
 

 
 

Een meesterstempel vervaardigen 
 
 
STAP 1 Ontwerptekeningen stempelmerk voorleggen aan het Waarborgkantoor 
De stempel moet uniek zijn, vandaar dat je best verschillende schetsen maakt. En je geeft 
mee welk ontwerp je voorkeur geniet. Vervolgens onderwerp je jouw tekeningen aan de 
goedkeuring van de Waarborgkantoor in de Pachecolaan 32 te 1000 Brussel.  
De uitwendige vorm van het stempelmerk moet een TONVORM zijn. 
 
STAP 2 Goedkeuring Muntmeester 
Het waarborgkantoor legt de ontwerptekeningen ter goedkeuring aan de Muntmeester voor. 
 
STAP 3 De stempelhandtekening deponeren bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom 
Bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE), www.BOIP.int kan men het Beneluxformulier 
(electronische of papieren versie) voor het deponeren van een merk, in dit geval uw 
stempelhandtekening, aanvragen, teneinde dus uw inschrijving bij deze dienst te bekomen. 
U dient uw stempelhandtekening te deponeren voor “Klasse 14: Edele metalen en hun 
legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in 
andere klassen; juwelierswaren, ...” (informatiecentrum : 078 052 242) 
Een aanvraag geldig voor 10 jaar bedraagt €244 
 
STAP 4 Goedkeuring van Dienst voor Intellectuele Eigendom 
De registratie van een meesterstempel duurt vrij lang. Reken hiervoor op 3 maanden. Dan 
krijg je pas bericht of de stempel al dan niet is goedgekeurd. Bij goedkeuring ontvang je een 
inschrijvingscertificaat van jouw merk. Hier vind je je depotnummer op terug, alsook het 
tijdstip van de inschrijving. 
 
STAP 5 Het vervaardigen van de meesterstempel 
Buko kan voor U een meesterstempel bezorgen.  
Deze wordt gemaakt door middel van lasergravure. Een officiële stempel heeft steeds een 
tonvorm die in de diepte ligt. De naam, initialen en/of tekening komt boven te liggen.  
Het symbool van de stempel moet na indrukking in een metalen plaat zo nauwkeurig 
mogelijk overeenstemmen met het aangenomen ontwerp en in reliëf zichtbaar zijn. 
De grootte van de stempel bedraagt +/- 2,5 op 1,5 mm. Hou er rekening mee dat alles wordt 
verkleind en dat zo té fijne details niet meer haalbaar zijn. 
We hebben enkel een duidelijke zwart/wit tekening (liefst in PDF) nodig van het ontwerp.  
 
STAP 6 Het officiële plaatje terugsturen  
U krijgt samen met de meesterstempel, het officiële plaatje van 5 x 5 cm met daarop 3 maal 
de inslag van uw stempel.  
Het officiële plaatje dient U terug te sturen naar de Koninklijke Munt van België.  
De volledige procedure van registratie wordt normaal gezien ook doorgegeven door de 
Koninklijke Munt zelf. 
 
Kostprijs stempel : € 275 + BTW  
Leveringstermijn : 2 à 3 weken 
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