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Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht (BMM)

Association benelux pour le droit des marques et modèles (BMM)

BMM 

b u l l e t i n

De BMM Vereniging kent meer dan 720 leden, 
maar hoe goed kent u elkaar eigenlijk? In deze 
Rubriek tre� u iedere uitgave een kort interview 
aan met een BMM lid.

Ditmaal de eer aan Evert van Gelderen, 
 advocaat  en partner IE, IT en Privacy bij 
 Clairfort  Advocaten. 

1. Hoe bent u in de merken- en/of modellen-

wereld beland?

Tijdens mijn studie aan de Universiteit Utrecht 
werd het me duidelijk dat intellectuele-eigen-
dom ‘mijn ding’ is. Ik ben toen alle IE-vakken 
gaan volgen en aan de slag gegaan als student- 
assistent bij het Centrum voor Intellectueel 
Eigendomsrecht (het CIER). Toen wist ik het 
zeker.

2. Welk carrièrepad hee" u inmiddels 

bewandeld?

Tegen het eind van mijn studie ben ik als para-
legal gaan werken bij Stibbe. Vervolgens ben ik 
als advocaat-stagiair aan de slag gegaan bij 
Fresh!elds. Allebei mooie kantoren, maar ik 
vond mijn draai pas echt bij niche-kantoor De 
Gier | Stam & Advocaten in Utrecht. Daar werd 
ik in 2008 partner. In 2016 maakte ik met mijn 
collega Elise Menkhorst een kort uitstapje naar 
een kantoor in Den Bosch, waarna we eind 
2017 aan de basis stonden van Clairfort. Het 
kantoor is inmiddels uitgegroeid tot dertig 
 collega’s. 

3. Wat is de leukste merken- en/of model-

lenkwestie waaraan u hee" gewerkt?

Je kunt me rustig omschrijven als vakidioot, 
dus ik werk met veel plezier in al onze dossiers. 
De allerleukste zaken zijn, denk ik, de kwesties 
waarin vraagstukken spelen die nog niet zijn 
uitgekristalliseerd, zoals in de kwestie 
 Technopharma/Unilever over kwade trouw en 
algemeen bekende merken. En de kwestie 
 China Shipping Agency/Adidas c.s., één van de 
eerste Nederlandse procedures over de Anti-
Piraterij verordening. 

4. Met wie zou u graag een dag van werk-

zaamheden ruilen?

Met Joe Bonamassa, een geweldige blues- en 
rockgitarist. Lijkt me geweldig om in plaats van 
je tas met laptop een gitaarkist mee naar je 
werk te nemen. Overigens kan ik er zelf geen 

hout van, dus je zult mij niet terugzien in een 
IE-band.

5. Wat is uw favoriete merk of model?

Als ik zo eens om me heen kijk, kan ik niet om 
Apple heen (telefoon, laptop, horloge). Verder 
ben ik wel van Audi. Mijn energie en toe-
wijding hee# het Clairfort-merk, daar ben ik 
 iedere dag blij mee.

6. Als u één artikel uit het BVIE zou mogen 

schrappen, wijzigen of aan het BVIE zou 

mogen toevoegen, welk artikel zou dat dan 

zijn en waarom?

Dan zou ik een aanvulling schrijven op arti-
kel 2.23 lid 3 BVIE. Het artikellid dat gaat over 
de ‘gegronde reden uitzondering’ op de uitput-
tingsregel. Als daar met succes een beroep op 
wordt gedaan, dan zouden mijns inziens niet 
automatisch ook alle (neven)vorderingen van 
toepassing moeten zijn. Stel er worden ‘uitge-
putte’ producten doorverkocht waarvan de toe-
stand verslechterd blijkt te zijn – denk aan een 
niet-zichtbare gevaarlijke productiefout in een 
dure auto die zich na enige tijd openbaart. Dan 
kan er inderdaad een belang zijn om de ver-
handeling te stoppen. Maar zou degene die ze 
doorverkoopt alle vorderingen onverkort moe-
ten accepteren die normaal gesproken tegen 
een ‘inbreukmaker’ worden ingesteld, zoals 

schadevergoeding, informatieverplichting, 
opeisen goederen, et cetera?

7. Welk thema zou u graag (nog) eens 

 behandeld zien in het BMM Bulletin?

Het zou naar mijn mening interessant zijn om 
een BMM Bulletin te besteden aan de begroting 
van schadevergoeding, waarbij niet alleen de 
Benelux-landen maar ook een aantal omrin-
gende landen ter vergelijking zouden worden 
meegenomen, zoals Duitsland en het VK. 

8. Hee" u een rolmodel?

Als jonge advocaat heb ik veel geleerd van 
Michael Gerrits, een haarscherpe en gedreven 
(toen nog) advocaat. Mijn patroon, Edgar 
Stam, was een uitstekende mentor op het 
gebied van de commerciële kant van de advoca-
tuur. Ten slotte is mijn grootste rolmodel toch 
wel mijn vader, die helaas in 2019 overleed, 
omdat ik geen beter voorbeeld ken van een 
rechtvaardig en goed mens. 

9. Maak af: als ik in het bestuur van de 

BMM vereniging zat, dan zou ik… 

Dan zou ik hopen dat we COVID-19 zo ver 
hebben kunnen terugdringen dat ik zou 
 kunnen aanmoedigen om weer veel o*ine 
events te organiseren. Ik mis de gezellige 
 avonden met de Nederlandse, Belgische en 
Luxemburgse collega’s tijdens de BMM- 
meetings. 

10. Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Ik lieg niet als ik zou antwoorden ‘werken’, 
maar er zijn gelukkig meer leuke dingen. We 
zijn altijd in voor etentjes met vrienden en 
familie, we maken graag stedentrips en gaan 
graag weekendjes naar Texel. De tuin vraagt 
ook de nodige aandacht. Om de bourgondische 
levensstijl enigszins te compenseren, doen we 
aan bootcampen en hardlopen.

11. Is u nog een speci%eke editie van het 

BMM-Bulletin bijgebleven en zo ja, waarom?

Het themanummer over nevenvorderingen uit 
2018 sla ik er regelmatig op na. 

12. Wat wilt u verder nog kwijt? 

Ik hoop nog lang lid te blijven van BMM. Mijn 
dank aan iedereen die deze mooie vereniging 
mogelijk maakt!

het interview - Evert van Gelderen


