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Nieuws vanuit het bestuur
Wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurd ….
Het examen heeft plaatsgevonden op donderdag 31 mei 2018 bij het EPO
in Rijswijk. Het examen was dit keer niet in het auditorium maar in het
“oude” hoofdgebouw. De bouwwerkzaamheden bij het EPO naderen hun
einde. Op 27 juni 2018 zal koning Willem Alexander het nieuwe gebouw
officieel openen en het is de verwachting dat de interne verhuizing na de
zomer zal plaatsvinden. Daarna zal gestart worden met het afbreken van
het oude gebouw.
26 kandidaten hebben deelgenomen aan het examen. Voor hen breekt nu
een spannende tijd aan: “Ben ik wel of niet geslaagd?”. We zullen ons
uiterste best doen om de examens tijdig na te kijken, zodat de uitslag
vóór de schoolvakanties aan de kandidaten toegestuurd kan worden. De
diploma-uitreiking is op donderdag 27 september 2018 bij ASML in Veldhoven na afloop van de Masterclass Octrooien.
Op 22 maart 2018 waren wij te gast bij het EPO in Rijswijk voor de
Algemene Ledenvergadering (ALV) en de 9th Annual Conference for
Formalities Officers. Ook dit jaar konden wij weer rekenen op een mooie
opkomst, ruim 100 leden waren aanwezig.
Tijdens het middagprogramma heeft Christina ten Hövel van het EPO een
update gegeven over alle recente en aanstaande procedurele wijzigingen
en Matthias Reischle van WIPO heeft een interessante en levendige
presentatie gegeven met als onderwerp “Recent developments and best
practices in the PCT procedure”.
De conferentie werd voorafgegaan door de ALV en daarin stond een
aantal verkiezingen op de agenda. Volgens het rooster van aftreden
moesten Jean Abspoel, Ellen Offenberg en Dolinda de Proost aftreden.
Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld en aangezien er geen tegenkandidaten waren, zijn zij herkozen voor een periode van 4 jaar.
René de Rooij is afgetreden als lid van de Kascommissie en zal worden
opgevolgd door Sandra van Beek van FrieslandCampina. Volgens het
rooster van aftreden moest Yvonne Noorlander aftreden als lid van de
Examencommissie. Yvonne heeft zich herkiesbaar gesteld en is weer
benoemd voor een periode van 3 jaar. Karel de Jong heeft aangegeven
af te willen treden als lid van de Examencommissie. Het bestuur heeft
Marijke Westra, gemachtigde van V.O., voorgedragen bij de Orde als
nieuw lid van de Examencommissie.
De Orde heeft hierop positief gereageerd en Marijke is benoemd voor een
periode van 3 jaar in Examencommissie.
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Zoals jullie weten is op 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Deze nieuwe privacywet is van toepassing op organisaties van elke omvang en binnen
alle branches. De wet stelt strikte eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en is bedoeld om
privacy rechten te waarborgen en beveiligen. Het bestuur van het Platform heeft al een aantal maatregelen genomen. Een daarvan is het verwijderen van de namen van onze leden op onze website.
Hiervoor moest ook Artikel 4.6 van het Huishoudelijk Reglement (HR) geschrapt worden.
4.6
Vanaf 1 oktober 2010 worden de namen van de leden op de website van het Platform gepubliceerd. De volgende gegevens worden gepubliceerd: de naam van het lid, de naam van zijn/haar
werkgever.
Tijdens de ALV hebben we een voorstel ingediend om dit Artikel te schrappen. Dit voorstel is door de
ALV goedgekeurd. Het aangepaste Huishoudelijk Reglement staat ondertussen al op onze website.
Verder hebben wij de privé gegevens van de leden in onze ledenlijst verwijderd. Wij zullen op korte
termijn ook het registratieformulier op de website aanpassen en de velden met privé gegevens verwijderen. Verder zijn wij bezig met de opzet van een privacy statement. Meer informatie hierover
volgt zo spoedig mogelijk.
Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie een uitgebreid verslag van de ALV en de Conferentie.
In vervolg op de drie pilot seminars voor Patent Administrators van vorig jaar organiseert het EPO in
de eerste helft van 2018 vier seminars voor Patent Administrators.
De eerste drie seminars, in Parijs, Stockholm en München, hebben reeds plaatsgevonden. Tijdens het
seminar in München, dat heeft plaatsgevonden op 14 juni, hebben Dolinda en Ronald een presentatie
gegeven over EPIPA. Het 4e seminar zal eind juni plaatsvinden in Londen. We zijn verheugd te kunnen
melden dat het EPO heeft aangekondigd ook in de 2e helft van 2018 en in 2019 meer seminars voor
Patent Administrators te gaan organiseren.
Tijdens de ALV hebben we het nieuwe logo van EPIPA gepresenteerd.

