
DE INVOERING VAN EEN NIEUWE MANIER OM DE IP-RECHTEN IN DE CARAÏBEN TE BEVORDEREN 

 

 
 

 
EEN FORUM VOOR BETERE COMMUNICATIE TUSSEN IP-BEOEFENAARS IN DE REGIO 

 
 

 
 
 
GESCHIEDENIS 

 
In 2014 werd een e-mail-enquête verzonden naar tal van IP 
beoefenaars in het Caribisch gebied om vast te stellen in 
hoeverre er belangstelling was voor het oprichten van een 
Caribische organisatie.  
 
Naar aanleiding van de enthousiaste reacties vond op 
zaterdag 22 november 2014 in Miami, Florida, VS, de 
Inaugural Meeting van de Intellectual Property Caribbean 
Association (IPCA) plaats. Aanwezig waren 48 
vertegenwoordigers van 37 bedrijven uit 21 landen.  
 

 
LIDMAATSCHAPSCRITERIA  
 

Het lidmaatschap van IPCA staat open voor alle IP 
beoefenaars, gevestigd in het Caribisch gebied, die:  

 verblijven in een land dat aan de Caribische zee 
grenst; of  

 zich in een land bevinden dat lid of geassocieerd lid 
is van CARICOM; en  

 gewoonlijk woonachtig zin in dat land en daar een 
gevestigde IP-praktijk hebben.  

Een lid kan een individu of een bedrijf zijn. 
Registratie/overheidslidmaatschap is ook mogelijk.  

 



DOEL  
 

Het IPCA werd opgericht om een forum te zijn voor betere 
communicatie en samenwerking tussen IP-
praktijkbeoefenaars in het Caribisch gebied en om te helpen 
bij de uitwisseling van ideeën en het genereren van meer 
netwerkmogelijkheden voor onze leden.  
 
IPCA, geregistreerd in de Kaaimaneilanden, is een non-
profit organisatie met beperkte garantie zonder enig 
aandelenkapitaal.  
 
 

 
COMMISSIES  

 
Om tegemoet te komen aan de behoeften van de vereniging 
heeft IPCA vier unieke commissies opgericht:  

 Opleiding en training (Dolphin Team) die 
mogelijkheden biedt voor huidige en toekomstige IP 
beoefenaars.  

 Wetgevings- en Registry Liaison (Coconut Team) 
die de mogelijkheden voor modernisering van de 
wetgever, standaardisatie en verbeteringen in de 
respons van het register en de praktijken 
beoordeelt. 

 

 Enforcement and Anti-counterfeiting (Turtle Team) waarin de rol van de vereniging met 
betrekking tot de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en maatregelen ter 
bestrijding van namaak wordt besproken.  

 Marketing (Conch Team) die nadenkt over hoe we onze boodschap naar de rest van de 
wereld kunnen overbrengen. 

 
 
VERGADERINGEN 

 
De halfjaarlijkse IPCA-vergadering vindt plaats tijdens de 
jaarvergadering van de International Trademark Association 
in mei.  
 
De algemene vergadering van de IPCA wordt gewoonlijk in 
november gehouden.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op: 
www.ipca.website 


