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WET van 	  
houdende goedkeuring van de toetreding 
tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst 
van is-Gravenhage betreffende de 
Internationale Inschrijving van Tekeningen 
of Modellen van Nijverheid 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de onderhavige 
ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Op vrijdag 10 januari 2020 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, waarbij zij de 
werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en vastgesteld. De 
Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van de bij deze ontwerpwet 
behorende Overeenkomst die de mogelijkheid biedt om wederzijdse onderdanen, die houders 
zijn van een geldig diplomatiek, dienst, officiéle of speciale paspoort bij binnenkomst, vertrek 
van en op doorreis, vrij te stellen van de visumplicht, als mede toe te staan te verblijven op 
hun respectieve grondgebieden voor een periode van maximaal negentig (90) dagen. 

De Commissie heeft de overwegingen uit het advies betreffende de uitdrukkelijke goedkeuring 
van deze Overeenkomst bestudeerd. Uit hoofde hiervan komt de Commissie tot de conclusie 
deze Overeenkomst meteen in de Plenaire Openbare Vergadering te behandelen. 

De Commissie acht het daarnaast nodig om, hieraan voorafgaand, van tenminste het 
Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, i.c. het Bureau Intellectuele Eigendommen 
feedback te verkrijgen inzake deze Overeenkomst. 

De Commissie stelt voor een Eindverslag uit te brengen. Bestaande en eventueel nog te rijzen 
vraag-en aandachtspunten kunnen tijdens de Plenaire Openbare behandeling van De 
Nationale Assemblée aan de orde worden gesteld. 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader van 
het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 
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