Praktische gegevens

Onderzoeksgroep Onderneming & Recht

Datum en locatie
Woensdag 14 december 2016
Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Anna-straat 7, 2000 Antwerpen.
Parkeren mogelijk in de parking St. Jacob aan de Sint-Jacobsmarkt 81.
Prijs: 150 euro (excl. btw).
Prijs advocaat-stagiairs: 100 euro (excl. btw).
De prijs omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, het verslagboek, koffiepauzes en de lunch.
Erkenning
In aanvraag bij de OVB en het IGO.
Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen
U kunt inschrijven door onderstaande strook in te vullen en vóór 9 december 2016 te faxen naar
03 658 71 21 of mailen naar mail@intersentia.be.
Voor bijkomende inlichtingen: Intersentia nv | Groenstraat 31 | 2640 Mortsel | Tel. 03 680 15 50

Studiedag

Mode & Recht
Opstart van het modebedrijf,
intellectuele rechten,
distributie en 3D-printing

Inschrijvingsstrook
Dhr./Mevr.:

Functie:

Kantoor/instelling:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

Fax:

E-mailadres:
Btw-nr.:
Schrijft zich in voor de studiedag en betaalt 150 euro (excl. btw).
Is advocaat-stagair, schrijft zich in voor de studiedag en betaalt 100 euro (excl. btw).
Facturatieadres, indien verschillend van adres hierboven:

Handtekening:

Datum:

woensdag 14 december 2016
Universiteit Antwerpen, Kapel van de Grauwzusters
Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Toelichting

11.00u
			

Intellectueel eigendomsrecht: strategieën voor mode

Een modeactiviteit tot een succesvolle onderneming maken kan enkel wanneer ook de juridische aspecten goed voor ogen worden gehouden. Tijdens deze studiedag komen een aantal
juridische topics aan bod die essentieel zijn bij de opstart en uitbouw van een modebedrijf. Zo
wordt tijdens de ochtendsessie eerst stilgestaan bij relevante businessmodellen. Vervolgens komen de voor de modewereld belangrijke problematiek van e-commerce (informatieverplichtingen, het voeren van reclame en verkoop op afstand) en de bescherming van modecreaties door
intellectuele rechten aan bod. Welk IE-recht beschermt het best modecreaties? Welke strategie
moet men hanteren inzake intellectuele rechten? En wat te doen bij namaak?

11.30u		
			

Bestrijding van namaak in de mode

12.00u		

Discussie

12.30u

Lunch

De namiddagsessie bestaat uit drie praktijkgerichte workshops. In een eerste workshop komen
vennootschapsrechtelijke en fiscale/financiële vragen bij de opstart van een modeonderneming
aan bod. Daarna wordt de distributie van modecreaties onder de loep genomen. Ten slotte
staat 3D-printing centraal, met aandacht voor de uitdagingen die deze technologie voor de modesector oproept. Tijdens de workshops worden uiteenzettingen door juridische experten die
zeer actief zijn in de modewereld aangevuld met concrete praktijkinbreng vanuit uiteenlopende
domeinen in de modewereld.

Programma namiddag (workshops)

Wetenschappelijk comité:
Robby Houben, Gert Straetmans, Hendrik Vanhees en Esther van Zimmeren

13.30u

			

Voorzitter
			
Sprekers		
			
Praktijkinbreng

Programma voormiddag

			
14.30u
Voorzitter
			
Spreker		
Praktijkinbreng

Voorzitter:

Anne-Marie Van den Bossche, UAntwerpen

15.30u		

08.00u		

Onthaal met koffie

08.50u 		
		

Welkomstwoord

09.00u
		

Ondernemerschap en businessmodellen in de modesector

			
15.45u		
Voorzitter
Sprekers		
			
Praktijkinbreng

09.30u 		
		

E-commerce: informatie, reclame en verkoop op afstand

10.00u 		
		

Bescherming van mode via auteurs-, modellen- en merkenrecht

10.30u

Koffiepauze

Hendrik Vanhees, UAntwerpen en UGent
Annick Schramme, UAntwerpen en Antwerp Management School
Gert Straetmans, UAntwerpen

Hendrik Vanhees, UAntwerpen en UGent

16.55u		
			

Christine De Keersmaeker, advocaat KOAN

Koen De Winter, advocaat Baker&McKenzie

Opstart van de modeactiviteit
(Vennootschapsrecht en financiële/fiscale aspecten)

Herman Braeckmans, UAntwerpen en advocaat Braeckmans
advocaten
Robby Houben, UAntwerpen en advocaat Baker&McKenzie en
Anne Van de Vijver, UAntwerpen en advocaat Tiberghien		
Anton Janssens, Komono

Distributie (handelscontracten)

Béatrice Ponet, Raadsheer Hof van Beroep Antwerpen en 		
UAntwerpen
Dave Mertens, advocaat Schoups en UAntwerpen
Een vertegenwoordiger uit de modesector

Koffiepauze
Nieuwe technologieën - 3D printing

Esther van Zimmeren, UAntwerpen
Carla Van Steenbergen, Materialise en Nele Somers, advocaat
Monard Law en UAntwerpen
Jean-Pierre Willssens, Runners’ Lab

Slotwoord

Robby Houben, UAntwerpen en advocaat Baker&McKenzie

