
Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2020 in Digiland  

 

1. Opening en welkom door de Voorzitter 

De BMM-voorzitter heet alle leden van harte welkom in “Digiland” en opent de 

vergadering. Hij dankt de dagvoorzitter Jos Klaus die hij in het kort voorstelt, evenals het 

BOIP, waar de studio mocht worden opgesteld van waaruit de vergadering wordt 

uitgezonden.  

De voorzitter deelt mee dat de BMM intussen meer dan 700 leden telt. Het bestuur en de 

programmacommissie vonden het belangrijk een vergadering te houden – zij het virtueel 

- zodat leden weer een gevoel van verbondenheid kunnen krijgen en hun kennis op peil 

kunnen houden. 

De BMM-voorzitter wijst erop dat de vergadering in het Engels doorgaat omdat de tolken 

niet konden worden ingeschakeld. De documenten werden echter in het Frans en 

Nederlands aangeleverd. De leden kregen de documenten geruime tijd voorafgaand aan 

de vergadering en worden geacht in te stemmen met de beslissingen van de ALV tenzij 

ze per chat hun bezwaren te kennen geven. 

De BMM-voorzitter stelt vervolgens de verschillende bestuursleden voor evenals de 

kandidaat-bestuursleden.  De kandidaat-bestuursleden die wegens het afgelasten van de 

voorjaarsvergadering het bestuur nog niet officieel konden vervoegen, hebben sinds de 

lente de bestuursvergaderingen bijgewoond als observatoren. Het mandaat van Paul 

Maeyaert en Vincent Wellens die het bestuur tijdens de voorjaarsvergadering zouden 

verlaten, werd om de zelfde reden verlengd.  

2. Stukken en mededelingen 

 

- Gemachtigdenpunten:  BMM erkende merkengemachtigden moeten dit jaar  – wegens 

de pandemie- enkel 6 punten behalen in plaats van de gebruikelijke 12 punten. De 

huidige vergadering laat reeds toe 3 punten te behalen.  

- De BMM antifraude commissie heeft een belangrijke beslissing van de correctionele 

rechtbank in Brussel verkregen op 29 april 2020 met betrekking tot valse facturen.  

Dit moedigt de BMM aan op te treden tegen andere fraudeurs. In dat kader wijst de 

voorzitter  op nieuwe soorten van valse facturen die momenteel in omloop zijn, nl.: 

o Een factuur voor de vernieuwing van merken die recent werd uitgegeven met 

gebruikmaking van het logo van EUIPO. 

o Een factuur uitgegeven door een entiteit die zich zelf  Benelux Intellectual 

Property Organisation Service noemt. 

o een herinnering met de exacte naam van WIPO  

BMM zal de instanties aansporen tot actie en eventueel zal de BMM ondersteuning 

geven. 

- BBMM Beroepsopleiding. De voorzitter wijst erop dat begin 2021 een nieuwe opleiding 

van start zal gaan, op voorwaarde dat voldoende kandidaten zich inschrijven. In het 

begin zal de opleiding virtueel doorgaan. Zodra mogelijk zullen weer fysische 

bijeenkomsten worden georganiseerd. Inschrijven is nog mogelijk tot 10 december, 

dus leden die interesse hebben wordt gevraagd snel te reageren via een mailtje  naar 

het secretariaat. 

- Joint statement Digital Services Act. De BMM heeft een gezamenlijk verklaring 

ondertekend. Veel punten uit de verklaring werden overgenomen in de DSA package 



welke door een grote meerderheid van Europese parlementsleden werd goedgekeurd.  

Belangrijkste punten onder andere: 

o Het principe dat wat offline illegaal is, ook online illegaal  

o Platformen krijgen eisen opgelegd tot transparantie wanneer illegale goederen 

worden weggehaald  

- Young BMM: Ingrid de Groot die mee aan de wieg staat van de Young BMM welke ze 

sinds de oprichting in 2018 ook heeft geleid, droeg recent het voorzitterschap over 

aan Roel Dolk. Ingrid wordt hartelijk bedankt voor al haar inspanningen 

 

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 29 november 2019 in 

Gent  

De notulen worden stilzwijgend goedgekeurd door de leden. 

4. Jaarverslag Bestuur – goedkeuring 

 

- Verslag van de activiteiten 2019 door de Voorzitter: 

o 700 leden 

o De BMM organiseerde een introductie tot de BMM voor de nieuwe leden 

o Michiel Haegens en Josine van den Berg werden als bestuurslid vervangen 

door Ellen Gevers en Gregor Vos. Ellen Gevers werd secretaris en Theo-Willem 

werd vice-voorzitter. 

o Het bestuur vergaderde één keer per maand en besprak haar beleid op een 

bestuursdag in Nederland  

o BMM nam deel aan een “Tribute to Florent Gevers” 

o De BMM was vertegenwoordigd op de ESO (bijeenkomst van de European 

Sisters Organisation) te Keulen   

 

Gezien er geen opmerkingen werden geformuleerd wordt het jaarverslag geacht 

stilzwijgende te zijn goedgekeurd.  

- Financieel verslag 2019 en goedkeuring begroting 2020. De Voorzitter herinnert de 

leden eraan dat de stukken nl. de jaarrekening van 2019 en de begroting voor 2020, 

in maart werden verzonden, met het oog op de (afgelaste) voorjaarsvergadering en 

dat ze werden geplaatst op het ledengedeelte van de BMM site. Na de datum van de 

afgelaste vergadering werden ze ook nog eens rond gestuurd met het uitdrukkelijk 

verzoek eventuele opmerkingen te verzenden vóór eind april. Daarop kwam geen 

reactie.  

