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INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS HET SYSTEEM 
VAN MADRID op basis van een Caribisch Nederlands depot 
Tarievenlijst met ingang van 01.01.2019 

 

Een bemiddelingstarief 103 USD is verschuldigd voor elke aanvraag tot internationale inschrijving van een merk 

en dient te worden overgemaakt aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

U kunt de aan WIPO verschuldigde tarieven rechtstreeks aan WIPO (in Zwitserse franken) betalen. 

 

 ZWITSERSE FRANKEN 

INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS HET SYSTEEM VAN MADRID 

Basistarief voor 10 jaar wanneer uw merk in zwart/wit of als woordmerk is uitgevoerd  653 

 

Basistarief wanneer het merk in kleur(en) is uitgevoerd  903 

 

Extra tarief per waren- en dienstenklasse boven de derde met uitzondering van de hieronder 

genoemde landen, waarvoor een individueel tarief moet worden betaald  100 

 

Aanvullingsvergoeding per land waarvoor de inschrijving wordt gevraagd met uitzondering van de 

hieronder genoemde landen, waarvoor een individueel tarief moet worden betaald  100 

 

TERRITORIALE UITBREIDING VAN DE INTERNATIONALE INSCHRIJVING 

Basisemolument  300 

 

Aanvullingsemolument per land waarvoor de uitbreiding wordt gevraagd, met uitzondering van de 

hierna genoemde landen, waarvoor een individueel recht moet worden betaald  100 

 

INDIVIDUELE TARIEVEN 

 Afrikaanse Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (AOIE) 

  Individueel tarief individueel merk voor drie klassen  704 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  144 

 Antigua en Barbuda 

  Individueel tarief voor één klasse  247 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  247 

 Armenië 

  Individueel tarief voor één klasse  221 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  22 

 Australië 

  Individueel tarief voor één klasse  263 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  263 

 Bahrein 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  1.710 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  1.710 

  Individueel tarief collectief of certificeringsmerk voor één klasse  2.105 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  2.105 
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 Benelux 

  Individueel tarief individueel merk voor de eerste klasse  266 

  Extra tarief voor de tweede klasse  29 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  89 

  Individueel tarief collectief of certificeringsmerk voor de eerste klasse  413 

  Extra tarief voor de tweede klasse  46 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  139 

 Brunei Darussalam 

  Individueel tarief voor één klasse  196 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  107 

 Bulgarije 

  Individueel tarief individueel merk voor drie klassen  327 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  21 

  Individueel tarief collectief merk voor drie klassen  595 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  54 

 Cambodja 

  Individueel tarief voor één klasse  139 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  139 

 China 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  249 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  125 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  747 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  374 

 Columbia 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  297 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  148 

  Individueel tarief collectief of certificeringsmerk voor één klasse  395 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  197 

 Cuba 

  Te betalen bij aanvraag 

   Individueel tarief individueel merk voor drie klassen  274 

   Extra tarief voor elke bijkomende klasse  91 

   Individueel tarief collectief merk voor drie klassen  320 

   Extra tarief voor elke bijkomende klasse  91 

  Later te betalen aan OMPI op verzoek van Cuba 

   Individueel tarief ongeacht het aantal klassen  82 

 Curaçao 

  Individueel tarief individueel merk voor drie klassen  336 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  35 

  Individueel tarief collectief merk voor drie klassen  667 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 68 

 Democratische Volksrepubliek Laos 

  Individueel tarief voor één klasse  141 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  101 

 Denemarken 

  Individueel tarief voor drie klassen  330 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  84 
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 Estland 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  151 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  47 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  203 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  47 

 Europese Unie 

  Individueel tarief individueel merk voor de eerste klasse  897 

  Extra tarief voor de tweede klasse  55 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  164 

  Individueel tarief collectief of certificeringsmerk voor de eerste klasse  1.531 

  Extra tarief voor de tweede klasse  55 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  164 

 Filipijnen 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  116 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  116 

 Finland 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  243 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  108 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  324 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  108 

 Gambia 

  Individueel tarief voor één klasse  97 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  97 

 Georgië 

  Individueel tarief voor één klasse  314 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  115 

 Ghana 

  Individueel tarief voor één klasse  379 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  379 

 Griekenland 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  115 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse tot aan de tiende klasse  21 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  577 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse tot aan de tiende klasse  105 

 Ierland 

  Individueel tarief voor één klasse  257 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  73 

 IJsland 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  270 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  58 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  270 

  Extra tarief collectief merk voor elke bijkomende klasse  58 

 India 

  Individueel tarief voor één klasse  148 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  148 
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 Indonesië 

  Individueel tarief voor één klasse  144 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  144 

 Israël 

  Individueel tarief voor één klasse  450 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  338 

 Italië 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  95 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  32 

