
 

 

Nieuwe trend: online events 

Allereerst wens ik je, ook namens alle bestuursleden van het Platform,   
een mooi, gezond en succesvol 2021!  

We kijken terug op een bijzonder jaar. Begin 2020 leek alles nog normaal 
toen we bij OCNL de eerste Masterclass van het jaar organiseerden.      
We waren al vol in de voorbereiding voor de conferentie en het examen 
toen corona ook in Nederland razendsnel om zich heen greep. Eerst leek 
het nog heel ver weg, een situatie zoals in Wuhan zouden wij hier niet   
krijgen, maar niets was minder waar. In maart zaten we al in de eerste 
lockdown. Het leek even beter te gaan net voor de zomerperiode, maar  
we zitten nu nog vol in de “tweede golf”.  

We hebben in het najaar een start gemaakt met het organiseren van    
online events, die door de leden zeer positief zijn ontvangen.               
Verderop in de nieuwsbrief staat een verslag van beide online events en 
de presentaties zijn terug te vinden op onze website. De verwachting is 
dat deze trend van online events zich zal voortzetten, en dat we naar een 
toekomst gaan van een combinatie van online en live events. Op korte   
termijn zullen we het programma voor dit jaar meer vorm gaan geven.  
We hopen uiteraard elkaar later dit jaar weer live te kunnen ontmoeten.  

Het examen staat gepland op 1 juni 2021. We beraden ons momenteel   
op alternatieven mocht het niet lukken om het examen bij het EPO te    
organiseren.  

Er is ook nieuws te melden vanuit het Europese Platform EPIPA. We      
hebben recent een brief van de President van het EPO ontvangen met     
de mededeling dat we namens EPIPA een expert representative mogen 
aanwijzen voor de Steering Committee die zich richt op de ontwikkeling 
van het EPAC examen.  

Verder hebben we tijdens de Board meeting van afgelopen december     
afgesproken dat we elkaars events zullen gaan delen op de website      
van EPIPA (www.epipa.eu) onder het kopje Events. Recent heeft het  
Noorse Platform, NAIPA, haar events op de website van EPIPA gezet.   

 

Voor nu wens ik je vooral een goede gezondheid toe, stay safe!  

 

Dolinda de Proost 

Voorzitter  
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Octrooien 
 
EP  

• betaling per credit card via EPO’s online services per 14 december 2020 verbeterd is en dat 
er per die datum ook een nieuwe mogelijk is geïntroduceerd om in online services per    
bankoverschrijving te betalen? Meer details vind je hier:                                                 
EPO - Notice from the European Patent Office dated 23 November 2020 concerning improve-
ments in the online service for paying fees by credit card and the introduction of a new func-
tionality facilitating payments by bank transfer 

 
NL 

• de “Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19”, oftewel de “noodwet” is 
verlengd tot 1 april 2021? De noodwet zal ook daarna van kracht blijven. Het stoppen met 
verlengen van de noodwet wordt minstens 2 maanden van tevoren bekendgemaakt.    De 
Noodwet geeft de directeur van Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de 
termijnen onder de Rijksoctrooiwet 1995 te verlengen. Bovendien vervalt door de     Nood-
wet tijdelijk de 50%-toeslag bij te late betaling van de instandhoudingstaksen voor          
octrooien. Octrooihouders hebben hiermee zes maanden extra de tijd voor betaling van de 
jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaksen. 
Houd hier de ontwikkelingen in de gaten:                                                                  
Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 vanwege uitbraak COVID-19 | RVO.nl | Rijksdienst 

• de Nieuwsbrief Octrooiregistratie van oktober 2020 meer achtergrondinformatie geeft      
over papierloos communiceren met OCNL via MyPage en over de gebruikersprofielen van        
MyPage? Zie: Nieuwsbrief Octrooiregistratie nr 3 - 5 oktober 2020 (rvo.nl) 

• het Bijblad bij De Industriële Eigendom en de Nieuwsbrief Octrooiregistratie van           
OCNL  voortaan zijn samengevoegd in één nieuwsbrief? Deze heet ‘nieuwsbrief voor                  
octrooispecialisten’. Meld je hier aan: RVO (mailplus.nl) of hier voor de Engelstalige versie: 
RVO (mailplus.nl) 

