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BESCHIKKING

van het Benelux Comité van Ministers
tot vervanging van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, twee leden en een
plaatsvervangend lid van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake de rechtsbescherming
van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de lntellectuele Eigendom (merken
en tekeningen of modellen)
M (201e16

Het Benelux Comité van Ministers,

Gelet op artikel 6, leden 2 tot en met 4, van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag
betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de
rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de lntellectuele
Eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Brussel op 24 oktober 2008,
Gezien beschikking M (2014) 14 van het Benelux Comité van ministers tot vaststelling van de
modaliteiten betreffende de benoeming van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake de
rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de lntellectuele
Eigendom (merken en tekeningen of modellen),
Gezien het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de lntellectuele
Eigendom, de personeelsvertegenwoordiging van het Benelux-Bureau voor de lntellectuele

Eigendom gehoord hebbende, met betrekking

tot de vervanging van de voorzitter

en

plaatsvervangend voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend lid van bovengenoemde
Raadgevende Commissie, welke door het Benelux Comité van Ministers bij beschikking
M (2015) 1 met ingangvan 27 maart 2015 voor de duur van zes jaar werden benoemd,
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers akte verleent van de beëindiging van de
mandaten van de heer Willem van den Brink, de heer Francis Vanderveeren, de heer Roland
Dussart-Desart, de heer Pierre Lammar en mevrouw Paulette Lenert, en dat aldus de door de
Benelux-landen overeenkomstig beschikking M (2014) 1.4 voorgedragen nieuwe kandidaten
kunnen worden benoemd voor de resterende duur van de oorspronkelijke mandaten,
Heeft het volgende beslist:

Artikell
L. De heer Kees Bangma wordt tot en met 27 maart 2021 benoemd tot voorzitter van de
Raadgevende Commissie.

2. De heer

Dominique Dumont wordt

tot en met 27

plaatsverva ngend voorzitter va n de Raadgevende Com

m

issie.

maart 2O2L benoemd tot

Artikel2
1. De volgende nationale ambtenaren worden tot en meï 27 maart 2021 benoemd
van de Raadgevende Commissie:

a)

Voor het Koninkrijk België: mevrouw Anne Bonet;

b)

Voor het Groothertogdom Luxemburg: mevrouw Anne-Cathérine Lorrang.

tot

leden

2. De heer Marc Lemal wordt voor het Groothertogdom Luxemburg tot en met 27 maart202L
benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Commissie.

Artikel3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening'

Gedaan te
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De Voorzitter van het Comité van Ministers,

Pour le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
Ministre de l'lmmigration et de l'Asile

(

in Schneider

Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

