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Beschikkingen

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend
advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof – M (2019) 5

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het
op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 25 februari 2019 akte heeft verleend van het
ontslag, met ingang van 1 mei 2019, van de heer L. Timmerman als plaatsvervangend advocaatgeneraal bij het Benelux-Gerechtshof,
Op voordracht van de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming,
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1
De heer B.J. Drijber, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd tot
plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Luxemburg, op 18 juni 2019.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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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 BeneluxOrganisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – M (2019) 6

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 Intellectuele 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 Intellectuele
Eigendom (merken en tekeningen of modellen),
Gezien het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom, de personeelsvertegenwoordiging van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
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 ingang van 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 DussartDesart, de heer Pierre Lammar en mevrouw Paulette Lenert, en dat aldus de door de Benelux-landen
overeenkomstig beschikking M (2014) 14 voorgedragen nieuwe kandidaten kunnen worden
benoemd voor de resterende duur van de oorspronkelijke mandaten,
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1
1. 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 maart 2021 benoemd tot plaatsvervangend
voorzitter van de Raadgevende Commissie.
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Artikel 2
1. De volgende nationale ambtenaren worden tot en met 27 maart 2021 benoemd tot leden van de
Raadgevende Commissie:
a) Voor het Koninkrijk België: mevrouw Anne Bonet;
b) Voor het Groothertogdom Luxemburg: mevrouw Anne-Cathérine Lorrang.
2. De heer Marc Lemal wordt voor het Groothertogdom Luxemburg tot en met 27 maart 2021
benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Commissie.

Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Luxemburg, op 8 augustus 2019.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

R. SCHNEIDER
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot aanwijzing van een lid en diens
plaatsvervanger in de Raadgevende Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de
personen in dienst van de Benelux Unie – M (2019) 8

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 8 van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut
van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst van de Benelux
Economische Unie, ondertekend te ’s-Gravenhage op 29 april 1969,
Overwegende dat er met ingang van 1 augustus 2019 een einde is gekomen aan de hoedanigheid van
de heer H.A.A.G. Vermeulen als lid van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake
ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie (hierna: de Raadgevende
Commissie), waarin hij door het Benelux Comité van Ministers bij beschikking M (2002) 1 werd
aangewezen,
Overwegende dat er voor het Koninkrijk der Nederlanden thans geen nationale ambtenaar als
plaatsvervangend lid in de Raadgevende Commissie zetelt,
Op voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer E.J.H. Heijs, senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep in Nederland, wordt
aangewezen als effectief lid in de Raadgevende Commissie.
Artikel 2
De heer C.H. Bangma, senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep in Nederland, wordt
aangewezen als plaatsvervangend lid in de Raadgevende Commissie.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
Gedaan te Luxemburg, op 21 augustus 2019.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

J. ASSELBORN
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Andere inlichtingen

LIQUIDATIETARIEF bepaald overeenkomstig artikel 4.11 van het reglement op de procesvoering
van het Benelux-Gerechtshof

Liquidatietarieven
van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het reglement op de procesvoering

Het Benelux-Gerechtshof,
Overwegende dat de proceskosten die aan voor de Eerste en de Tweede Kamer ingestelde
procedures verbonden zijn een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de
procesvertegenwoordiger van de in het gelijk gestelde partij omvatten,
Overwegende dat onderhavig tarief betrekking heeft op de in de artikelen 9bis en 9ter van het
Verdrag omschreven procedures,
Overwegende dat het op grond van de artikelen 4.11 en 7.1 van het reglement op de procesvoering
op de weg van het Hof ligt om, na raadpleging van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele
Eigendom en op overeenstemmend advies van de ministers van Justitie van de drie lidstaten, bij
afzonderlijke akte genomen in algemene vergadering, het liquidatietarief van deze vergoeding vast te
stellen,
Gezien de overeenkomstig deze bepalingen ingewonnen adviezen,
Stelt het volgende vast:

1. Het tarief bestaat uit een forfaitair puntensysteem, zonder mogelijke verhogingen of verlagingen.
2. Ieder punt wordt gewaardeerd op zeshonderd euro.
3. De volgende punten worden toegekend voor in de Eerste Kamer vastgestelde procedures:
a) Hoofdprocedure
− Indienen verzoekschrift:
3
− Iedere conclusie:
2
− Pleidooi:
1
− Conclusie in een incident, ongeacht het aantal:
1
− Werkzaamheden van de verweerder ingeval de verzoeker niet van grieven dient: 0,5
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b) Incidentele voorziening
− De helft van het tarief van de principale voorziening
4. De volgende punten worden toegekend voor in de tweede kamer vastgestelde procedures:
− Indienen verzoekschrift:
2
− Iedere conclusie (max. 2):
1
− Pleidooi:
1
− Zitting voor getuigenverhoor aan de eigen zijde:
1
− Bijwoning zitting voor getuigenverhoor van de wederpartij:
0,5
− Conclusie in een incident, ongeacht het aantal:
1
− Plaatsopneming:
1
− Werkzaamheden van de verweerder ingeval de verzoeker niet van grieven dient: 0,5
5. Geen punten worden toegekend voor rechtsplegingen die betrekking hebben op verkrijging van
rechtsbijstand, als bedoeld in de artikelen 1.61 en volgende van het reglement op de procesvoering.

Gedaan te ‘s-Gravenhage/Brussel, op 12 juli 2019.

De griffier,

De president,

A. van der Niet

E.J. Numann

SECRETARIAAT-GENERAAL
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel

Het Benelux Publicatieblad wordt uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie en is
verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans.
Op de website www.benelux.int kunt u het Benelux Publicatieblad raadplegen en kunt u zich inschrijven voor
de mailinglist. U vindt er eveneens de regelgeving van de Benelux Unie.