De eerstvolgende Masterclass Octrooien, die in het teken zal staan van alle formaliteiten in de USA en
Canada, zal plaatsvinden op donderdag 27 september 2018 bij ASML in Veldhoven. We willen deze
middag starten met een rondleiding door het ASML experience center en de dag wordt afgesloten met
de diploma-uitreiking.
De laatste Masterclass van dit jaar zal naar verwachting in november plaatsvinden.
Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie en hopen je te zien tijdens de Masterclass Octrooien bij
ASML in Veldhoven.

Dolinda de Proost
Voorzitter
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Wist je dat ….
Octrooien
NL
Het sinds januari 2018 mogelijk is om naast jaartaksen ook proceduretaksen te betalen via
MyPage?
Zie: www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2018/01/Bijblad_2018_nr_1_januari.pdf
Octrooicentrum Nederland (OCNL) WIPO’s Digital Access Service (DAS) gaat gebruiken per 1 juni
2018?
Dit betekent dat OCNL op verzoek van de octrooiaanvrager of zijn gemachtigde prioriteitsbewijzen
in de DAS-database kan plaatsen. Daarnaast kan bij indiening van een PCT-aanvraag bij OCNL als
Receiving Office het OCNL verzocht worden een prioriteitsdocument uit de DAS-database te halen.
Uitwisselen van papieren prioriteitsdocumenten is in deze gevallen niet meer nodig.
Meer informatie is hier te vinden:
https://www.rvo.nl/octrooiportal/bijlagen/bijblad-ie-2018-nr-2-april-0 en http://www.wipo.int/
das/en/.
De fax van Octrooicentrum Nederland per 1 juli 2018 buiten gebruik wordt gesteld, en niet per 1
maart zoals eerder is aangekondigd? Een alternatief wordt momenteel gezocht in gebruik van het
e-Loket.
Bijbladabonnees ontvangen vóór 1 juli meer informatie.
Zie: https://www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2018/04/Bijblad_2018_nr_2_april_0.pdf
EP
Het nu ook mogelijk is een Europees octrooi (met indieningsdatum op of na 1 maart 2018) te
valideren in Cambodja?
Zie: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02.html en
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02/a16.html
Het EPO een pilot zal starten m.b.t. het indienen in DOCX-formaat? Het is de bedoeling hiermee
het indieningsproces te versimpelen en conversie naar PDF van bijv. de octrooitekst onnodig te
maken. Ook zal er t.z.t. een korting van toepassing zijn op diverse official fees wanneer stukken
worden ingediend in DOCX. Het is nog mogelijk je aan te melden als tester,
zie: http://www.epo.org/applying/online-services/improving/docx-filing.html en
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/03/a28.html
De tarieven van het EPO zijn aangepast per 1 april 2018? Kijk hier voor een overzicht van de
wijzigingen: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/etc/se2.html en
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/03/a32.html
Het EPO in het Official Journal een handig stroomschema heeft gepubliceerd waarmee je kunt
nagaan welk bedrag je dient te betalen aan search en examination fees in een directe
EP-aanvraag en in een Euro-PCT’er (EP entry na PCT)?
Zie: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/03/a26.html
De jaartaks voor het derde jaar per 1 april 2018 bij uitzondering 6 maanden vooruit mag worden
betaald i.p.v. 3 maanden? Dit geldt zowel voor directe EP-aanvragen als voor Euro-PCT’ers (EP
entry na PCT). Zie: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/01/a2.html
Het voor natuurlijke personen en bedrijven of organisaties die voldoen aan de criteria onder Rule
6(4) EPC die in appeal gaan per 1 april 2018 mogelijk is een korting op de appeal fee te krijgen?
Zie: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/01/a5.html
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PCT
Een pilot programma zal starten per 1 juli 2018 waarin de IP5 Offices (EPO, KR, CN, JP en US
Patent Office) samenwerken op het gebied van search in een PCT aanvraag op verzoek van de
aanvrager? Een aanvrager kan bij indiening van een PCT aanvraag door gebruik te maken van een
speciaal formulier verzoeken dat examiners van de IP5 Offices samenwerken bij het opstellen van
