BENELUXVERENIGING VOOR MERKEN- EN MODELLENRECHT

Uitnodiging Najaarsvergadering 2022

“Met de BMM op reis…”
Een trip naar landsgrenzen, toekomst & duurzaamheid

Donderdag 29 september & vrijdag 30 september 2022 | Spoorwegmuseum | Utrecht | Nederland

Beste BMM’er,

N

a een woelige coronaperiode heeft de BMM heuglijk nieuws. Voor de Najaarsvergadering
2022 wordt het aloude tweedaagse-format BMM met nieuw elan een warm wederzien
gegeven! De wereld is weer van het slot en veel is weer mogelijk. Daarom zouden wij het

fantastisch vinden als u allen in grote getalen aanwezig bent tijdens de Najaarsbijenkomst.
Onder het motto “Met de BMM op reis…” bent u van harte uitgenodigd om op donderdag 29 september
2022 het gezellig sociaal samenzijn met aperitief, diner en feest bij te wonen, om vervolgens op vrijdag
30 september 2022 samen te komen voor een leerzame en inspirerende congresdag. De locatie is
ditmaal het adembenemende Spoorwegmuseum in Utrecht (Nederland). Zowel het sociaal samenzijn
als het congres vindt letterlijk plaats tussen de treinen.
De donderdag staat vooral in het teken van gezelligheid en bijpraten met elkaar, zoals vanouds.
Allereerst hebt u de gelegenheid om, naast deelname aan het sociaal programma, – exclusief – buiten
normale openingstijden van het museum de speciale tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’ te bezoeken.
Daarna zal er een aperitief worden geserveerd, gevolgd door een mooi buffet. In de loop van de avond
zal het klassieke BMM dansfeest worden opgestart (inclusief een latenight snack). Een prachtig sociaal
treffen dus op een spetterende locatie!
De vrijdag is – zoals u gewend bent – voorbehouden voor de congresdag. Een brede waaier aan
onderwerpen passeert de revue. Onder de leiding van Gino van Roeyen maakt u met de BMM een reis
langs verschillende onderwerpen. Aan bod komt douanebeslag & parallelimport door Timme Geerlof en
Olivier Vrins, maar ook IE & duurzaamheid, toegelicht door Sjo Anne Hoogcarspel. Lisbeth Depypere
vertelt u alles wat u moet weten over IE & tussenpersonen en Hughues Derème praat u bij over de
ontwikkelingen & toekomst bij het BOIP. Voorts wordt de reis van de uitrol van een nieuw product
besproken door in-house counsel Esmeralda Baron. Uiteraard ontbreekt ook het klassieke overzicht van
rechtspraak niet, wat ditmaal gegeven wordt door Hans Dhondt.
Kortom: wij hopen u en masse te mogen verwelkomen. De BMM respecteert uiteraard de gezondheid
van haar gasten. Daarom zal vanzelfsprekend aansluiting worden gezocht bij de in september geldende
regels in Nederland.
Meer informatie over het programma en het inschrijfproces vindt u in deze uitnodiging. Informatie over
de hotels volgt op korte termijn.
Namens het BMM Bestuur & de Programmacommissie, hartelijke groet,

Theo-Willem van Leeuwen, Voorzitter

P

rogramma – 29 september 2022

Zoals vanouds zal de donderdag in het teken staan van een sociaal samenzijn.

13:00

Bijeenkomst bestuur & commissies
N.B.: Enkel op uitnodiging; nadere informatie volgt.

15:00

Sociaal programma: rondleiding in Utrecht. Meer informatie volgt in een
aparte email. De rondleiding zal ca. 1 uur duren (hierna is er een mogelijkheid
tot inchecken in hotels en voor opfrissen).
N.B.: Enkel per inschrijving. Beperkt aantal plaatsen. Vol = vol.

17:45

Mogelijkheid tot bezoeken tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’ in het
Spoorwegmuseum, waarin de postdiensten per spoor worden belicht.
Toegang is op kosten van de BMM. Bij aankomst in het Spoorwegmuseum
kunt u aangeven dat u voor de BMM komt. Commissieleden wijzen u de weg.

18:00

Aperitief met canapés in ‘Remise’ van het Spoorwegmuseum, inclusief
welkomstwoord van voorzitter Theo-Willem van Leeuwen

19:00

Dinerbuffet in ‘Remise’ en ‘Centrale’ van het Spoorwegmuseum
Warm streetfood buffet (incl. vegetarische opties), gevolgd door een
klassieke ijscokar voor het dessert.

