
 
    
 

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst & Algemene Ledenvergadering 

 

Van ambacht tot AI: 

Heden, verleden & toekomst van merken en modellen 

 

 

 

28 & 29 november 2019 | Handelsbeurs & Oude Vismijn te Gent | België 

 
 

Geacht BMM-lid en sympathisant,  

De BMM bestaat 45 jaar en dat vieren we in Gent op donderdag 28 november aan de vooravond van de 

najaarsvergadering op 29 november 2019.   

Het historische centrum van Gent vormt het perfecte kader voor deze 2-daagse waar we de brug slaan 

tussen de vele ambachten die de stad groot maakten en de toekomst rond artificiële intelligentie, 

waarvan ook op de Universiteit Gent en de vele hogescholen de fundamenten worden gelegd. 

https://stad.gent/nl


 
    
 

 

Het mooie programma bestaat uit:   

• Een bezoek op donderdagnamiddag aan het designmuseumgent.be toont het individuele 

karakter van meerdere Belgische ontwerpen.  

• De Oude Vismijn waar de Leie en de Lieve samenvloeien, is de perfecte locatie om 

donderdagavond ons lustrumfeest te houden. Hier komen eerst de nieuwe leden en de Young 

BMM’ers samen, en zal de voorzitter een inleiding geven over de BMM. Daarna zal tijdens de 

receptie met alle leden het glas worden geheven op 45 jaar BMM! Het feestelijke diner zal 

overgaan in een spetterend feest, opgeluisterd door liveband De Ambissadeurs en een DJ.  

• In de Handelsbeurs gaat een mooie krans sprekers op vrijdag dieper in op het heden, maar ook 

op het verleden en de toekomst voor merken en modellen. 

Meer praktische informatie zoals tijd, plaats en kosten vind je in deze uitnodiging en in het 

inschrijvingsformulier. Inschrijven kan via de digitale inschrijvingslink. Voor het lustrumfeest kan je 

inschrijven met partner. Ereleden kunnen bovendien inschrijven op kosten van de vereniging en voor 

actieve commissie- en bestuursleden geldt een speciaal tarief. 

Voor deelname aan het complete academische gedeelte worden 6 BMM Keurmerk punten toegekend. 

De netto-uren genoten opleiding kunnen ook worden ingediend bij de balies van België, Luxemburg en 

Nederland. De presentaties zullen worden gegeven in het Frans of Nederlands of Engels. Zoals 

gebruikelijk zullen de presentaties simultaan worden vertaald.  

https://www.designmuseumgent.be/
https://www.handelsbeurs.be/nl/praktisch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4LJU-TDz_kWAwPTsBO5tQP49f6PWdzNfg5aqkdw2zdJrdg/viewform


 
    
 
Weet jij trouwens nog wie jouw peter of meter waren die de handtekeningen leverde om je lid te laten 

worden van de BMM? Spreek met elkaar af aan de feesttafel op 28 november, luister naar de leuke 

verhalen die de BMM al 45 jaar kleur geven en/of bedenk hoe de BMM ook de komende 45 jaar levendig 

interessant kan blijven voor alle actoren in het merken-en modellenrecht.  

Wij kijken alvast uit naar jullie ideeën via de website en hopen jullie allen te mogen ontmoeten op de 

feestelijke bijeenkomst in Gent. 

 

Inmiddels hebben zich al meer dan 250 deelnemers ingeschreven. Wees er snel bij, want met 300 

plaatsen op de donderdagavond is het maximum aantal deelnemers beperkt. 

Mede namens de leden van de Programmacommissie, 

Johan Dedeckel 

Voorzitter BMM 

 

Bij lagen 

 Programma 

 Resumés dagvoorzitter & sprekers 

 Locatie & bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bmm.eu/nieuws/bmm-45-jaar-post-hier-je-idee
https://www.bmm.eu/nieuws/bmm-45-jaar-post-hier-je-idee


 
    
 

 

PROGRAMMA 

 

 

Donderdag 28 november 2019 

   

12:30 Vergaderingen Bestuur en commissies, inclusief lunch 

 Uitsluitend voor BMM Bestuur en Commissieleden 

Locatie: Marriott Hotel, Korenlei 10 

  

14:00   Mogelijkheid tot inchecken hotels 

  

15:00   Bezoek Design Museum Gent 

 Tentoonstelling ‘Making Matters’, rondleiding onder leiding van 

gespecialiseerde gidsen (Engelstalig) (reeds volgeboekt, aanmelding niet meer 

mogelijk) 

 Locatie: verzamelen in lobby Marriott Hotel, Korenlei 10, Gent. Daarna 

verdeeld in 2 groepen te voet naar Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5 

(100 meter lopen) 

 

16:30 Einde sociaal programma, vervolg check-in hotels, mogelijkheid tot opfrissen 

  

17:30 Welkomstreceptie nieuwe BMM leden & Young BMM 

 Nieuwe leden, geïnteresseerden en Young-BMM’ers maken tijdens deze 

speciale bijeenkomst kennis met het bestuur en de werking van de BMM. De 

overige leden zijn van harte welkom vanaf 18:00 uur. 