het nieuwheidsrapport. Kijk hier voor de vereisten en meer achtergrondinformatie:
http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html en www.epo.org/law-practice/legal-texts/officialjournal/2018/05/a47.html
Overig
Het Koreaanse Patent Office per 24 april 2018 versnelde inhoudelijke beoordeling aanbiedt voor
aanvragen m.b.t. de “vierde industriële revolutie”? Het gaat dan bijv. om uitvindingen op het
gebied van kunstmatige intelligentie, Big Data en 3D printen.
Zie: http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/asiaupdates/2018/20180405b.html
Merken
De Madrid Registry per 1 april 2018 geen faxen meer verwerkt? WIPO adviseert daarom het
gebruik van de “Contact Madrid-service”.
Zie: http://www.wipo.int/madrid/en/news/2018/news_0002.html?
utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=5a966aeae2EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_20&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-5a966aeae2254864517
Afghanistan is toegetreden tot het Madrid Protocol? Het verdrag is van kracht voor Afghanistan per
26 juni 2018. Zie: http://www.wipo.int/madrid/en/news/2018/news_0004.html
In Canada nog geen classificatiesysteem is voor merken, maar dat dit er nu wel gaat komen omdat
Canada gaat toetreden tot het systeem voor Internationale merken (Protocol van Madrid)?
Zie: https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03980.html
In 1971 de Benelux Merken Wet in werking is getreden? Alle eerdere nationale rechten
(dus in Nederland, België en Luxemburg) moesten worden bevestigd in 1971. Dit betekent dat
Benelux depots ingediend in 1971 een eerdere nationale indieningsdatum kunnen hebben.
Zie: http://www.ie-onderwijs.nl/nl/ie-woordenboek/benelux-merkenrecht
En zie voor een leuk voorbeeld: https://www.boip.int/nl/merkenregister (zoek bijv. op registratienummer 0095063).
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Even voorstellen.…..
Mijn naam is Patty van den Berg en ik ben sinds april
2015 werkzaam als Formalities Officer bij De Vries &
Metman in Arnhem.
Na mijn studie HBO-rechten aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen ben ik een aantal jaren werkzaam
geweest in het notariaat. Eerst als behandelaar
onroerende zaken en hierna als boedelafwikkelaar en
estate planner. Dit was een leuke en afwisselende
periode met veel uitdagingen.
Ondanks dat ik het in het notariaat ontzettend naar
mijn zin heb gehad en hier in korte tijd veel heb
geleerd, wist ik dat ik toe was aan wat anders en ben
ik verder gaan zoeken. Nadat ik mijzelf in verschillende
functies had verdiept kwam ik er al snel achter dat het formalitieswerk eigenlijk heel goed
aansluit op de werkwijze die wordt gehanteerd in het notariaat. In beide werkvelden ben je
namelijk bezig met secuur werk en het werken onder deadlines. Zo ben ik bij De Vries &
Metman terecht gekomen en hier ben ik ondertussen al ruim 3 jaar in dienst.
Bij De Vries & Metman werken ongeveer 35 personen verdeeld over drie locaties: Amsterdam,
Arnhem en Eindhoven. Zelf ondersteun ik twee octrooigemachtigden op de afdeling Chemie.
Omdat wij op onze vestiging in Arnhem geen eigen administratieve afdeling hebben, voer ik
naast mijn formalitiestaken ook regelmatig taken van algemene aard uit. De veelzijdigheid die
dit met zich meebrengt maakt mijn werk alleen maar leuker.
In mijn eerste jaar bij De Vries & Metman ben ik meteen begonnen met de opleiding tot
gecertificeerd Formalities Officer. Dit was wel even spannend, want ik merkte al gauw dat ik erg
weinig ervaring had tegenover de meeste medestudenten. Na heel wat uurtjes studeren heb ik
de opleiding tot mijn grote blijdschap met een mooi cijfer kunnen afronden.
Natuurlijk ben ik, zodra ik met de opleiding was begonnen, ook direct lid geworden van het
Platform. Via de Masterclasses helpt het Platform mij om up-to-date te blijven betreffende de
nieuwe ontwikkelingen in het IP vak. Daarnaast is het ook altijd gezellig om je collega’s en oudmedestudenten weer eens te spreken.
Om af te sluiten wil ik hierbij graag de pen doorgeven aan Lieselot Jansen, werkzaam bij Hoyng
Rokh Monegier.