  Individueel tarief collectief merk ongeacht het aantal klassen  318 

 Japan 

  Te betalen bij aanvraag 

   Individueel tarief voor één klasse  108 

   Extra tarief voor elke bijkomende klasse  82 

  Later te betalen aan OMPI op verzoek van Japan 

   Individueel tarief voor één klasse  269 

   Extra tarief voor elke bijkomende klasse  269 

Kenia 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  312 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  223 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse 312 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 223 

 Kirgizië 

  Individueel tarief voor één klasse  340 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  160 

 Marokko 

  Individueel tarief voor één klasse  250 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  50 

 Mexico 

  Individueel tarief voor één klasse  167 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  167 

 Nieuw-Zeeland 

  Individueel tarief voor één klasse  102 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  102 

 Noorwegen 

  Individueel tarief individueel merk voor drie klassen  278 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  78 

  Individueel tarief collectief merk voor drie klassen 278 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 78 

 Oekraïne 

  Individueel tarief voor drie klassen  429 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  86 

 Oezbekistan 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  1.028 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  103 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  1.543 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  154 
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 Oman 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  484 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  484 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  1.211 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  1.211 

 Republiek Moldavië 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  252 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  52 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  304 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  52 

 San Marino 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen  233 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  58 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen  350 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  82 

 Singapore 

  Individueel tarief voor één klasse  242 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  242 

 Sint Maarten (Nederlands deel) 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen  298 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  31 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen  593 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  61 

 Syrische Arabische republiek 

  Individueel tarief voor één klasse  473 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  473 

 Tadzjikistan 

  Individueel tarief voor één klasse 373 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 29 

 Thailand 

  Individueel tarief voor één klasse 418 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 418

 Tunesië 

  Individueel tarief voor één klasse 109 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 14 

 Turkije 

  Individueel tarief voor één klasse  73 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  14 

 Turkmenistan 

  Individueel tarief voor één klasse  151 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  76 

 Verenigd Koninkrijk 

  Individueel tarief voor één klasse  227 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  63 

 Verenigde Staten 

  Individueel tarief voor één klasse  388 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  388 
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 Viet Nam 

  Individueel tarief voor één klasse  161 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  161 

 Wit-Rusland 

  Individueel tarief voor drie klassen  600 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  50 

 Zimbabwe 

  Individueel tarief voor één klasse  97 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  58 

 Zambia 

  Individueel tarief voor één klasse  151 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  120 

 Zuid-Korea 

  Individueel tarief voor één klasse  255 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  255 

 Zweden 

  Individueel tarief voor één klasse  260 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  102 

 Zwitserland 

  Individueel tarief voor drie klassen  450 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  50 
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VERNIEUWING VAN DE INTERNATIONALE INSCHRIJVING 

 Basisemolument voor 10 jaar  653 

 

 Extra-recht voor "délai de grâce"  326,50 

 

 Extra emolument per waren- en dienstenklasse boven de derde met uitzondering van de hierna 

 genoemde landen waarvoor een individueel recht moet worden betaald  100 

 

 Aanvullingsemolument per land waarvoor de vernieuwing gevraagd wordt, met uitzondering van de 

 hierna genoemde landen, waarvoor een individueel recht moet worden betaald  100 

 

 INDIVIDUELE RECHTEN 

 

 Afrikaanse Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (AOIE) 

  Individueel recht voor één klasse  880 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  176 

  wanneer betaling is ontvangen binnen 6 maanden na vervaldatum  229 

 Antigua en Barbuda 

  Individueel recht voor één klasse  114 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  114 

 Armenië 

  Individueel recht voor één klasse  221 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  22 

 Australië 

  Individueel recht voor één klasse  300 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  300 

 Bahrein 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  1.710 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  1.710 

  Individueel recht collectief of certificeringsmerk voor één klasse  2.105 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  2.105 

 Benelux 

  Individueel recht individueel merk voor de eerste klasse  287 

  Extra-recht voor de tweede klasse  32 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  97 

  Individueel recht collectief of certificeringsmerk voor de eerste klasse  524 

  Extra-recht voor de tweede klasse  59 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  177 

 Brunei Darussalam 

  Individueel recht voor één klasse  143 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  143 

 Bulgarije 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen  161 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  32 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen 322 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  64 
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 Cambodja 

  Individueel recht voor één klasse  139 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  139 

 China 

  Individueel recht voor één klasse  498 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  249 

 Columbia 

Individueel recht voor één klasse  162 

Extra-recht voor elke bijkomende klasse  79 

wanneer betaling is ontvangen binnen 6 maanden na vervaldatum individueel recht voor één 

klasse 221 

wanneer betaling is ontvangen binnen 6 maanden na vervaldatum individueel recht voor elke 

bijkomende klasse 108 

 Cuba 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen 274 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen 

  wanneer betaling is ontvangen binnen 6 maanden na vervaldatum 329 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse 91 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen 320 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen 

  wanneer betaling is ontvangen binnen 6 maanden na vervaldatum 375 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse 91 

