen dan wel enig ander door het bestuur van de
BMM erkend examen met goed gevolg heeft afgelegd, tenminste drie jaren werkervaring
heeft binnen de Benelux als merken- en modellengemachtigde (zoals bedoeld in artikel 5 lid 3
van de statuten van de BMM) en voldoet aan de Regeling Vakbekwaamheid BMM-Erkend
Gemachtigde.

1.3

Deze Regeling is van toepassing op de Gemachtigde die is ingeschreven in het Register Erkend Merkengemachtigde als bedoeld in het Reglement op het gebruik en het toezicht van het
Keurmerk.

1.4

Onder Keurmerk Commissie wordt verstaan een door het BMM Bestuur ingestelde bijzondere
commissie belast met taken omtrent het (gebruik en vereisten aangaande het) Keurmerk.

2.

DESKUNDIGHEID

2.1

Een Gemachtigde is bij de uitoefening van zijn beroep vakbekwaam, waaronder wordt begrepen dat de merken- en modellengemachtigde de professionele kennis en kunde bezit die nodig
is voor het uitoefenen van de praktijk.
Een Gemachtigde neemt alleen zaken aan waarvoor hij de deskundigheid bezit dan wel waarvoor hij gebruik maakt van de deskundigheid van een ander.

2.2

3.

PROFESSIONELE KENNIS EN KUNDE ONDERHOUDEN

3.1

De Gemachtigde onderhoudt en ontwikkelt jaarlijks aantoonbaar zijn professionele kennis en
-kunde in de voor zijn praktijk relevante rechtsgebieden.

4.

OPLEIDINGSPUNTEN

4.1

Een Gemachtigde behaalt elk kalenderjaar ten minste twaalf opleidingspunten in een voor zijn
praktijk relevant rechtsgebied.
Indien deze Regeling in een kalenderjaar korter dan elf maanden van toepassing is op een
Gemachtigde, wordt het aantal opleidingspunten, bedoeld in het eerste lid, naar rato verminderd.

4.2

4.3

4.4

Een Gemachtigde behaalt één opleidingspunt voor:
a.
ieder uur (60 minuten) dat hij het inhoudelijk deel van de vergaderingen van de BMM
heeft bijgewoond, of academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de
praktijkuitoefening ten goede komt, indien:
i.
het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
ii.
de aanwezigheid van de deelnemende Gemachtigde is vastgesteld; en
iii.
het onderwijs niet in het kader van de beroepsopleiding
merkengemachtigden (‘BBMM’) wordt gevolgd;
b.
andere activiteiten, waarvoor de Keurmerk Commissie nadere regels kan bepalen betreffende het aantal opleidingspunten dat behaald kan worden.
De Keurmerk Commissie stelt daarnaast regels op voor wat betreft activiteiten zoals genoemd
in artikel 4.3 waarvoor al dan niet of een maximum aantal opleidingspunten behaald kunnen
worden.

5.

INHAALVERPLICHTING

5.1

Indien de Gemachtigde niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4 dient hij uiterlijk binnen
twaalf maanden na afloop van het desbetreffende kalenderjaar het tekort aan opleidingspunten
(hierna: ‘Inhaalpunten’) in te halen.
Inhaalpunten gelden in het jaar waarin zij worden behaald niet als opleidingspunten als bedoeld in artikel 4.1.

5.2

6.

OPGAVE

6.1

Jaarlijks doet de Gemachtigde vóór 15 februari opgave van het aantal behaalde punten in het
voorafgaande kalenderjaar. De wijze van opgave wordt door de Keurmerk Commissie vastgesteld.
De Keurmerk Commissie voert een steekproef uit onder de ingediende opgaven. Op verzoek
van de Keurmerk Commissie tonen de Gemachtigden binnen 14 dagen het aantal behaalde
punten in het voorafgaande kalenderjaar aan door overlegging van adequate bewijsstukken.

6.2

7.

