
I
a

I
at

a

Benelux
r a trrataatttlaataraara aataaaaaaaaaaaaataaaaaa a a oaaaaaaaaaaaaaaaa

GGtÉCt{Í$€r
coui os rusnct

H/elzole/as

Liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel4.9, onder c), van
het Reglement op de procesvoering

Het Bene lux-Gerechtshof,

Overwegende dat de proceskosten die aan voor de eerste en de tweede kamer ingestelde
procedures verbonden zijn een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de
procesvertegenwoordiger van de in het gelijk gestelde partij omvatten;

Overwegende dat onderhavig tarief betrekkíng heeft op de in de artikelen 9bis en 9ter van het
Verdrag omschreven procedures;

Overwegende dat het op grond van de artikelen 4.11 en 7.1 van het Reglement op de
procesvoering op de weg van het Hof ligt om, na raadpleging van de Benelux Organisatie voor de

lntellectuele Eigendom en op overeenstemmend advies van de ministers van Justitie van de drie
lidstaten, bij afzonderlijke akte genomen in algemene vergadering, het liquidatietarief van deze

vergoeding vast te stellen;

Gezien de overeenkomstig deze bepalingen ingewonnen adviezen;

Stelt het volgende vast:

1. Het tarief bestaat uít een forfaitair puntensysteem, zonder mogelijke verhogingen of
verlagingen.

2. leder punt wordt gewaardeerd op zeshonderd euro

3. De volgende punten worden toegekend voor in de eerste kamer vastgestelde procedures:

a. Hoofdprocedure
- lndienenverzoekschrift:
- ledere conclusie:
- Pleidooi:
- Conclusie in een incident, ongeacht het aantal:
- Werkzaamheden van de verweerder ingeval de verzoeker

niet van grieven dient: 0,5

b. lncidentelevoorziening
- De helft van het tarief van de principale voorziening
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4. De volgende punten worden toegekend voor in de tweede kamer vastgestelde
procedures:

lnd ienen verzoekschrift :

ledere conclusie (max. 2):

Pleidooi:
Zitting voor getuigenverhoor aan de eigen zijde:
Bijwoning zitting voor getuigenverhoor van de wederpartij:
Conclusie in een incident, ongeacht het aantal:
Plaatsopneming:
Werkzaamheden van de verweerder ingevalde verzoeker
niet van grieven dient:

5. Geen punten worden toegekend voor rechtsplegingen die betrekking hebben op
verkrijging van rechtsbijstand, als bedoeld in de artikelen 1.61 en volgende van het
Reglement op de procesvoering.

Gedaan te's-Gravenhage/Brussel, op 12 juli 2019

De griffier, De president,
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