 Curaçao 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen 336 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse 35 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen 667 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse 68 

 Democratische Volksrepubliek Laos 

  Individueel tarief voor één klasse  141 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  101 

 Denemarken 

  Individueel recht voor drie klassen  330 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  84 

 Estland 

  Individueel recht individueel merk ongeacht het aantal klassen  188 

  Individueel recht collectief merk ongeacht het aantal klassen  235 

 Europese Unie 

  Individueel recht individueel merk voor de eerste klasse  897 

  Extra-recht voor de tweede klasse  55 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  164 

  Individueel recht collectief of certificeringsmerk voor de eerste klasse  1.531 

  Extra-recht voor de tweede klasse  55 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  164 

 Filipijnen 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  178 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  178 
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 Finland 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  243 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  108 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  324 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  108 

 Gambia 

  Individueel tarief ongeacht het aantal klassen  243 

 Georgië 

  Individueel recht voor één klasse  314 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  115 

 Ghana 

  Individueel recht voor één klasse  370 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  370 

 Griekenland 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  94 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse tot aan de tiende klasse 21 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  472 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse tot aan de tiende klasse 105 

 Ierland 

  Individueel recht voor één klasse  262 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  131 

 IJsland 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  270 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  58 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  270 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  58 

 India 

  Individueel recht voor één klasse  148 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  148 

 Indonesië 

  Individueel tarief ongeacht het aantal klassen  180 

  wanneer betaling is ontvangen binnen 6 maanden na vervaldatum individueel tarief voor elke 

klasse 360 

 Israël 

  Individueel recht voor één klasse  802 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  677 

 Italië 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  63 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  32 

  Individueel recht collectief merk ongeacht het aantal klassen  191 

 Japan 

  Individueel recht voor één klasse  371 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  371 
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 Kenia 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  178 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  134 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse 178 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse 134 

 Kirgizië 

  Individueel recht ongeacht het aantal klassen  500 

 Marokko 

  Individueel recht voor één klasse  250 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  50 

 Mexico 

  Individueel recht voor één klasse  161 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  161 

 Nieuw-Zeeland 

  Individueel recht voor één klasse  239 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  239 

 Noorwegen 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen  314 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  121 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen 314 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse 121 

 Oekraïne 

  Individueel tarief ongeacht het aantal klassen  429 

 Oezbekistan 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  514 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  51 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  1.028 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  103 

 Oman 

  Individueel tarief individueel merk voor één klasse  727 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  727 

  Individueel tarief collectief merk voor één klasse  1.453 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  1.453 

 Republiek Moldavië 

  Individueel recht individueel merk voor één klasse  262 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  52 

  Individueel recht collectief merk voor één klasse  419 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  52 

 San Marino 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen  233 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  58 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen  350 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  82 

 Singapore 

  Individueel recht voor één klasse  270 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  270 
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 Sint Maarten (Nederlands deel) 

  Individueel recht individueel merk voor drie klassen  298 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  31 

  Individueel recht collectief merk voor drie klassen  593 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  61 

 Syrische Arabische republiek 

  Individueel tarief voor één klasse  473 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse  473 

 Tadzjikistan 

  Individueel tarief voor één klasse 373 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 29 

 Thailand 

  Individueel tarief voor één klasse 522 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 522 

 Tunesië 

  Individueel tarief voor één klasse 156 

  Extra tarief voor elke bijkomende klasse 33 

 Turkije 

  Individueel recht ongeacht het aantal klassen  72 

 Turkmenistan 

  Individueel recht ongeacht het aantal klassen  380 

 Verenigd Koninkrijk 

  Individueel recht voor één klasse  252 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  63 

 Verenigde Staten 

  Individueel recht voor één klasse  291 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  291 

 Viet Nam 

  Individueel recht voor één klasse  143 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  143 

 Wit-Rusland 

  Individueel recht ongeacht het aantal klassen  700 

 Zimbabwe 

  Individueel recht voor één klasse  78 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  78 

 Zambia 

  Individueel recht voor één klasse  502 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  402 

 Zuid-Korea 

  Individueel recht voor één klasse  292 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  292 

 Zweden 

  Individueel recht voor één klasse  260 

  Extra-recht voor elke bijkomende klasse  102 

 Zwitserland 

  Individueel recht ongeacht het aantal klassen  500 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 

12/12  

BBIE 
Postbus 90404 
2509 LK Den Haag 
Nederland 
T + 31 70 349 12 22 
F + 31 70 347 57 08 
trademarks@caribie.nl 
www.caribie.nl 

WIJZIGING VAN DE INTERNATIONALE INSCHRIJVING 

 Overdracht of gedeeltelijke overdracht  177 

 

 Beperking van de waren- of dienstenlijst  177 

 

 Licentie  177 

 

Naams- of adreswijziging van de houders van een of meerdere inschrijvingen, 

waarvoor dezelfde wijziging gelijktijdig gevraagd wordt  150 