SANCTIES

7.1

Sancties

7.1.1

De mogelijke sancties die de Keurmerk Commissie kan opleggen wegens het niet naleven van
deze Regeling zijn:
a.
een waarschuwing;
b.
schorsing van het gebruik van het BMM Keurmerk;
c.
schrapping uit het Register Erkend Merkengemachtigde.
Indien een Gemachtigde binnen een periode van drie jaar twee waarschuwingen krijgt, wordt
hij geschorst.
Indien een Gemachtigde binnen een periode van vijf jaar drie of meer waarschuwingen krijgt,
wordt hij geschrapt.

7.1.2
7.1.3

7.1.4

Indien een Gemachtigde een evident onjuiste opgave doet, kan dit leiden tot schrapping van
de Gemachtigde.

7.2

Geen (tijdige) opgave

7.2.1

Indien een Gemachtigde geen (tijdige) opgave heeft gedaan als bedoeld in art 6.1, dan wel
geen of niet tijdig de bewijsstukken heeft overgelegd als bedoeld in art 6.2, krijgt hij een
waarschuwing.
De Gemachtigde bedoeld in het voorgaande lid doet vóór 15 februari van het kalenderjaar
volgend op de waarschuwing onder overlegging van adequate bewijsstukken opgave van het
aantal in de twee voorafgaande kalenderjaren behaalde opleidingspunten.
Doet de Gemachtigde wederom geen (tijdige) opgave, of legt hij geen dan wel niet tijdig de
bewijsstukken over, of blijkt dat de Gemachtigde onvoldoende punten heeft behaald, dan
krijgt hij een tweede waarschuwing waardoor hij wordt geschorst.
De Gemachtigde die is geschorst op grond van het voorgaande lid doet vóór 15 februari van
het kalenderjaar volgend op de schorsing opgave, onder overlegging van adequate bewijsstukken, waaruit blijkt dat hij in de afgelopen twee kalenderjaren voorafgaand aan de dag van
de opgave tenminste 36 (i.e. drie maal het op grond van art 4.1 vereiste aantal opleidingspunten) heeft behaald, waarvan tenminste 12 opleidingspunten in het afgelopen kalenderjaar.
Doet de Gemachtigde deze opgave niet of niet tijdig, en/of heeft de Gemachtigde het benodigde aantal opleidingspunten niet behaald, dan wordt hij geschrapt.

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3

Onvoldoende punten behaald

7.3.1

Indien blijkt dat de Gemachtigde niet heeft voldaan aan het gestelde in art. 4.1, krijgt hij een
waarschuwing.
De Gemachtigde bedoeld in het voorgaande lid doet vóór 15 februari van het kalenderjaar
volgend op de waarschuwing onder overlegging van adequate bewijsstukken opgave van het
aantal in de twee voorafgaande kalenderjaren behaalde opleidingspunten.
Blijkt de Gemachtigde in totaal over de afgelopen twee jaar niet ten minste 24 (i.e. twee maal
het minimum aantal punten als bedoeld in art 4.1) opleidingspunten te hebben behaald, of legt
hij niet tijdig de bewijsstukken over, dan krijgt hij een nieuwe waarschuwing waardoor hij
wordt geschorst.
De Gemachtigde die is geschorst op grond van het voorgaande lid doet vóór 15 februari van
het kalenderjaar volgend op de schorsing opgave, onder overlegging van adequate bewijsstukken, waaruit blijkt dat hij in de afgelopen drie kalenderjaren voorafgaand aan de dag van
de opgave tenminste 36 (i.e. drie maal het op grond van art 4.1 vereiste aantal) opleidingspunten heeft behaald, waarvan tenminste 12 opleidingspunten in het afgelopen kalenderjaar. Doet
de Gemachtigde deze opgave niet of niet tijdig, en/of heeft de Gemachtigde het benodigde
aantal opleidingspunten niet behaald, dan wordt hij geschrapt.

