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Beschikkingen  

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot aanwijzing van een lid en van een 

plaatsvervangend lid in de Raadgevende Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor 

de personen in dienst van de Benelux Unie – M (2021) 7 

 

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, 

 

Gezien beschikking M (2007) 9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot 

benoeming van een effectief lid en van een plaatsvervanger in de Raadgevende Commissie 

"ambtenarenrechtspraak",  

 

Op voorstel van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, 

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1 

 

De heer Piet Heirbaut, directeur-generaal Juridische Zaken bij de Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België, 

wordt aangewezen als lid in de Raadgevende Commissie.  

 

 

Artikel 2 

 

Mevrouw Sabrina Heyvaert, adviseur-generaal bij de directie-generaal Juridische Zaken van de 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

van het Koninkrijk België, wordt aangewezen als plaatsvervangend lid in de Raadgevende Commissie.  
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Artikel 3 

 

Beschikking M (2007) 9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie wordt 

opgeheven. 

 

 

Artikel 4 

 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening. 

 

 

Gedaan te Brussel, op 13 april 2021. 

 

 

 

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

S. WILMÈS 
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot 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) – M (2021) 8 

 
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), 

 

Overwegende 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 herbenoeming van de door de Benelux-landen 

voorgedragen kandidaten voor de Raadgevende Commissie bevoegd inzake de rechtsbescherming van 

personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen 

of modellen), 

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1 

 

1. De heer Kees Bangma wordt voor de duur van zes jaar benoemd tot voorzitter van de Raadgevende 

Commissie. 

 

2. De heer Dominique Dumont wordt voor de duur van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend 

voorzitter van de Raadgevende Commissie. 
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Artikel 2 

 

1. De volgende nationale ambtenaren worden voor de duur van zes jaar benoemd tot leden van de 

Raadgevende Commissie: 

 

a) Voor het Koninkrijk België: mevrouw Anne Bonet; 

 

b) Voor het Groothertogdom Luxemburg: mevrouw Anne-Cathérine Lorrang; 

 

c) Voor het Koninkrijk der Nederlanden: de heer Peter Krekel. 

 

2. De volgende nationale ambtenaren worden voor de duur van zes jaar benoemd tot 

plaatsvervangende leden van de Raadgevende Commissie: 

 

a) Voor het Koninkrijk België: de heer Marc Roelands; 

 

b) Voor het Groothertogdom Luxemburg: de heer Marc Lemal; 

 

c) Voor het Koninkrijk der Nederlanden: de heer Arthur van Wijck. 

 

 

Artikel 3 

 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening en heeft uitwerking met ingang van 

28 maart 2021. 

 

 

Gedaan te Brussel, op 18 maart 2021.   

 

 

 

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

S. WILMÈS 
 
  



Benelux Publicatieblad 

Jaargang 2021 

Nummer 2 
Paginanummer 7 

 

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer, een 

plaatsvervangend raadsheer en een advocaat-generaal in het Benelux-Gerechtshof – M (2021) 9 

 
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 21 januari 2021 akte heeft verleend van het 

ontslag van de heer E.J. Numann als raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, en op 27 januari 2021 van 

het ontslag van de heer F.F. Langemeijer als advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof, 

 

Op voordracht van de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, 

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1 

 

De heer M.V. Polak, plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot 

raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. 

 

 

Artikel 2 

 

Mevrouw T.H. van den Broek, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd tot 

plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. 
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Artikel 3 

 

De heer P. Vlas, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd tot advocaat-

generaal bij het Benelux-Gerechtshof. 

 

 

Artikel 4 

 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening. 

 

 

Gedaan te Brussel, op 10 mei 2021.   

