Verslag verkennende meeting Commissie Intellectuele Rechten
Datum : 31/01/2020
Aanwezig :
1. Mr. Willem-Jan COSEMANS
2. Mr. Christian DEKONINCK
3. Mr. Didier DENEUTER
4. Mr. Alexis FIERENS
5. Mr. Jan-Diederik LINDEMANS
6. Mr. Emmanuel VAN MELKEBEKE
7. Mr. Christl VERLEYEN
8. Mr. Emmanuel VERRAES
Verontschuldigd : Mr. Brison, Mr. Heremans, Mr. Marx, Mr. Reygaert
Topics :
Na een korte introductie van Mr. Verraes, is er een introductieronde gehouden, waarbij ieder der
aanwezigen zich kort voorgesteld heeft.
Vervolgens hebben de aanwezigheden een aantal bekommernissen en ervaringen gedeeld, zoals :
- de snelheid van de rechtsbediening (lange wachttijden om een pleitdatum te bekomen (zeker in
beroep), verschil snelheid eenzijdig verzoekschrift en daaropvolgend derdenverzet, enz.)
- de specifieke vertrouwdheid met de IP-materie van sommige rechters, zeker in de zomerperiode
(met voorstel om de aandacht van de voorzitters van de rechtbanken hierop te vestigen)
- de problematiek van de deskundigen die aangesteld worden in IP-zaken, zowel op gebied van
kwaliteit en snelheid. Specifiek werd ook gesproken over de trage uitbetaling van aangestelde
deskundigen.
Hieruit werden een aantal eerste voorstellen en denkpistes gedistilleerd :
- opstellen van "good practices” voor beide partijen (magistratuur en advocatuur) inzake bijv. tijdige
aanwezigheid, inschatting pleitduur, al dan niet neerleggen via e-deposit en/of ter zitting meenemen
van reeds neergelegde stukkenbundels, enz.
- mogelijkheid om op voorhand te weten welke voorzitter wanneer zetelt
- mogelijkheid om IP-zaken rechtstreeks voor de bevoegde kamer te kunnen inleiden ipv eerst via de
algemene inleidingskamer te moeten passeren
- piste om vormingen te organiseren over IP waar magistraten zouden aan kunnen deelnemen
- samenzitten met magistraten om hun gebeurlijke bekommernissen en suggesties over de
advocatuur te aanhoren
- ook samenzitten met griffiers om hun gebeurlijke bekommernissen en suggesties over de
advocatuur te aanhoren
Unaniem werd beslist om de commissie intellectuele rechten boven de doopvont te houden, waarbij
het de bedoeling is :
- het een en ander onder de auspiciën van de NOAB te houden
- te luisteren bij andere gelijkaardige commissies (bijv. commissie arbeidsrecht, commissies die deel
uitmaken van de Franstalige orde) naar hun ervaringen en benaderingen
- maandelijks samen te zitten, iedere laatste vrijdag van de maand - uitzonderlijk zal de
eerstvolgende vergadering op 13 maart 2020 om 12 u gehouden worden

- Mr. Verraes daarbij als ‘voorzitter’ wordt aangeduid en Mr. Van Melkebeke als ’secretaris’
- de commissie openstaat voor alle confraters die in de IP-materie actief zijn, maar het wel de
bedoeling is dat het werkbaar blijft qua aantallen
- van iedere vergadering een verslag bij te houden dat online zal geplaatst worden