Locatie: Oude Vismijn, Rekelingestraat 5 

 

18:00 Welkomstreceptie alle deelnemers 

Locatie: Oude Vismijn, Rekelingestraat 5 

  

19:00 – 1:00 Feestelijk diner, gevolgd door dansfeest met live band en DJ 

Locatie: Oude Vismijn, Rekelingestraat 5 

 

Dress code: feestelijk 

 



 
    
 
Vrijdag 29 november 2019 
  

8:30   Ontvangst & registratie, met koffie 

 

9:00   Opening door de dagvoorzitter (NL) 

 Christoph Bourgeois, Brantsandpatents 

  

9:30   Nieuw BVIE: stand van zaken en praktijk (FR) 

Hugues Derème, Benelux Office for Intellectual Property 

 

10:15 Niets geregistreerd, maar toch optreden tegen namaak? (NL) 

Paul Maeyaert, Altius & Marlous Stal-Hilders, NLO 

  

11:00 – 11:30 Koffiepauze 

 

11:30  Update rechtspraak van het Hof van Justitie EU (FR & NL) 

Carina Gommers & Eleni Foscolos, Hoyng ROKH Monegier 

 

12:15   Algemene Ledenvergadering & uitreiking Wim Mak Award 

 

13:00 – 14:15   Lunchpauze  

 

14:15 Nieuwe look & feel: omzetting naar product en IE-bescherming (NL) 

Joeri Mombers, Signify 

  

15:00 Ongebruikt of onbemind? Een blik op ‘vergeten’ verdragen en 

verdragsbepalingen (NL) 

 Sven Klos, Klos c.s. 

 

15:45  Artificial Intelligence & IE (NL) 

 Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen 

 

16:30 Afsluiting door de dagvoorzitter (NL) 

 

16:45 – 18:00  Netwerkborrel  



 
    
 

 

RESUMÉS SPREKERS 

 

 

 

Christoph Bourgeois | Brantsandpatents  

Christoph Bourgeois started his career in the Gevers firm (Antwerp) in 1996 after obtaining law 

degrees in the Ghent University and London University (Queen Mary & Westfield college). He became 

BMM certified trademark attorney in 2001. After 14 years within Gevers he co-founded 

Brantsandpatents in January 2011 with branches in Ghent and Brussels. 

 

 

Hugues Derème | Benelux Office for Intel lectual Property  

Hugues Derème is Deputy Director General of the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) since 

2008. In this position, he is at the head of all business activities of the BOIP, including supervision of 

the Registration Department (trade marks, designs, i-Depots), Department of Legal Affairs and 

Department of Information & Promotion. His responsibilities also include revision of the Benelux  

legislation, as well as international and European cooperation. He previously worked as an attorney-

at-law 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. After six years as a 

lawyer and after having completed an MBA program in the US, he moved to the industry and joined, 

as Managing Director, a company active worldwide in the production and trade of promotional items. 

 

 

Paul  Maeyaert  |  Alt ius 

Paul is a member of the Brussels bar and an experienced IP litigator in Belgium.  He assists clients in 

enforcement matters related to all areas of IP with a focus on trademarks, designs, copyright and 

unfair competition. Paul lectures on ‘European trademark law’ at the University of Liège, as part of its 

‘Competition Law and IP’ LL.M program and is an active member (and past-president) of the Benelux 

Association of Trademark and Design Attorneys (BMM) and a member of the ‘Famous and Well-Known 

Trademarks Team’ of Marques. 

 

 

 

 



 
    
 
 

Marlous Stal -Hi lders | NLO 

Marlous has been a partner at NLO since 2004. She’s specialised in consultancy relating to portfolio 

management and strategy and advises and mediates in cases involving infringement of IP rights. 

Marlous cooperates in teams with patent attorneys from various sections, enabling NLO to assist its 

clients in all IP fields. Marlous was the main driving force behind NLO’s acquisitions of Zacco 

Shieldmark in 2013 (now: NLO Shieldmark) and Markenizer in 2019. For years, Marlous was part of 

the Management Team of NLO. Her management experience and business insights make her a highly-

valued business partner to her clients. 

 

 

Carina Gommers | Hoyng ROKH Monegier  

Carina Gommers is a Partner at HOYNG ROKH MONEGIER. Her practice covers litigation regarding 

intellectual property rights, including trademarks and designs. She also has extensive experience 

regarding customs counterfeit seizures. Carina is a member of the JIPLP editorial board, the BMM 

Bulletin and IEForum.be. In addition, she is secretary of the ECTA Anti-Counterfeiting Committee, 

member of the ECTA EUIPO Link Committee and of the ECTA Council. Since qualifying, Carina has 

worked on several high-profile cases and represents clients including Thomas Cook, Amazon, Philips, 

SuperGroup, Pfizer and Procter & Gamble. 