 

PCT 

• WIPO de nieuwe gratis tool “WIPO Sequence” beschikbaar heeft gesteld waarmee             
sequentielijsten kunnen worden gemaakt die voldoen aan de nieuwe standaard            
“WIPO Standard ST.26” die internationaal gaat gelden vanaf 1 januari 2022? WIPO is       
van plan dit jaar webinars te houden met meer informatie en uitleg over de tool. Kijk in      
de PCT Newsletter van december 2020 en hier voor meer details: WIPO Sequence  

• de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom per 1 november 2020 “accessing office” 
is voor WIPO’s DAS (Digital Access Service)? Dat betekent dat het per die datum mogelijk is 
om bij indiening van een Belgische octrooiaanvraag het prioriteitsbewijs uit DAS te laten   
halen als het daarin aanwezig is. Zie:                                                                               
Participating Offices - Belgian Intellectual Property Office (wipo.int) 

 

Merken 

• EUIPO het gebruik van de fax afschaft per 1 maart 2021? Meer informatie over de           
alternatieven vind je hier: EUIPO - Fax Pha (europa.eu) 

• EUIPO op 15 oktober 2020 een Gemeenschappelijke praktijk heeft gepubliceerd m.b.t. het 
gebruik van een merk in een andere vorm dan die is geregistreerd (“CP8”)?                      
De CP8 bevat een reeks beginselen en voorbeelden van het gebruik van een merk in        
een andere vorm dan het ingeschreven merk, waarbij rekening wordt gehouden met het 
toevoegen en wijzigen van kenmerken die het onderscheidend vermogen van ingeschreven 
merken kunnen beïnvloeden.                                                                                        
Zie: EUIPO - Publication of CP8 Common Communi (europa.eu)  

  

 

Wist je dat …. 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/11/a130.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/11/a130.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/11/a130.html
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/coronavirus-en-octrooien/noodwet/spoedwet-rijksoctrooiwet
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/10/Nieuwsbrief%20Octrooiregistratie%20nr%203%205%20oktober%202020%20DEF.pdf
https://m14.mailplus.nl/wpC4qDe2vCHv-1004-314100653
https://m14.mailplus.nl/wpMYU9fNm439-1033-314100653
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/
https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11660
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8366027&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8328114
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Modellen 
 

• de dertiende editie van de Locarno Classificatie op 1 januari 2021 in werking is getreden?  
De nieuwe editie is van toepassing op alle internationale aanvragen die op of na 1 januari 
2021 zijn ingediend. Internationale aanvragen in het kader van eerdere edities van de      
Locarno Classificatie worden niet beïnvloed. Zie:                                                                      
Thirteenth Edition of the Locarno Classification to Enter into Force in January 2021 (wipo.int) 

 

Brexit 
 

• er in het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2021 nieuwe regels gelden m.b.t. het “address 
for service” voor octrooi-, merken-, en modelaanvragen? Er moet vanaf die datum een adres 
gebruikt worden uit het VK, Gibraltar of de Kanaaleilanden. Meer informatie vind je hier:   
Address for service for intellectual property rights from 1 January 2021 - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

 

• de Brexit die sinds 1 januari 2021 van kracht is niet alleen invloed heeft op bestaande      
Europese merken- en modellenrechten, maar ook op lopende aanvraagprocedures?  

 

 Bestaande EU merk- en modelregistraties 

 Hiervoor geldt dat er een omzetting plaatsvindt naar een nationale UK registratie. Naast 
 het EU recht ontstaat er een apart UK recht. Dit gaat automatisch. Wel geldt dat er tegen 
 de geldende vernieuwingsdatum (dezelfde als voor het EU merk) ook voor de nationale UK 
 registratie afzonderlijk een vernieuwing verzocht moet worden.  