Masterclass Octrooien
Op donderdag 27 september 2018 staat de volgende Masterclass Octrooien op de rol.
Deze wordt gehouden bij ASML in Veldhoven en wordt gecombineerd met de diploma-uitreiking.
Een uitnodiging met details over het programma volgt.
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9th Annual Conference for Formalities Officers
Meer dan 125 leden hebben zich aangemeld voor de 9e conferentie met de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op donderdag 22 maart in het Auditorium bij het EPO in Rijswijk wordt
gehouden. Door wat problemen met het openbaar vervoer en de aanhoudende griep en daardoor
onderbezetting zijn er uiteindelijk iets meer dan 100 leden aanwezig. Voordat de ALV start is er
nog tijd voor een warm drankje en petit fourtje en wordt er druk bijgekletst met collega-FO’s.
Dolinda de Proost opent de ALV en laat weten dat volgend jaar een jubileumjaar is voor het
Platform, want dan bestaan we 10 jaar! Daar zal uiteraard bij worden stilgestaan. Iedereen wordt
gevraagd om 3 april 2019 in de agenda te zetten voor een feestelijke dag.
Melanie Custers, secretaris, geeft een korte toelichting op het jaarverslag van 2017 en Arthur van
Steenbergen licht de cijfers van 2017 en de begroting voor 2018 toe. Het Huishoudelijk
Reglement zal worden aangepast aangezien de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG)
eind mei in werking treedt. Als alles is besproken, de stukken zijn goedgekeurd en aan het
Bestuur, op voordracht van de kascommissie, décharge is verleend voor het door haar gevoerde
financiële beleid, is het tijd voor de inmiddels beroemde EPO-lunch.

Het middagprogramma wordt geopend door Eugenia Kotstelidou,
Director Customer Support. Zij is erg enthousiast en gepassioneerd over het
uitbreiden en het op een hoger niveau tillen van kennis en bedankt het
bestuur dan ook voor de mogelijkheid om de opening te verzorgen. Binnen
het EPO is opleiding en kwaliteit een belangrijke pijler. Zo is het EPO tegenwoordig volledig ISO gecertificeerd en zijn er inmiddels 400 Examiners, van
wie de nieuwe examiners een intensieve patent grant process training
volgen. Ook laat ze weten dat het EPO intern technisch gezien klaar is voor
het Unitary Patent. Zij wenst alle aanwezigen een leerzame middag.

De tweede spreker is Christina ten Hövel. Haar presentatie gaat over “Recent and upcoming procedural
changes”. Een aantal nieuwtjes: er zijn nieuwe PPH
partner offices, en er zijn twee nieuwe validation
states; Tunesië (1 december 2017) en Cambodja
(1 maart 2018). Daarnaast zijn er wat fee wijzigingen
en is het sinds 1 december 2017 mogelijk om met
credit card te betalen.
Verder bespreekt zij hoe belangrijk het is bij reestablishment of rights goed na te gaan hoeveel tijdslimieten er zijn gemist en hoeveel niet verrichte handelingen (omitted act(s)) er zijn, omdat het juiste aantal fees voor re-establishment en eventueel further
processing moet worden betaald.
Daarna is het woord aan Matthias Reischle van WIPO. Inmiddels een bekende spreker voor veel
van onze leden. Hij geeft een presentatie getiteld “PCT - Recent Developments and Best
Practices”. Op verzoek wordt er weinig gesproken over statistieken en is er vooral veel aandacht
voor formalities, PCT Direct Letters en het nut van het gebruiken van PCT Declarations en ePCT.
Het is een interactieve sessie waarbij de leden aan kunnen geven in welke landen zij nog steeds
“problemen” ervaren wat betreft formalities. Matthias geeft aan dat het belangrijk is te achterhalen of de agent of het nationale octrooibureau om bepaalde stukken vraagt. In het geval van
het nationale octrooibureau, kan WIPO contact met hen opnemen om uit te leggen wat wel en
niet gevraagd mag worden.
Alle presentaties zijn op de website van het Platform beschikbaar gesteld, zodat iedereen ze nog
eens rustig kan nalezen.
De 9e conferentie is een lange, maar leerzame en geslaagde dag die wordt afgesloten met een
drankje en diverse hapjes. Alle deelnemers gaan naar huis met een goodiebag met lekkere
paaseitjes.
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“Het is altijd mooi weer als je moet studeren”
Hieronder vertelt één van onze leden hoe hij het examen en de voorbereiding daarop heeft beleefd.
Sinds september 2015 ben ik werkzaam bij V.O. in Den Haag. Op de afdeling waar ik werk ben ik
samen met mijn collega’s verantwoordelijk voor Internationale en Europese indieningen en de
nationale fase (Europese landen). Op de werkvloer heb ik veel ervaring opgedaan met deze
werkzaamheden en toen ik de mogelijkheid kreeg om me te verdiepen in de theorie erachter heb ik
die met beide handen aangepakt.
De opleiding in voorbereiding op het examen nam 6 maanden in beslag, met 1 à 2 cursusdagen per
maand. Ik had geluk met de locatie, de cursus werd namelijk gegeven op ons kantoor in Den Haag!
Elke cursusdag werden er tal van onderwerpen besproken, zoals het Europees octrooi, de
Internationale aanvraag, etc. Aan het einde van zo’n dag nam ik het studiemateriaal, dat meestal
bestond uit 1 of 2 multomappen, mee naar huis. Je kan wel raden hoeveel mappen er dan op je
bureau liggen of in je kast staan. Ik moest er bijna een nieuwe plank voor ophangen! Omdat je deze
studie naast je werk doet, houdt dat meestal in dat je in de weekenden studeert; dat was wel weer
even wennen. Als ik in het weekend gestudeerd had, kon ik met vragen over de stof terecht bij mijn
collega’s die de cursus al hadden afgerond. Soms spraken medestudenten en ik af om samen te
studeren, van elkaars inzichten kun je namelijk veel leren.
Zo vloog een half jaar voorbij en voor ik het wist was de examendag aangebroken. De dagen ervoor
heb ik nog vrij genomen om te studeren (regel 1: het is altijd mooi weer als je moet studeren).
Het uur van de waarheid; zouden al het harde werken en het samen studeren zijn vruchten gaan
afwerpen?
Op 31 mei heb ik met een collega om 12.30 uur bij het EPO
afgesproken. Het examen begint pas om 14.00 uur, maar
liever te vroeg dan te laat aanwezig (regel 2: het gaat altijd
stormen vlak voor je examen). Het examen bestaat uit 20
multiple choice en 3 open vragen. Na 17.00 uur sta ik weer
buiten. Zou ik geslaagd zijn?
Wat de uitslag ook is, ik kan iedereen de cursus aanraden.
Ik heb ontzettend veel geleerd en leuke, nieuwe mensen
leren kennen. Collega’s en studiegenoten, bedankt voor jullie
steun!
Sebastiaan Albers
V.O.

