BBMM Beroepsopleiding 2020 – 2021
De tweejarige Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden leidt kandidaten op tot het
zelfstandig uitoefenen van het beroep van Merken - en Modellengemachtigde in de Benelux. Er is veel
aandacht voor praktische vaardigheden en objectieve toetsing. Prominenten uit de IE-wereld doceren een
compleet programma van kennis en vaardigheden, die een Merken- en Modellengemachtigde nodig heeft
om een cliënt bij te staan in de bescherming van zijn merken en vormgevingen.
Samen met het vervullen van de eis van drie jaar relevante werkervaring geeft het diploma van de
opleiding toegang tot het gebruik van het BMM keurmerk.
De opleiding begint op 23 en 24 januari 2020 in Rotterdam

Overzicht van onderwerpen die aan bod komen:
Eerste jaar – theorie
Verkrijging merkrecht
• Formele vereisten, prioriteit, collectieve merken.
• Classificatie en depotprocedure
• Absolute en relatieve gronden, weigering en oppositie
• Internationale registratie en Merkenrecht USA
• Depotstrategie
Uitoefening Merkrecht
• Beschikbaarheidsonderzoek
• Omvang: beschermingsomvang en schadevergoeding
• Omvang: beperkingen: uitputting, rechtsverwerking, vergelijkende reclame
• Verval (met name niet-gebruik) en nietigheid
• Namaakbestrijding en mededinging
• Vennootschap- en handelsnamen; onrechtmatige daad
• Merk en reclame
• Uitoefening van Merkrecht en juridische procedures
Modellenrecht en Auteursrecht
• Vereisten modelbescherming
• Model depot BBIE, WIPO en EUTM
• Auteursrecht en samenloop met Modellenrecht

Tweede jaar – vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikbaarheidsonderzoek en opinie
Modellenrecht in de praktijk
Administratieve procedures BBIE, EUIPO en WIPO
Klantadvies en Inbreukadvies
Oppositie en argumentatie; doorhaling en beroep – BBIE en EUIPO
Domeinnaamgeschillenbeslechting in de praktijk
Overdracht, licentie, pandrecht in de praktijk
IP contracten

Programma 2020
Do

Vr

23 januari

24 januari

11.30
13.15
16.15
Blok 1
9.00
13.15

Startbijeenkomst
Introductie
Inleiding Cursus
Inleiding Intellectuele Eigendom
Marketing
Verkrijging merkrecht
Formele vereisten, prioriteit,
collectieve en certificeringmerken
Merkenrecht – classificatie,
depotprocedure

Paul Geerts
Paul Geerts
Paul Geerts
Rik Riezebos
Pieter Veeze
Johan Dedeckel

Vr

7 februari

9.30
13.30

Merkenrecht – absolute gronden
Merkenrecht – weigering

Michel Rorai
Christoph Bourgeois

Vr

28 februari

9.30

Merkenrecht – relatieve gronden

13.30

Merkenrecht – oppositie

Marie-Christine
Janssens
volgt

Vr

27 maart

9.30
13.30

Internationale registratie
Merkenrecht USA

Michiel Haegens
Barbara Braat

Vr

17 april

9.30
Blok 2
13.30

Slot Blok 1: Depot strategie
Uitoefening Merkrecht
Beschikbaarheidsonderzoek

Ellen Gevers

9.30

Merkenrecht – omvang:
beschermingsomvang,
schadevergoeding
Merkenrecht – omvang: beperkingen:
uitputting, rechtsverwerking

Jeroen Muyldermans

Merkenrecht – verval (met name nietgebruik) & nietigheid
Namaakbestrijding

Selmer Bergsma

Vennootschap- en handelsnamen;
onrechtmatige daad (in NL & BE)
Merken in reclame, adwords en food

Roderick Chalmers
Paul Maeyaert
Sarah Arayess
Maarten Haak

Blok 3
13.30

Slot Blok 2: Uitoefening van Merkrecht
en juridische procedures
Modellenrecht
Modellenrecht I

9.30

Modellenrecht II

13.30

Modelrecht – Weergave, classificatie en
depotstrategie BBIE, WIPO, EU IPO

Manon RiegerJansen
Johan Dedeckel

Blok 4

Vr

8 mei

13.30

Vr

29 mei

9.30
13.30

Vr

19 juni

9.30
13.30

Vr

Vr

11 september

2 oktober

9.30

Vr

30 oktober

9.30
13.30

Auteursrecht en Uitoefening van
Modellenrecht
Auteursrecht
Samenvatting Modellenrecht