 Ook geldende aanwijzingen van de EU in Internationale registraties worden omgezet naar        
 nationale UK registraties. De vernieuwingsdatum hiervan is dan de vernieuwingsdatum   
 van de Internationale registratie, of in het geval van een merkregistratie de datum van   
 territoriale uitbreiding naar de EU mocht dit op een later moment zijn gedaan.  

 

 Lopende EU merk- en modelaanvragen 

 Hiervoor geldt dat er vanaf 1 januari 2021 een periode van negen maanden gaat lopen 
 waarin de deposant kan verzoeken om omzetting naar een nationaal UK merkdepot. In 
 dat geval gaat de nationale UK aanvraagprocedure lopen, naast het eerder aangevraagde 
 EU-merk.  

 Zie de website van de UK overheid of Brexit | NLO  

 

 

 
 

 
 

 

 

ALV en conferentie 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

zal dit jaar 20 april online worden     

gehouden en wordt losgekoppeld      

van de jaarlijkse conferentie.           

Een uitnodiging voor deelname aan de 

vergadering en meer nieuws over de 

conferentie volgen. 

Examen  
Het examen staat dit jaar gepland    
voor dinsdag 1 juni bij het EPO in    
Rijswijk. We beraden ons momenteel  
op alternatieven voor het geval het  
niet mogelijk mocht zijn het examen  
bij het EPO te houden. 

https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0031.html
https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period?utm_campaign=new%20appointment%20new%20team&utm_medium=email&_hsmi=103336235&_hsenc=p2ANqtz-_vySCHZdwTWNs3fQM5rmeJvdLIY_8USj5HgUcRPgjX1tk
https://www.nlo.eu/nl/diensten/brexit


 

 

Jaargang 13, nr. 1, januari 2021 
Blz. 4 

NIEUWSBRIEF 

Even voorstellen  

Mijn naam is Annelies Dobbelaere en sinds juni 2020 
werk ik als IP Paralegal bij Mithra Pharmaceuticals te 
Luik in België. 

Na het behalen van een Master in de Moderne           
Geschiedenis, ben ik een paar jaar aan de slag          
gegaan als parlementair medewerker. In 2007       
maakte ik de overstap naar de bedrijfswereld.             
Bij Metris, een spin-off van de KULeuven gespecialiseerd 
in hoog-technologische meetapparatuur, proefde ik    
voor het eerst van de complexe wereld van IP en het 
smaakte naar meer.  

Sindsdien heb ik 13 jaar ervaring opgebouwd,             
en dit  zowel in de industrie (Huntsman) als in de     
kantorenwereld (Novagraaf, WSGR, V.O.). In 2017 be-
haalde ik mijn certificaat tot Formalities Officer. Ik heb 
er van dag één genoten van de cursus, de discussies en 
het uitwisselen van ervaringen met de medestudenten.  

Wat mij zo aantrekt in IP? De complexiteit van de regels, de verschillen land per land en de        
voortdurende evolutie houden mij scherp. Zolang het maar niet te gemakkelijk wordt, blijft het     
mij boeien. Over dat laatste maak ik mij trouwens geen zorgen. Als ik één iets geleerd heb,            
is dat IP steeds onderhevig is aan de laatste ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap          
en politiek. 

Kiezen tussen patenten en merken kan ik niet. Leg ik mij toe op het ene, dan mis ik het andere.     
Ik heb wel een boontje voor alles wat met counterfeit en namaak te maken heeft. Dan komt mijn 
passie voor onderzoekswerk en het reconstrueren van een verhaal zoals tijdens mijn studies weer 
boven.  

Sinds een half jaar werk ik bij Mithra Pharmaceuticals, een internationale speler gespecialiseerd in 
vrouwengeneeskunde. Samen met de IP Manager behandel ik zowel de patent- als de merkportfolio. 
Voor de indieningen werken we samen met twee externe kabinetten en voor juridisch advies doen 
we een beroep op één van onze juristes die zich deels toelegt op IP. Ik geniet van het in-house    
werken. Het geeft mij het gevoel om over de departementen heen betrokken te zijn van begin tot 
einde, van het ontstaan van de uitvinding tot de registratie en het op de markt brengen ervan.  