21:00

Dansfeest met DJ in ‘Centrale’ van het Spoorwegmuseum

22:00

Latenight snack
Deze snack wordt geserveerd in een klassieke nabootsing van een
stationsrestauratie, dus op zijn Hollands een snack ‘uit de muur’.

23:00

Einde programma

Dresscode: smart casual
Wegens personeelstekorten na de pandemie heeft het Spoorwegmuseum (net zoals talloze andere
locaties) wat vervroegde sluitingstijden (een uur eerder dan u gewend bent). Het staat de leden echter
vrij om hun reis langs de cafés in het centrum van Utrecht verder te zetten, wat op loopafstand van het
Spoorwegmuseum gelegen is.

P

rogramma – 30 september 2022

Op de vrijdag (congresdag) bieden wij u het volgende programma aan.

9:00

Inschrijving & ontvangst met koffie, thee & viennoiserie

9:30

Opening door dagvoorzitter Gino van Roeyen (LAWNCH, Eindhoven) (NL)

9:45

Lezing Hans Dhondt (Janson, Brussel) (NL)
Overzicht rechtspraak Hof van Justitie

10:30

Lezing Sjo-Anne Hoogcarspel (Mount Law, Amsterdam) (NL)
Duurzaamheid en keurmerken

11:15

Koffiepauze

11:45

Duo-lezing Timme Geerlof (Windt Le Grand Leeuwenburg, Rotterdam) (NL)
en Olivier Vrins (Altius, Brussel) (FR)
Parallelimport & douanebeslag vanuit Nederlands en Belgisch perspectief

12:30

Algemene Ledenvergadering

13:00

Lunchpauze in buffetvorm

14:15

Lezing Lisbeth Depypere (CMS, Brussel) (NL)
Aansprakelijkheid van tussenpersonen voor IE-inbreuk

15:00

Lezing Hugues Derème (BOIP) (FR)
Een blik op ontwikkelingen bij het BOIP m.b.t. een duurzame toekomst over
de nationale grenzen heen

15:45

Korte koffiepauze (incl. fruit en kleine versnapering)

16:00

Lezing Esmeralda Baron (Unilever, Rotterdam) (NL)
De internationale uitrol van een nieuw product

16:45

Afsluiting door dagvoorzitter Gino van Roeyen (LAWNCH, Eindhoven) (NL)

17:00

Aangeklede borrel

18:00

Einde programma

Dresscode: business casual

O

verige informatie

Taal & sheets
De lezingen zullen worden gehouden in het Nederlands of Frans. Tolken zullen zorgdragen voor een
simultaanvertaling (headsets). Achteraf zullen de sheets van de presentaties online beschikbaar worden
gesteld.

Video-opname
Voor degenen die zich ingeschreven hebben, maar wegens overmacht absoluut niet aanwezig kunnen
zijn, zal er een statische opname van het congres worden gemaakt. Deze kan op aanvraag worden
teruggekeken. Neem daartoe na afloop van het congres contact op met het secretariaat
(secretariaat@bmm.nl). Let op: de lezingen worden in de originele taal opgenomen (zonder voiceover
of ondertiteling)!

Opleidingspunten
Voor deelname aan deze bijeenkomst worden 5 BMM Keurmerkpunten toegekend. Eenzelfde aantal
kunt u opvoeren bij de advocatenordes in België, Nederland en Luxemburg.

Inschrijving
Gelieve voor de inschrijving van het online registratieformulier gebruik te maken. Wij ontvangen uw
inschrijving graag voor 16 september 2022.

Tarieven
De volgende tarieven zijn van toepassing.
Volledig programma: leden: EUR 389; niet-leden: EUR 439.
Enkel congres (vrijdag 30 september): leden EUR 349; niet-leden: EUR 399.

Annulering
Na inschrijving gaat u een betaalverplichting aan en ontvangt u een factuur voor uw deelname. Het
inschrijfgeld is niet restitueerbaar. Wanneer wegens COVID-19 het event geen (volledige) doorgang zal
vinden of in aangepaste vorm zal plaatsvinden, kan helaas geen garantie worden gegeven dat het
bedrag wordt gerestitueerd. Eventuele gemaakte kosten die de vereniging retour ontvangt (bv. van de
eventlocatie) zullen evenredig onder de deelnemers worden verdeeld. Mogelijk wordt de deelnemers
een alternatief geboden.