Vr

13 november

11.45 –
16.00

Jaarafsluiting
Examenvoorbereiding

NH Capelle, Capelle a/d
IJssel

Unilever, Rotterdam

volgt

volgt

Knijff, Weesp
Pieter de Ruijter

Stibbe, Brussel
Ignace Vernimme

Ploum, Rotterdam

Huib Berendschot

Rotterdam
Hendrik Vanhees

Rotterdam
Elise Menkhorst
Thera Adam-van
Straaten
Paul Geerts

Knijff, Weesp

Inschrijvingsvoorwaarden
Vooropleiding
Deelnemers hebben bij voorkeur een juridische, academische vooropleiding of een HBO opleiding
rechten of rechtspraktijk. Met kandidaten die niet aan een van deze vooraarden voldoen, zal een
intakegesprek worden gehouden.
Werkervaring
Voor deelname aan de beroepsopleiding is het vereist dat kandidaten met een afgeronde Master
minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met
een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring. Als bewijs
hiervan dient de kandidaat een verklaring van de (oud)werkgever te overleggen. Met kandidaten die niet
aan deze voorwaarden voldoen, zal een intakegesprek worden gehouden.
Voor kandidaten die niet aan de inschrijvingscriteria voldoen, is het wel mogelijk de opleiding te volgen
zonder aan het examen deel te nemen.
Aant al deelnemers
De opleiding zal in januari 2020 van start gaan bij inschrijving van tenminste 16 deelnemers.
Taal
De opleiding wordt in de Nederlandse taal gegeven. Er is een beroepsopleiding louter in de Franse taal in
voorbereiding. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met het secretariaat
Vrijstellingen
Er worden geen vrijstellingen verleend voor delen van de beroepsopleiding.
Werkmethode
De opleiding van aan met een tweedaagse startbijeenkomst in januari. De overige bijeenkomsten vinden
altijd plaats op vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd.
Tijdens de bijeenkomsten wordt van de deelnemer een actieve deelname verwacht. Gekozen is voor een
werkmethode waarbij u voorafgaand aan de bijeenkomst het materiaal bestudeert en een casus maakt.
De bijeenkomsten vergen een voorbereiding van gemiddeld zes uur per dagdeel. De achterliggende
gedachte van deze methode is dat u zich op deze manier goed voorbereidt op de bijeenkomst. Voorts
wordt de docent in staat gesteld aandachtspunten te signaleren en hierop zijn onderwijs af te stemmen.
Locat ies
De cursusdagen vinden plaats op verschillende locaties, maar zijn vrijwel altijd goed bereikbaar met
het openbaar vervoer vanuit België en Nederland.

Examen Benelux Merken - en Modellengemachtigde
Het examen Benelux Merken- en Modellengemachtigden betreft een schriftelijk examen aan het
einde van het eerste jaar en een mondeling examen na het tweede jaar.
Deelnemers kunnen er desgewenst voor kiezen de opleiding niet af te sluiten met een examen. Aan hen
wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Aanmelding
Aanmelding dient te geschieden vóór 31 december 2019 door middel van verzending van het
ingevulde aanmeldingsformulier naar bbmm.fbmm@gmail.com. Na inschrijving ontvangt u een
bevestiging.
Kosten
De cursusprijs voor de tweejarige opleiding bedraagt naar verwachting € 6250 excl. BTW. Bij de
cursusprijs is inbegrepen het gebruik van de elektronische leeromgeving, de verplichte literatuur, koffie,
thee en lunches zoals vermeld in het programma, de overnachting bij de openingsbijeenkomst en het diner
bij de diploma-uitreiking.
Annulering
Eventuele annulering van de cursus dient schriftelijk te geschieden. Er vindt geen restitutie p laats van
het cursusgeld.
Algemene voorwaarden
Op de BBMM-opleiding zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze op de website
www.bbmm.info onder ‘Aanmeldingen’.

Modules
Tijdens de opleiding is het voor geïnteresseerden mogelijk om dagdelen van het programma van het eerste
jaar als losse modules bij te wonen. Per dagdeel kunnen maximaal vier deelnemers aanschuiven bij de
cursisten van de beroepsopleiding. De kosten voor het volgen van een module bedragen € 250,= excl.
BTW per dagdeel. Inschrijven voor deze modules kan zodra het programma van het eerste jaar gereed
is. Aan deelnemers van een of meerdere modules wordt een bewijs van deelname verstrekt. Zowel BMM
Gemachtigden als advocaten kunnen de deelname aan de modules opvoeren als 3 opleidingsuren.