 

 

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

S. WILMÈS 
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee plaatsvervangende 

rechters in het Benelux-Gerechtshof – M (2021) 10 

 
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 akte heeft verleend van het ontslag van mevrouw 
Els Herregodts en mevrouw Geneviève Vanderstichele uit hun functies als plaatsvervangend rechter in 
het Benelux-Gerechtshof, 
 
Op voordracht van de Belgische minister van Justitie, 
 
Heeft het volgende beslist: 
 
 

Artikel 1 
 
Mevrouw Kristin Vandenberghe, raadsheer in het hof van beroep te Gent, wordt benoemd tot 
plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof. 
 

 
Artikel 2 

 
Mevrouw Caroline Vanderkerken, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, wordt benoemd tot 
plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof. 
 

 
Artikel 3 

 
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening. 
 
 
Gedaan te Brussel, op 20 mei 2021.   
 
 
 
De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, 
 
 
 
 
 
S. WILMÈS  
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van de plaatsvervangend 

voorzitter van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de 

personen in dienst van de Benelux Unie – M (2021) 11 

 
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, gelet op de voorwaarden voor de uitoefening van de desbetreffende functie, moet 

worden overgegaan tot de vervanging van de bij beschikking M (2002) 1 van het Benelux Comité van 

Ministers benoemde plaatsvervangend voorzitter van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake 

ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie,   

 

Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 9 december 2019 een rotatie tussen de drie 

landen is overeengekomen, volgens dewelke een Belgische magistraat thans de functie van 

plaatsvervangend voorzitter zal waarnemen voor een duurtijd van zes jaar,  

 

Op voorstel van de Belgische minister van Justitie, 

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1 

 

De heer Bart Van den Bergh, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, wordt voor een duurtijd 

van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake 

ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie.  
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Artikel 2 

 

Beschikking M (2002) 1 van het Benelux Comité van Ministers wordt opgeheven. 

 

 

Artikel 3 

 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening. 

 

 

Gedaan te Brussel, op 22 juni 2021. 

 

 

 

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

S. WILMÈS 

 
  



Benelux Publicatieblad 

Jaargang 2021 

Nummer 2 
Paginanummer 12 

 

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee raadsheren en twee 

plaatsvervangende raadsheren in het Benelux-Gerechtshof – M (2021) 13 

 
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 23 maart 2021 akte heeft verleend van het 

ontslag van mevrouw Eliane Eicher en de heer Jean-Claude Wiwinius uit hun functies als raadsheer in 

het Benelux-Gerechtshof, en van mevrouw Odette Pauly en de heer Michel Reiffers uit hun functies 

als plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, 

 

Op voordracht van de Luxemburgse minister van Justitie, 

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1 

 

1. De heer Roger Linden, president van het Cour supérieure de Justice van Luxemburg, wordt benoemd 

tot raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. 

 

2. De heer Serge Thill, kamerpresident in het Cour d’appel van Luxemburg, wordt benoemd tot 

raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. 

 

 

Artikel 2 

 

1. Mevrouw Théa Harles-Walch, kamerpresident in het Cour d’appel van Luxemburg, wordt benoemd 

tot plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. 

 

2. Mevrouw Agnès Zago, juge de paix directeur de la Justice de paix de Luxembourg, benoemd tot 

raadsheer in het Cour de cassation van Luxemburg met ingang van 15 september 2021, wordt 

benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof met ingang van 15 september 

2021. 
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Artikel 3 

 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening, met dien verstande dat de in artikel 

2, lid 2, bedoelde benoeming slechts uitwerking zal hebben met ingang van 15 september 2021. 

 

 

Gedaan te Brussel, op 16 juni 2021.   

 

 

 

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

S. WILMÈS 
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Jaarverslag  

JAARVERSLAG 2020  

Het jaarverslag 2020 van de Benelux Unie, vastgesteld door het Benelux Comité van Ministers 

overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder e), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, wordt 

gepubliceerd als bijlage die een integrerend bestanddeel uitmaakt van het Benelux Publicatieblad van 

heden. 

  

https://www.benelux.int/files/7716/1657/1944/JAARVERSLAG_2020_-_DEF.pdf
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