Woordzoeker
De uitslag van de woordzoeker in de editie van januari is:
“Het bestuur van het Platform wenst je een gelukkig nieuwjaar en hoopt je in maart te zien op de
conferentie.”
Sharon van Bregt van DSM is de winnaar van de Bol.com cadeaubon.
Reactie Sharon:
We hebben een horloge voor onze oudste dochter gekocht. Ze is er helemaal blij mee en showt het
aan iedereen. Erg leuk om zoiets te winnen. Bedankt!
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Vacatures
Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:


Formalities Assistant bij Galapagos in Mechelen



Patent and Trademark Formalities Officer bij LIOC in Eindhoven



Paralegal bij AOMB in Eindhoven



Paralegal (Formalities Officer) bij NLO in Eindhoven



Paralegal (Formalities Officer) bij NLO in Den Haag



Patent Formalities Officer bij Hoyng Rokh Monegier in Amsterdam



Formalities Officer bij De Vries & Metman in Arnhem

De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten.

COLOFON
10e jaargang, nr. 2 juni 2018
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de
leden van het Platform Formalities Officers.

Contactgegevens
Redactie: nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl
Platform Formalities Officers
T.a.v. het secretariaat
p/a Postbus 645
5600 AP EINDHOVEN
email: secretariaat@formalitiesofficers.nl
Lid worden
Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze
website (www.formalitiesofficers.nl).
Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief.

Redactie
Melanie Custers (Janssen Vaccines &
Prevention B.V.)
Companies of Johnson & Johnson)
Shanna Grotenhuis (Jacobs Douwe Egberts)
Ellen Offenberg (EP&C)
Hilda Biharie (V.O.)
Samenstelling
Ellen Offenberg (EP&C)
Eindredactie
Debby de Brouwer (Grip IP Services )
Aan dit nummer werkten mee:
Dolinda de Proost (AOMB)
Patty van den Berg (De Vries & Metman)
Sebastiaan Albers (V.O.)

