Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 november 2019 te Gent
1. Opening en welkom door de Voorzitter
De Voorzitter heet de leden hartelijk welkom.
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
Strafzaak in België:
In België is een strafzaak hangende tegen malafide ondernemingen.
Caro Van Wichelen (kantoor Altius) die de zaak pro bono behandelt, schetst de historiek en
geeft een stand van zaken.
In 2010 werd door Tom Heremans een klacht tegen boefjes ingediend bij het parket. De
bedrijven in kwestie verzonden vernieuwingsrappels naar merkhouders waarbij ze zeer hoge
bedragen vroegen voor vernieuwingen. De klacht had tot gevolg dat beslag werd gelegd op
de rekeningen. Het onderzoek loopt intussen reeds 9 jaar en één van de twee spilfiguren
werd intussen vermoord.
In oktober 2019 heeft een zitting plaats gevonden bij de correctionele rechtbank. Op de
zitting is gevraagd om een opschorting teneinde een groepering mogelijk te maken van de
belangen van de burgerlijke partijen. Het geld op de in beslag genomen rekening kan
immers worden gebruikt voor de uitkering van een schadevergoeding aan de gedupeerden.
Tijdens een tweede zitting in november is nu gebleken dat ook de tweede spilfiguur
verdwenen en mogelijk overleden is. Bijgevolg werd de zaak uitgesteld naar 17 januari
2020. Het is nu dus wachten op hopelijk een beslissing op die datum.
Felicitaties Marques:
Willem Leppink laat weten dat Marques de BMM feliciteert met haar 45 jarig bestaan.
Lidmaatschap 2020:
De BMM-voorzitter brengt in herinnering dat beslist werd om in 2020 het lidmaatschapsgeld
met 20 EUR te verhogen.
3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering te 11 april 2019 in Den Haag
Eén lid vraagt meer uitleg over punt 8 van het verslag over de niet-uitreiking van de Student
award tijdens de voorjaarsvergadering. Hij vraagt zich af hoe het kan dat er nu wel
voldoende scripties zijn voor een uitreiking tijdens de najaarsvergadering. Het bestuur laat
weten dat meer uitleg zal worden gegeven tijdens de uitreiking van de award.
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd door de leden.

4. Samenstelling bestuur, benoeming secretaris
Ellen Gevers wordt voorgesteld als nieuwe secretaris van de BMM-vereniging.
Theo-Willem van Leeuwen die de functies van vicevoorzitter en secretaris combineerde, blijft
vicevoorzitter.
De leden stemmen met handgeklap in met de aanstelling van Ellen Gevers als secretaris.
5. Nieuws van de statutaire en niet-statutaire commissies, van de BBMM en de
Franstalige werkgroep
1) Programmacommissie, Brussels en Dutch event:
Voorjaarsvergadering:
François Uyttenhove deelt mee dat deze zal plaats vinden op 2 april 2020.
Brussels event - Franstalige werkgroep:
Alexis Ewbank, die de Franstalige werkgroep trekt, kondigt aan dat op 17 december een
Brussels event zal worden georganiseerd met als thema “blockchain et droit des marques”.
Dutch event:
Ook voor dit event werd een werkgroep opgericht die zal worden geleid door Tineke van
Hoey, en die formeel valt onder de programma commissie.
2) BBMM:
Nederlandstalige opleiding 2020 – 2022:
Willem Leppink, voorzitter van de BBMM, deelt mee dat de opleidingen gedurende de
eerstvolgende jaren zuiver Nederlandstalig zijn. Opdat de volgende opleiding die in principe
in januari 2020 zal aanvatten, break even zou zijn, zijn nog 2 à 3 kandidaten nodig.
Geïnteresseerden zijn dus zeer welkom. De Voorzitter herinnert ook aan de mogelijkheid om
losse modules te volgen.
Franstalige opleiding 2024:
Lidy-Anne Jeswiet (penningmeester BBMM) herinnert aan het voornemen om in 2024 met
een Franstalige opleiding van start te gaan en maakt geïnteresseerden warm voor het
initiatief. Ze somt de leden van de werkgroep op, nl. Marie-Christine Janssens, Lidy-Anne
Jeswiet, François Uyttenhove, Ignace Vernimme, Johan Dedeckel, Paul Maeyaert en Monique
van Schevicoven.
6. Uitreiking Wim Mak award:
De prijs wordt namens de jury uitgereikt door Tom Heremans.
Tom brengt kort in herinnering wie Wim Mak was nl. hoofd van de merkenafdeling van
Philips en gewaardeerde eerste Voorzitter van de Wetgevingscommissie van de BMM. Tom
geeft ook aan dat de jury samengesteld is uit drie ex-voorzitters, waarvan één als voorzitter
van de jury optreedt, één lid van het bestuur, één lid van de wetgevingscommissie en één

lid van de PR-Commissie. Na het overlopen van de nummers van het BMM Bulletin deelt Tom
Heremans mee dat de Wim Mak dit jaar wordt gewonnen door alle leden van de
redactiecommissie waarna de prijs hen wordt uitgereikt.
7. Uitreiking Student award
De student award wordt namens de redactiecommissie uitgereikt door Sarah Van den
Brande en Bart ten Doeschate.
De leden van de redactiecommissie leggen uit dat er tijdens de voorjaarsvergadering te
weinig bijdragen waren ingediend om een uitreiking te verantwoorden. Bijgevolg werden
hogescholen en universiteiten aangeschreven en werd de award ook via social media in de
kijker gezet.
Als resultaat heeft de redactiecommissie talrijke inzendingen ontvangen die van heel goede
tot uitstekende kwaliteit waren.
Eén van hen sprong er desalniettemin bovenuit en werd dan ook de winnaar.
Het gaat om de scriptie getiteld : “THE GOOD, THE BAD AND THE PRIORITY. EU trade
marks, legal certainty and good faith in conflicts with senior users of a distinguishing sign”
geschreven door de heer Geert Lokhorst aan wie de award wordt uitgereikt.
8. WVTTK
Er komen geen extra punten aan bod.