Covid-regels
De BMM zal minstens de dan geldende regels van gastland Nederland in acht nemen. Zie: Coronavirus
COVID-19 | Rijksoverheid.nl of Travelling to the Netherlands from abroad | Coronavirus Covid-19 |
Government.nl. Mogelijk wordt u verzocht een vaccinatie- of herstelbewijs of negatieve coronatest te
tonen bij ingang. Bij gebreke hiervan kan mogelijk toegang tot de eventlocatie worden geweigerd zonder
restitutie van inschrijfgeld.

A

dres & routebeschrijving

Locatie
Spoorwegmuseum
Maliebaanstation
Navigatieadres: Johan van Oldebarneveltlaan
3581 XW Utrecht
Nederland
T

+31-(0)30-2306206

W

www.spoorwegmuseum.nl

Openbaar Vervoer
Vanaf Utrecht Centraal
Het Spoorwegmuseum is in ca. 15 minuten te voet te bereiken via de oude binnenstad van Utrecht.
Alternatief kunt u bus 8 (ri Wilhelminapark; halte Maliebaan) of bus 50 (ri Wageningen; halte
Stadsschouwburg) nemen.

Parkeren
Het Spoorwegmuseum heeft een eigen parkeerterrein waar plek is van ca. 150-175 auto’s. Bij de entree
kunt u een uitrijkaart aanschaffen (EUR 10,00 per dag). Mocht dit terrein vol zijn, kunt u betaald parkeren
in de omgeving van het museum.

Hotels
Meer informatie over hotels volgt op korte termijn. Hotels in de binnenstad van Utrecht liggen alle op
loopafstand van het Spoorwegmuseum.

S

prekers

Esmeralda Baron
Esmeralda Baron is Global Intellectual Property Counsel at Unilever, one of the world’s most renowned
consumer goods companies. Unilever’s products include food, condiments, ice cream, cleaning agents,
beauty products, and personal care. Unilever is the largest producer of soap in the world and its products
are available in around 190 countries. Having completed the BBMM specialisation course in 2008 and
with experience of over 30 years in the field of trade marks, Baron is for sure one of the most seasoned
in-house counsel of the Benelux. She is responsible for several well-known Unilever brands, including
the reputed vegetarian meat brand ‘De Vegetarische Slager’.
Gino van Roeyen
Currently a partner at boutique firm LAWNCH (Eindhoven), Gino is attorney-at-law since 1997, but ‘in
lawʼ – amongst others as reseacher, teacher and advisor – since 1989. His central field of attention is
intellectual property and he has a vast experience as advisor and (international) dispute resolution
specialist. His work as litigator includes representations – amongst others for renowned clients – before
courts of first instance and appeal in the Netherlands and Belgium, the Supreme Court in the
Netherlands, the Benelux Court of Justice, the General Court EU and the EU Court of Justice. He is a
teacher and examiner at the Benelux Education for Trade Mark and Design Attorneys, member of
several IP associations, blogger (Class46) and publicist. Ongoing since 2012 the World Trademark
Review acknowledges him as a leading trade mark practitioner (rankings in WTR 1000). He is also
nominated by his peers as one of the worldʼs leading trademark law practitioners (Whoʼs Who Legal:
Trademarks 2015, 2017, 2018, 2019).

