Notulen Algemene Ledenvergadering van
30 november 2018 in Urspelt, Luxemburg

1. Opening en welkom door de Voorzitter
De Voorzitter heet de leden hartelijk welkom.
2. Stukken en mededelingen:
In memoriam en andere mededelingen door Johan Dedeckel (vice-voorzitter):
(1) In memoriam Florent Gevers: Johan Dedeckel brengt het recente overlijden (23 oktober
2018) van de heer Florent Gevers in herinnering. Hij was stichter van de BMM en van
LES en een icoon in het IE-domein.
(2) In Memoriam Rafaël Dumez, overleden op 4 april 2018. Ook Rafaël Dumez was
belangrijk voor de BMM. Zo was hij BMM-Voorzitter van 1983 tot 1985. Hij was ook
stichter van Kortrijks octrooibureau.
(3) Johan vraagt de Luxemburgse en vervolgens de nieuwe BMM-leden recht te staan en hij
begroet hen met een speciaal welkomstwoord.
(4) Tenslotte dankt Johan Nicole Desmet die haar laatste BMM vergadering bijwoont vóór ze
met pensioen gaat, voor haar jarenlange inzet in de programmacommissie.
Nieuws voor Franstaligen:
(1) Franstalig event: François Uyttenhove herinnert de leden aan de organisatie van een
brainstorming sessie in Brussel op 13 december. Het doel is na te gaan hoe de
Franstalige leden nog beter kunnen worden geïntegreerd in de BMM.
Het event zal het Brussels event over toegang tot domeinnamen voorafgaan.
(2) Opleiding voor Franstaligen: François Uyttenhove laat weten dat in 2024 een
opleiding voor Franstaligen zal worden georganiseerd.
Nog meer opleidingsnieuws:
Willem Leppink kondigt aan dat in 2019 een nieuwe Nederlandstalige opleiding van
start zal gaan. De vertalingen voor Franstaligen en het opzet van een toekomstige
Franstalige opleiding hebben een grote invloed op het budget waardoor er geen
reserves meer zijn. Bijgevolg doet Willem een oproep aan leden om zich nog in te
schrijven voor de opleiding van 2019 en om modules bij te wonen.

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering te 23 maart 2018 in Antwerpen
De notulen worden goedgekeurd door de leden.
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4. Samenstelling Raad van Toezicht – stemming :
Theo-Willem van Leeuwen wijst erop dat de zittingsduur van Richard van Oerle, Voorzitter
en een lid van de Raad van Toezicht, Eric Bakker, afloopt. Hij vraagt de leden in te stemmen
met een verlenging van hun lidmaatschap zodat langer kan gebruik gemaakt worden van
hun ervaring. De leden stemmen met handgeklap in met de verlenging.

5. Uitreiking Wim Mak Award:
De award wordt namens de vereniging door Tom Heremans uitgereikt aan Sarah Arayess
voor haar artikel “Claimcultuur: over levensmiddelenrecht en merken”.
De jury suggereert dat het nuttig zou vinden dat een inhoudstafel wordt opgenomen in het
bulletin “Fenêtre sur cours”. Verder geeft de jury de aanbeveling mee dat de artikelen te
veel vanuit het Nederlandse of Belgische standpunt zijn geschreven en dat er iets te weinig
aandacht is voor de Benelux.
6. W.V.T.T.K.
Michiel Haegens roept de leden die interesse hebben op zich aan te bieden voor
lidmaatschap van een commissie. In het bijzonder de keurmerkcommissie is op zoek naar
nieuwe leden.
Michiel Haegens drukt de wens uit dat de BOC opnieuw kan samenzitten met het BBIE.
Hugues Derème, Adjunct-Directeur-Generaal van het BBIE laat weten dat het BBIE de
commissieleden met veel plezier zal ontvangen.
Helma van de Langenberg herinnert aan het bestaan van de Young BMM en roept de in
aanmerking komende leden op zich aan te sluiten. Ze deelt mee dat het volgende event
plaats zal vinden de avond vóór de voorjaarsvergadering.
Sophia Bonne laat weten dat ze aan het hoofd staat van het nieuwe Mediation centre dat
ADR aanbiedt.
Op 30 en 31 mei zal in Alicante een conferentie plaatsvinden over mediation.
Er zullen ook meer events plaatsvinden bij de Liaison office in Brussel. Zo zullen de leden
van de Boards of Appeal een overzicht van rechtspraak brengen waar ook ADR aan bod
komen.
Willemijn Docter (voorzitter programmacommissie) informeert de leden dat de BMM
voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 11 april in Nederland. De juiste locatie
zal nog worden gepreciseerd.
De najaarsbijeenkomst zal een lustrumviering zijn die in België zal plaatsvinden.