Opzeggen
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een email naar:
nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de
auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden,
noch voor de gevolgen hiervan

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is a clinical-stage biotechnology company specialized in the
discovery and development of small molecule medicines with novel modes of action. Our pipeline
comprises Phase 3, 2, 1, pre-clinical and discovery studies in cystic fibrosis, inflammation, fibrosis,
osteoarthritis and other indications. We have discovered and developed filgotinib: in collaboration
with Gilead we aim to bring this JAK1-selective inhibitor for inflammatory indications to patients all
over the world. Galapagos is focused on the development and commercialization of novel medicines
that will improve people’s lives. The Galapagos group, including fee-for-service subsidiary Fidelta, has
approximately 480 employees, operating from its Mechelen, Belgium headquarters and facilities in The
Netherlands, France, and Croatia. More information at www.glpg.com.
For our site in Mechelen, we are looking for a

Formalities Assistant
Description
At Galapagos, we are committed to the protection of the intellectual property (IP) generated by our
scientific team. As part of this commitment, we have an internal IP team who work closely with our
scientists to ensure that all aspects of our IP are captured and protected effectively. We currently have
a vacancy for a Formalities Assistant to support our team of attorneys.
Your Accountabilities
 To manage incoming correspondence and maintain internal database with respect to patents
and trademarks, daily insertion and follow-up of deadlines in the patents database;
 To liaise with external attorney firms to provide patent filing instructions and to ensure all
related formalities are dealt with on a timely basis;
 To prepare formalities for direct patent filings with EPO, PCT and national patent offices;
 To follow-up the patent and trademark portfolio, in close cooperation with the other members
of the IP Department;
 Administrative management of patent documents, arranging for official documents including
dealing with legalizations;
 Drafting of letters and a wide range of IP forms, official documents and reports;
 Providing assistance to the other members of the IP Department in patent procedural
matters;
Your Talent
 A degree-level qualification, preferably in a paralegal, administration area
 Experience in a scientific environment is an advantage
 Attention to detail and accurate in execution of time critical information
 Ability to manage their time and work load effectively, to work to tight deadlines and having a
flexible approach to work
 Fluent in written and verbal English
 Experience working with patents is preferable but not essential
 Experience working with IP databases generally and in particular with the CPA Memotech
database would be an advantage
At Galapagos we aim to recruit the best people, who stand out among their peers, with integrity and
excellent interpersonal and organizational skills. Our employees are the strength behind Galapagos, a
highly motivated team, eager to maintain Galapagos’ leading position and achieve breakthroughs in
pharmaceutical research. Galapagos offers a competitive remuneration package and a dynamic work
environment.
Applications can be made through http://www.glpg.com/careers-job/job-info/formalities-assistantmechelen

Patent and Trademark Formalities Officer
Moderne en groeiende organisatie met een fijne werksfeer, enthousiaste mensen op een geweldige locatie op
Strijp-S in Eindhoven! LIOC combineert de professionaliteit van een groot kantoor met de persoonlijke
betrokkenheid en korte lijnen van een klein kantoor. Met een hecht team van tien mensen wordt dagelijks
gewerkt aan optimale bescherming van uitvindingen en merken in binnen- en buitenland.

Functie
In deze uitdagende baan krijg je veel verantwoordelijkheid en sta je er nooit alleen voor. Met nog twee andere
formalities officers begeleidt je alle formaliteiten in octrooi- en merkprocedures.
Je vormt samen met een octrooi- en merkengemachtigde een team en werkt daarbij zelfstandig aan
verschillende mooie klantenportefeuilles. Binnen jouw team ben je verantwoordelijk voor:
 Het verzorgen van octrooi- en merkaanvragen bij officiële instanties;
 Het begeleiden van alle formaliteiten gedurende de verleningsprocedure;
 Het vastleggen en bewaken van termijnen en data in het IP managementsysteem;
 Het communiceren met klanten, agenten en instanties in binnen- en buitenland;
 Voorkomende werkzaamheden ter ondersteuning van een octrooi- en merkengemachtigde.
Profiel
Voor deze functie kom je in aanmerking wanneer je je in het volgende profiel herkent:
 HBO/WO werk- en denkniveau
 Minimaal twee tot vijf jaar relevante werkervaring
 Een voltooide opleiding tot Gecertificeerd Formalities Officer is een pré
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Beschikbaarheid voor minimaal 32 uur per week
Verder ben je proactief en kun je prioriteiten stellen. Je werkt accuraat en zelfstandig en beschikt over een
groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Aanbod
Wij hechten veel waarde aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Zo staat een persoonlijk coach klaar om
je te begeleiden en zijn er volop mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en trainingen.
Ook onze goede werksfeer zal je niet onopgemerkt blijven. Met regelmaat worden gezellige borrels of uitjes
georganiseerd en dagelijks staat er een gezonde lunch voor je klaar.
Enthousiast geworden?
Bij interesse in deze functie kun je een schriftelijke motivatie begeleid met curriculum vitae sturen naar
sollicitatie@lioc.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Mevr. J. van Gessel via
telefoonnummer +31 040-3032148. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.lioc.nl.