Hans Dhondt
Hans Dhondt is partner at Janson (Brussels) since 2012 en co-heads the IP, IT and Trade practices
department. Hans has over 20 years of experience in advising and assisting clients in all aspects of IP
protection (advise, (cross-border) litigation, contracts, protection strategies, IP audits), in drafting and
negotiating complex agreements (license, SaaS, technology transfer, IT outsourcing, software
development), and in all aspects of data protection (GDPR compliance) and trade practices (advertising,
distant sales, pricing, consumer protection). He also represents clients in (national and international)
dispute resolution and is an arbitrator and a third-party decider in domain name disputes. His clients are
active in various industries, including luxury, fashion, banking and finance, retail, engineering and food.
Hans has published, has lectured and held seminars on various subjects relating to intellectual property,
fair trade practices, media and entertainment law and privacy.
Hugues Derème
Hugues is Deputy Director General of the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) since 2008. In
this position, he is at the head of business activities of the BOIP, including supervision of the Operations
Department (trade marks, designs, i-Depots) and the Department of Legal & International Affairs. His
responsibilities also include revision of the Benelux legislation, as well as international and European
cooperation. He previously worked as an attorney-at-law during six years and was a member of the
Brussels Bar. His practice was focused on commercial law, more particularly trade practices, intellectual
property, corporate and distribution law. He moved after several years to the trade industry and joined,
as Managing Director, a company active worldwide in the production and sale of promotional items.
Hugues holds a Law Degree from the Université Catholique de Louvain, Belgium (1994), a postgraduate
degree (LL.M.) in Economic Law from the Vrije Universiteit te Brussel, Belgium (1996), and a Master in
Business Administration (MBA) from the University of San Diego, California, USA (2002). Hugues is a
member of AIPPI, ECTA and BMM and member of the redaction committee of ICIP-L’Ingénieur Conseil
/ Intellectual Property.
Lisbeth Depypere
Lisbeth an attorney-at-law who joined the Brussels branch of CMS in 2012. She specialises in
Intellectual Property Law, more specifically in the legal protection of trademarks, copyrights, designs,
patents and domain names. Lisbeth also focuses on the protection of trade secrets, on (unfair)
commercial practices and on all legal aspects of advertising and marketing. In those fields, Lisbeth
advises clients and assists them in litigation, negotiations and in alternative dispute resolution. In 2019
she was appointed as a certified mediator. Legal 500 recommends Lisbeth for “her knowledge of trade
secrets and advertising practices.”.
Olivier Vrins
Olivier Vrins is an attorney-at-law and partner liaised to Altius in Brussels. He mainly deals with
trademark, patent, design and copyright litigation. Described as a “highly skilled IP specialist” (Chambers
and Partners) and as “one of the best in Europe in the Customs field” (Managing Intellectual Property),
Olivier has gained expertise in a broad range of other IPR-related topics. He also specialises in the field

of designations of origin and geographical indications, as well as in the protection of the personality
rights of public figures, including sportsmen. Olivier has been elected as the Chair of the AntiCounterfeiting Committee of ECTA. He is also a member of the Geographical Committee of ECTA;
INTA; the International Wine Law Association (AIDV); the BMM; the editorial board of the BMM Bulletin;
and the Belgian Council for Intellectual Property. He is a regular speaker at seminars on IPR-related
subjects and has been retained by WIPO as an international expert in workshops on IP enforcement.
Last, he is the author of several books on customs enforcement of IPRs.
Sjo Anne Hoogcarspel
Sjo Anne is an intellectual property lawyer with more than 15 years’ experience at various top tier law
firms. She currently holds a position as a partner and co-founder of Amsterdam based IP boutique law
firm Mount Law. She is a specialist in trademarks, designs, copyright, unfair competition, art law and
commercial contracts. She provides senior expert advice on strategy, policy and enforcement of
intellectual property. Sjo Anne is keen on using her in-depth knowledge of the law and legal practice
and her eloquence to achieve results for her clients. Sjo Anne has vast experience in litigating before
national courts and European institutions like EUIPO and the Court of Justice of the EU. She also
advises art institutions on art law and is specialized in licenses, distribution, agency, franchising and
other commercial contracts in the areas of IP/IT and art law. Furthermore, she regularly advises on IP/IT
aspects in M&A transactions. She started her career as a lawyer at a ‘Magic Circle Firm’ which gave her
valuable insights in dealing with international challenges. Sjo Anne is recognized by various leading
directories, including ‘World Trademark Review 1000’, ‘Chambers’ and ‘Managing Intellectual Property’.
Further, Sjo Anne is fond of art, design and architecture. She also studied art history.
Timme Geerlof
Timme Geerlof is managing partner at Windt Le Grand Leeuwenburgh. He started his career as a
contract lawyer at Unilever and has been a lawyer since 2010. Specialising in commercial litigation and
intellectual property law in particular, Timme regularly reviews and lectures on topics relating to
intellectual property law such as European trademark & design law and copyright & trade name law.
Timme is an experienced negotiator, litigator and has drafted many types of commercial contracts: these
include general terms and conditions, distribution and license agreements and national and international
sales contracts (recommended in the Legal 500 guide).