 Gezien ook per chat geen opmerkingen werden geformuleerd worden de financiële 

stukken als goedgekeurd beschouwd en wordt décharge verleend aan de 

Penningmeester. De Voorzitter dankt de penningmeester voor haar inspanningen. 

 

5. Jaarverslagen en samenstelling statutaire en niet-statutaire commissies – 

goedkeuring en décharge 

Ook deze documenten werden al rondgestuurd naar aanleiding van de afgelaste 

voorjaarsvergadering. 

De commissies leveren heel goed werk. 

3 BMM bulletins en 4 BMM newsletters werden uitgestuurd. 



Er vond 1 Brussels  event plaats. Twee ledenvergaderingen werden gehouden. De Young 

BMM organiseerde twee events. 

De keurmerkcommissie startte het puntensysteem voor permanente educatie op. 

BBMM organiseerde opleidingen en paralegal cursussen en een masterclass. 

De nieuwe BOC (Bureau Overleg Commissie) -voorzitter Franc Enghardt 

vertegenwoordigde de BMM tijdens de user group meeting van EUIPO.  Er vonden ook 

interne bijeenkomsten plaats van de BOC. 

Ook de wetgevingscommissie was weer actief via interne vergaderingen en opvolging van 

wetgeving en andere initiatieven.  

Programmacommissie: organiseerde de mooie lustrum meeting in de Oude Vismijn in 

Gent.  

Bij gebrek aan opmerkingen kan het jaarverslag als goedgekeurd worden beschouwd.  

 

6.  Voorstel wijziging statuten, huishoudelijk reglement, reglement op het gebruik 

en toezicht en regeling vakbekwaamheid  

1) Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

De Raad van Toezicht stelde vast dat een aantal zaken niet duidelijk geregeld waren. 

Daarnaast werd reeds door de ALV beslist dat de zittingstermijn van twee jaar voor 

commissieleden niet van toepassing is op de Raad van toezicht 

Naast de zittingsduur betreffen de aangebrachte wijzigingen de procestaal, 

verjaringstermijn en de sancties. 

De wijzigen van statuten en huishoudelijk reglement werden stilzwijgend goedgekeurd 

2) Reglement gebruik en toezicht en reglement vakbekwaamheid 

De documenten (oude en nieuwe versies reglementering) werden op voorhand 

doorgestuurd naar de leden. 

De Voorzitter van de Keurmerkcommissie  legt uit dat de voorgestelde wijzigingen nodig 

zijn gebleken om de volgende redenen:  

Het collectieve merk werd een certificeringsmerk en moest bijgevolg voldoen aan nieuwe 

wettelijke vereisten. 

Daarnaast werd vastgesteld dat het voor kandidaten die het keurmerk wilden voeren niet 

altijd duidelijk was wat moest worden begrepen onder relevante werkervaring. 

De wijzigingen van reglement gebruik en toezicht en reglement vakbekwaamheid werden 

stilzwijgend goedgekeurd. 

7.   Décharge en verkiezing bestuursleden 

De BMM voorzitter wijst op het evenwicht tussen mannen en vrouwen, Belgen en     

Nederlanders, Merkengemachtigden, gemachtigden uit de industrie en advocaten.  

De BMM-voorzitter herhaalt dat Paul Maeyaert, tevens oud-BMM-voorzitter en Mister       

BMM, evenals Vincent Wellens die 6 jaar bestuurslid was, het bestuur zullen verlaten.  

De leden geven stilzwijgend décharge aan de vertrekkende bestuursleden welke door de 

BMM-voorzitter hartelijk worden bedankt voor hun inzet. 



 

 

Sandra Bauwens wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ze is BMM erkend 

merkengemachtigde met ervaring in de industrie en was jarenlang actief als lid van de 

BMM programmacommissie. Sandra wordt voortaan dan ook de linkpersoon van deze 

commissie.  

Ook Tanguy de Haan wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Hij is sinds 20 jaar actief als 

advocaat te Brussel en was tot voor kort voorzitter van de BMM wetgevingscommissie. 

Recent gaf hij de fakkel door aan Marlies Wiegerinck die nu de nieuwe voorzitter is van 

deze commissie. Tanguy wordt binnen het bestuur de linkpersoon met de 

wetgevingscommissie. 

De leden stemmen stilzwijgend in met de nieuwe bestuursleden. 

8.  Student award 

De award wordt virtueel uitgereikt door Sarah van den Brande en Bart ten Doeschate, 

leden van de redactiecommissie. 

De scriptie is getiteld “The public policy or accepted principles of morality, exclusion in EU 

trademark law and practice” en werd geschreven door Arne Weemaes en Lene Coenen.  

De scriptie werd gekozen wegens haar solide juridische basis, de vele nationale en 

internationale referenties en de verwijzingen naar corona-gerelateerde merkaanvragen. 

Mits goedkeuring van de auteurs zal de scriptie in het BMM Bulletin worden gepubliceerd. 

De winnaars zullen ook een cheque ontvangen.  

De winnaars danken de professoren Maeyaert en Van Brabant die hun bijgestaan hebben.

  

9.  WIM Mak award 

De winnaar wordt aangekondigd door de jury-voorzitter Tom Heremans.  

De Wim Mak award wordt dit jaar gewonnen door Lenneke van Gaal voor haar artikel  "De 

bescherming van niet-traditionele merken”. 

10. Afsluiting 

Ter afsluiting dankt de BMM-Voorzitter al wie bijgedragen heeft en bijdraagt aan de 

najaarsvergadering: de programmacommissie, dagvoorzitter Jos Klaus, Monique en 

Saskia van het secretariaat, de sprekers en BOIP. 

Hij spreekt tenslotte een woord van dank uit voor Rudi Sulmon die actief lid was van de 

BMM en met pensioen gaat 


