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Het UPC bestaat!!!

› Van eindeloos voorbereiden 
naar besluiten nemen:

› 2-2-22: inaugurale 
vergadering Administrative
Committee

› 3-2-22: Oprichting Budget 
Committee

› 4-2-22: Oprichting Advisory
Committee
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Administrative
Committee
2-2-22

› Alexander Ramsey, 
voorzitter

› Rules of procedure 
(provisional phase)

› Rules on patent litigation
certificate

› Service regulations Judges & 
Registrar

› Service regulations Staff

› Financial regulations
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Advisory
Committee

› Onafhankelijk adviseur over:

– benoeming kandidaat rechters,

– opleidingsprogramma rechters,

– kwalificaties litigation certificate.

› Interviews kandidaat-
rechters: maart-april

› NL leden:Willem Hoyng (Vz), 
Toon Huydecoper  
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De Rechters

› Aantal benodigde rechters 
afhankelijk van aantal 
lokale/regionale divisies

› AT, BE, DK, FI, FR, DE (4 lokale
divisies), IT, NL, SI, SE (regionale
Nordic-Baltic divisie), PT

› Schatting: initieel 32-42 
juridische en 50 technische 
rechters

› In Provisional application
phase: alleen Presidium 
actief

› Na provisional application
phase ook overige rechters
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De Rechters (vervolg)

› Full time en part time

› Aanvankelijk veel part-
timers

› M.n. de technische rechters

› Part-time: 2 modellen:

– Inzet en beloning op zaaksbasis

– Deeltijd-rechters; pro rata 
beloning

› Voor precieze invulling 
Presidium belangrijk!
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Oprichting organen

• Administrative
committee✓

• Advisory Committee✓

• Budget committee✓

• Presidium

Administratieve 
organisatie

• Griffier

• secretariaat

• Training center

• Case Management 
System

• Logistiek 

• Salaris, pensioen, 
sociale zekerheid etc.

activiteiten

• Formalisering besluiten
(NB: Rules of procedure!)

• Selectie en benoeming 
rechters

• Training (rechters, 
secretariaat)

• Registratie 
vertegenwoordigers

• Registratie op-outs

Vorming van het UPC
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Administrative committee
komt voor de zomer nog twee 
keer bijeen:

– Benoeming rechters 
(Presidium), griffier

– Rules of procedure

NL: Lokale divisie en griffie

En natuurlijk ook de 
resterende zetel van de 
centrale divisie!  
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