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.4

Schrapping
De Gemachtigde die is geschrapt, kan pas twee kalenderjaren na de datum van schrapping opnieuw een verzoek tot inschrijving in het Register Erkend Merkengemachtigde indienen.

8.

HERINTREDERSREGELING

8.1

De Gemachtigde die in het Register Erkend Merkengemachtigde ingeschreven is geweest en
die meer dan een jaar niet ingeschreven is geweest, anders dan wegens schrapping, zal op zijn
verzoek wederom in het Register worden ingeschreven, indien hij aantoont in de twaalf
maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoek, ten minste 12 opleidingspunten te
hebben behaald als bedoeld in art 4.1. en weer minimaal zes maanden binnen de Benelux
werkzaam is als merken- en modellengemachtigde. Wordt hij ingeschreven, dan is op het resterende deel van het kalenderjaar art. 4.2 van toepassing.
De Gemachtigde die in het Register Erkend Merkengemachtigde ingeschreven is geweest en
wegens schrapping is uitgeschreven, zal op zijn verzoek wederom in het Register worden ingeschreven, indien hij, na afloop van de tweejaarsperiode bedoeld in art 7.4, aantoont in de
twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoek, ten minste 24 (i.e. twee maal
het op grond van art. 4.1. bedoelde aantal) opleidingspunten te hebben behaald. Wordt hij ingeschreven, dan is op het resterende deel van het jaar art. 4.2 van toepassing.

8.2

9.

LANGDURIGE ZIEKTE / ZWANGERSCHAP

9.1

Indien de Gemachtigde de praktijk meer dan zes maanden niet heeft uitgeoefend in verband
met ziekte of zwangerschap kan een beroep worden gedaan op toepassing van art. 9 lid 2 en 3.
Artikel 4.1 en 5.1 zijn niet van toepassing zo lang de Gemachtigde de praktijk niet uitoefent
wegens ziekte of zwangerschap. De Gemachtigde doet hiervan opgave in plaats van de opgave onder art. 6.
Op het moment dat de Gemachtigde de praktijkuitoefening geheel of gedeeltelijk hervat:
a.
wordt het aantal opleidingspunten, bedoeld in artikel 4.1, dat hij dient te behalen in
het kalenderjaar dat hij de praktijkuitoefening hervat, naar rato verminderd overeenkomstig artikel 4.2; en daarnaast
b.
behaalt de Gemachtigde binnen twaalf maanden op een voor zijn praktijk relevant
rechtsgebied:
i.
drie opleidingspunten extra indien De Gemachtigde minder dan twaalf maanden de praktijk niet heeft uitgeoefend;
ii.
zes opleidingspunten extra indien De Gemachtigde twaalf maanden of meer
maar minder dan vierentwintig maanden de praktijk niet heeft uitgeoefend;
iii.
twaalf opleidingspunten extra indien De Gemachtigde meer dan vierentwintig
maanden de praktijk niet heeft uitgeoefend.

9.2

9.3

10.

VRIJSTELLING
De Keurmerk Commissie kan op verzoek van de Gemachtigde, in uitzonderlijke gevallen, en
slechts na instemming door het Bestuur, gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de in
de artikelen 4, 5 en 6 genoemde verplichtingen. Deze vrijstelling zal per verzoek nooit voor
een langere periode dan 1 kalenderjaar worden verleend. De Keurmerk Commissie kan aan de
vrijstelling voorwaarden verbinden.

11.

BEROEP
Tegen elke door de Keurmerk Commissie in het kader van deze Regeling genomen beslissing
kan de Gemachtigde op wie de beslissing betrekking heeft binnen 30 dagen na dagtekening
van de beslissing in beroep gaan bij het BMM-Bestuur.

12.

INWERKINGTREDING EN OVERGANGSREGELING

12.1
12.2

Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Of aan de vereiste opleidingseisen in de periode voorafgaand aan 1 januari 2017 is voldaan,
zal worden beoordeeld naar toen geldende maatstaven.

Vastgesteld door ALV d.d. 18 november 2016