Wij zijn per direct op zoek naar een HBO JURIDISCH MEDEWERKER (PARALEGAL)
voor ons hoofdkantoor in Eindhoven (m/v, fulltime)
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Dolinda de Proost of Hetty Bartsen. Voor
telefonische informatie zijn wij te bereiken op 040 - 243 37 15.

Binnen de afdeling IP-support neemt de administratief juridisch medewerker

Algemeen Octrooi- en

(paralegal) de gemachtigde zo veel mogelijk administratieve werkzaamheden uit

Merkenbureau (AOMB) is een

handen bij het verkrijgen, verdedigen en/of aanvechten van IE-rechten, met
inachtneming van intern en extern geformuleerde procedures en regels. Samen

internationaal opererend

met je collega’s van de afdeling IP-support bewaak je de voortgang van de

kantoor dat bedrijven en

werkzaamheden.

instellingen adviseert en

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die - naast goede communicatieve en
sociale vaardigheden – beschikken over een grote mate van zelfstandigheid en

begeleidt op het gebied van
intellectuele eigendom in zijn

verantwoordelijkheidsgevoel. Gezien de internationale contacten met onze

meest brede vorm. Ons kantoor

relaties, is goede beheersing van de Engelse taal een voorwaarde. In deze functie

heeft een brede cliëntenkring

is minimale beschikbaarheid van 32 uur / vier dagen per week een vereiste.

van het midden- en kleinbedrijf

De functie biedt veel uitdagingen en de mogelijkheid jezelf verder te

tot beursgenoteerde

ontwikkelen waarbij wij ook bereid zijn te investeren in zowel interne als externe

ondernemingen en is

opleiding en ontwikkeling.

toonaangevend op het gebied
van IP en kennisontwikkeling.
AOMB heeft vijf vestigingen in
Nederland en drie in Polen. Via
de alliantie AIPEX werken we
tevens samen met kantoren in
Duitsland, Engeland en
Frankrijk. Er heerst een
informele en flexibele
werksfeer en wij zijn volledig
ingericht op Het Nieuwe
Werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

AOMB Intellectual property - John F. Kennedylaan 2 - 5612 AB Eindhoven . T (040) 243 37 15 - F (040) 243 45 57
Postbus 645 - 5600 AP Eindhoven - mail@aomb.nl - www.aomb.nl
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Paralegal (Formalities Officer)
NLO zoekt versterking!
Per direct zijn wij op zoek naar een Paralegal (Formalities Officer) voor onze vestiging in Eindhoven.
Samen met jouw team, bestaande uit drie paralegals en zeven octrooigemachtigden, ben je
verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van octrooiprocedures in binnen- en buitenland.
Wat ga je doen?
Je verzorgt en bewaakt het indieningsproces voor octrooien. Binnen dit proces zie je erop toe dat aan
alle formaliteiten gedurende de verleningsprocedure wordt voldaan, zoals het verzamelen en
versturen van dossierstukken waaronder volmachten, overdrachtsakten, teksten, tekeningen en
prioriteitsdocumenten. Tevens dien je de definitieve aanvragen in en verstuur je opdrachten naar de
officiële instanties en agenten in het buitenland. Daarnaast registreer en bewaak je de termijnen en
draag je zorg voor een juiste verwerking van gegevens in het digitale dossier. Je onderhoudt
contacten met klanten, agenten en instanties in zowel Nederland als daarbuiten.
Wat vragen wij?







Afgeronde hbo opleiding;
Minstens 2 tot 3 jaar relevante professionele ervaring in een commerciële omgeving;
Gecertificeerd Formalities Officer of de bereidheid deze opleiding (in Nederland) te volgen;
Zeer goede kennis van het Nederlands en Engels;
Accuraat, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken binnen teamverband;
Affiniteit met juridische procedures.