 

 

Eleni Foscolos | Hoyng ROKH Monegier  

Eleni Foscolos is an Associate at HOYNG ROKH MONEGIER. Her practice covers all legal aspects of 

intellectual property law, with a particular focus on trademarks and designs, as well as unfair 

competition law issues. She is involved in infringement proceedings before the Belgian courts and 

manages the trademark portfolios of clients in various industry sectors, including opposition and 

cancellation proceedings. Before joining HOYNG ROKH MONEGIER, Eleni worked as in-house counsel 

for a service provider in the healthcare and pharmaceuticals industry. She also gained experience 

working at the European institutions as a trainee at EUIPO and the European Data Protection 

Supervisor (EDPS) in Brussels.  

 

 

 

 

 

 



 
    
 
 

Joeri  Mombers | Signify 

Joeri is a Sr. IP Counsel at Signify (formerly Philips Lighting) where he applies his all-round expertise 

in the fields of trade marks, designs, domain names, copyright and related matters in a wide variety 

of strategic projects and day-to-day matters such as portfolio management and brand protection. He 

is a founding member of the Enforcement Database Working Group and is chairing the Anti-

Counterfeiting Committee of AIM – the European Brands Association. In this capacity, Joeri is in 

regular contact with various enforcement authorities and EU agencies. 

 

Sven Klos | Klos c.s.  

Sven Klos received his education from the University of Amsterdam. He was a partner at Nauta Dutilh 

and Allen & Overy before founding his specialised IP boutique firm Klos cs. A particular emphasis 

within Sven’s trademark practice is on trademarks with a design element, such as colour marks, 

colour combination marks and the shapes of packaging and products. Another important focus is the 

protection of product design based on copyright, design registrations and unfair competition. Sven 

regularly publishes and lectures on a wide variety of topics, such as the protection of product design, 

sports marketing, damages proceedings in IP matters, the EU Database Directive, cross-border 

injunctions in trademark infringement cases, non-traditional trademarks, licensing contracts and 

character merchandising. Sven is an active member of a great number of professional organization 

within his field including the International Trademark Association (INTA) and has served on a number 

of INTA Subcommittees. 

 

Arnout Groen | Hofhuis Alkema Groen 

Arnout Groen specializes in media law and in intellectual property rights in the digital age, most 

notably copyrights and database rights. He has been involved in many ground-breaking cases in these 

areas of law over the past decade. Arnout’s practice is mainly litigation, also covering matters 

pertaining to product design and in trademark disputes. 

Arnout is a member of the editorial board of the Benelux Trademark and Design Bulletin and is a 

member of the AIPPI Designs Committee. Before founding Hofhuis Alkema Groen, Arnout worked in 

the IP/ICT department of De Brauw Blackstone Westbroek. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
    
 

 

LOCATIE & BEREIKBAARHEID 

 

 

Design Museum Gent 

Het (volgeboekte) sociaal programma vindt plaats in het Design Museum van Gent. Het Design 

Museum is het enige museum in Belgë met een internationale designcollectie. Het pand bestaat uit 

een 18e eeuwse kern met een moderne aanbouw. Met een geschiedenis die terug gaat tot 1903, 

behoort het museum momenteel tot de twintig best bezochte musea van België. De rondleiding zal 

rond het thema ‘Making Matters’ draaien, waarbij een kijkje in de keuken van design wordt gegeven. 

Adres: Jan Breydelstraat 5, Gent 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Vismijn 

In het hart van de stad vinden we de Oude Vismijn, die ditmaal als feestlocatie fungeert. De Oude 

Vismijn was oorspronkelijk een van de oudste markten van de stad Gent en is gebouwd in 1689. De 

Oude Vismijn wordt begrensd door twee wateren: aan de westzijde de Lieve, aan de zuidzijde de Leie. 

Liggend aan deze fraaie oever is een bruisend diner en feest gegarandeerd! 

Adres: Rekelingestraat 5, Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
 
Handelsbeurs 

Het congresgedeelte van deze Najaarsvergadering wordt gehouden in de fraaie Handelsbeurs, gelegen 

aan de statige Kouter. De Handelsbeurs fungeerde, zoals de naam al doet vermoeden, vroeger als een 

gebouw waar kooplieden handel dreven. Gebouwd in 1738–1739 kent het gebouw een rijke 

geschiedenis. In het oudste deel van de Handelsbeurs, het zogeheten Corps de Garde (ofwel 

Hoofdwacht) werd ooit nog een telefoon- en telegraafkantoor gevestigd. Momenteel bevindt zich in 

deze Corps de Garde een concertzaal. De Handelsbeurs is zodoende een ideale locatie voor een 

geslaagd BMM congres. 

Adres: Kouter 29, Gent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=16WpZO60ENuPgQgNP3Hdx07s-cmrXvfya&usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/open?id=16WpZO60ENuPgQgNP3Hdx07s-cmrXvfya&usp=sharing


 
    
 

 

HOTELS 

 

 

De BMM organisatie heeft een groot aantal kamers bij diverse hotels in het centrum van Gent 

voorzien. Deze zijn echter, wegens de grote opkomst, vrijwel allemaal volgeboekt. Voorts zijn in de 

binnenstad nog tal van andere hotels beschikbaar. 

 

* * * * * 