Wat bieden wij?
Naast het salaris bieden we een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een
aantrekkelijke bonusregeling, een goede pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden, de mogelijkheid
je breed te ontwikkelen en zicht op een vast dienstverband. Het betreft een functie voor minimaal 31
uur per week. Ons kantoor in Eindhoven vind je naast het centraal station Eindhoven. Verder kom je te
werken binnen een informele omgeving met collega’s van verschillende nationaliteiten.
Wie zijn wij?
Ervaring. Expertise. Innovatie. Teamwork. Passie. Creativiteit. Daar staat NLO voor. Al 130 jaar
beschermt en versterkt NLO de innovaties, merken en modellen van haar klanten. Door de kennis,
kunde en ervaring van onze gemachtigden te bundelen in klantgerichte teams. Met complete
adviezen, slimme oplossingen en een scherp oog voor de business waarin de klant opereert.
NLO is één van de grootste en toonaangevende adviesbureaus op het gebied van intellectueel
eigendom in Europa. Van oudsher bekend onder de naam Nederlandsch Octrooibureau en sinds 2013
versterkt met NLO Shieldmark, een eigen gezicht voor de merken- en modellenpraktijk. NLO heeft
vestigingen in Den Haag (hoofdkantoor), Ede, Eindhoven, Amsterdam en Gent (België). In totaal
werken er zo’n 180 mensen.
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae voor 4 juni a.s.
Je kunt jouw sollicitatie insturen via onze website:

https://www.nlo.eu/en/about_nlo/working_at_nlo/vacancy?id=19
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Recruiter Astrid van Doorn op
telefoonnummer +31 70 331 26 43.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Paralegal (Formalities Officer)
NLO zoekt versterking!
Per direct zijn wij op zoek naar een Paralegal (Formalities Officer) voor onze vestiging in Den Haag.
Samen met jouw team, bestaande uit vier paralegals en zeven octrooigemachtigden, ben je
verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van octrooiprocedures in binnen- en buitenland.
Wat ga je doen?
Je verzorgt en bewaakt het indieningsproces voor octrooien. Binnen dit proces zie je erop toe dat aan
alle formaliteiten gedurende de verleningsprocedure wordt voldaan, zoals het verzamelen en
versturen van dossierstukken waaronder volmachten, overdrachtsakten, teksten, tekeningen en
prioriteitsdocumenten. Tevens dien je de definitieve aanvragen in en verstuur je opdrachten naar de
officiële instanties en agenten in het buitenland. Daarnaast registreer en bewaak je de termijnen en
draag je zorg voor een juiste verwerking van gegevens in het digitale dossier. Je onderhoudt
contacten met klanten, agenten en instanties in zowel Nederland als daarbuiten.
Wat vragen wij?
Afgeronde hbo opleiding;
Minstens 2 tot 3 jaar relevante professionele ervaring in een commerciële omgeving;
Gecertificeerd Formalities Officer of de bereidheid deze opleiding (in Nederland) te volgen;
Zeer goede kennis van het Nederlands en Engels;
Accuraat, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken binnen teamverband;
Affiniteit met juridische procedures.
Wat bieden wij?
Naast het salaris bieden we een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een
aantrekkelijke bonusregeling, een goede pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden, de mogelijkheid
je breed te ontwikkelen en zicht op een vast dienstverband. Het betreft een functie voor minimaal 31
uur per week. Je krijgt een prachtige werkplek in ons moderne kantoor in New Babylon naast het
station Den Haag Centraal. De standplaats voor deze vacature is Den Haag, maar er wordt van je
verwacht dat je regelmatig op één van onze andere kantoren in Nederland werkt. Op kantoor
organiseren wij kantoorborrels, bieden we een uitgebreid lunchbuffet, is er gratis fruit beschikbaar en
zijn er stoelmassages tijdens werktijd.
Wie zijn wij?
Ervaring. Expertise. Innovatie. Teamwork. Passie. Creativiteit. Daar staat NLO voor. Al 130 jaar
beschermt en versterkt NLO de innovaties, merken en modellen van haar klanten. Door de kennis,
kunde en ervaring van onze gemachtigden te bundelen in klantgerichte teams. Met complete
adviezen, slimme oplossingen en een scherp oog voor de business waarin de klant opereert.
NLO is één van de grootste en toonaangevende adviesbureaus op het gebied van intellectueel
eigendom in Europa. Van oudsher bekend onder de naam Nederlandsch Octrooibureau en sinds 2013
versterkt met NLO Shieldmark, een eigen gezicht voor de merken- en modellenpraktijk. NLO heeft
vestigingen in Den Haag (hoofdkantoor), Ede, Eindhoven, Amsterdam en Gent (België). In totaal
werken er zo’n 180 mensen.
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae voor 22 juni a.s.
Je kunt jouw sollicitatie insturen via onze website:

https://www.nlo.eu/en/about_nlo/working_at_nlo/vacancy?id=21
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Recruiter Astrid van Doorn op
telefoonnummer +31 70 331 26 43.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Op al onze diensten en alle rechtsverhoudingen met derden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden zijn ook in te zien op www.dvme.nl.
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