Het Platform betekent voor mij gelijkgestemden ontmoeten, ervaringen uitwisselen en op de hoogte 
blijven van recente wijzigingen in de IP-procedures.  

Om meer erkenning te krijgen voor ons vak in België en dit aan beide kanten van de taalgrens,     
richt ik samen met Sabine Mariën (Etex Services) en Maud Verheyleweghen (Abyoo sprl) het        
Belgisch Platform op. We zitten nu in de laatste fase en houden jullie zeker op de hoogte van de  
ontwikkelingen. 

OPROEP 

Ook in 2021 organiseren we enkele (online) events. Heb jij een voorstel voor een onderwerp? 
Neem dan contact met ons op via secretariaat@formalitiesofficers.nl.   

mailto:secretariaat@formalitiesofficers.nl
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FO’s draaien door 
Ook in tijden van corona staan we niet stil en verwelkomen we nieuwe collega’s of starten we met de 
opleiding in voorbereiding op het examen. Hieronder delen twee beroepsgenoten hun ervaringen. 

“Veranderen van baan is altijd erg spannend en kan 
soms ook stressvol zijn. Ik heb tussen de eerste en 
tweede lockdown – midden in de coronapandemie –  
gesolliciteerd bij Janssen Vaccines & Prevention B.V. 
(onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson).  

Ik heb jaren als IP paralegal gewerkt voor een grote 
Amerikaanse oliemaatschappij in Den Haag.             
Om economische redenen had het bedrijf besloten om 
alle octrooiactiviteiten te centraliseren in Amerika. 
Daarom moest ik aan het begin van de zomer van  
2020 op zoek naar een nieuwe baan. Ik realiseerde   
me dat de coronapandemie de manier van werken     
binnen organisaties behoorlijk op zijn kop had gezet! 
Het was een beetje spannend in het begin, maar ik 
raakte niet ontmoedigd en begon met het schrijven  
van sollicitatiebrieven. 

De vacature voor IP Formalities Officer bij Johnson & Johnson was precies wat ik zocht. Ik had mijn 
sollicitatie ingestuurd en heb verschillende interviews gehad. Sommige online, andere face-to-face. 
Tijdens de hele sollicitatieprocedure had ik een klik met mijn toekomstige collega’s en kon ik een 
goed beeld vormen van de bedrijfscultuur. Ik wist dat ik in mijn nieuwe functie voornamelijk vanuit 
huis zou werken en in eerste instantie dacht ik dat dat best lastig zou zijn. Ik was bijvoorbeeld bang 
dat het “onboarding” vertraagd zou worden door het thuis- en telewerken. Ik wist bijvoorbeeld niet 
hoe reactief de IT Helpdesk zou zijn om mij te helpen met het installeren van mijn laptop met alle 
benodigde tools en software. 

De eerste week zat vol met “onboarding” activiteiten: fysiek bezoek aan het bedrijf om mijn laptop  
op te halen, deelnemen aan virtuele kennismakingsbijeenkomsten met mijn directe collega’s in      
Leiden, maar ook met collega Formalities Officers in België en Amerika. Aangezien we, toen ik startte, 
nog deels naar werk mochten komen, heb ik gelukkig mijn directe collega’s ook nog persoonlijk     
kunnen ontmoeten.  

Al met al is het “onboarden” heel goed verlopen zodat ik snel operationeel en betrokken was. Een 
goed initiatief van mijn manager was om me te koppelen aan een “buddy” die een belangrijke rol 
speelt bij het settelen in de organisatie. Na een paar weken kon ik op een vlotte manier vanuit huis 
werken met veelvuldig gebruik van Skype, Teams en Zoom.  

Ik moest de sprong wagen, want het starten van een nieuwe baan in coronatijd voelde zeker als     
een uitdaging! Maar ik ben blij dat ik in deze turbulente tijd zo’n leuke baan heb gevonden en me     
al helemaal thuis voel bij Johnson & Johnson.” 

Adina Otinjac 
Patent Formalities Officer bij Janssen Vaccines & Prevention B.V., Leiden 
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“In oktober ben ik samen met 23 andere cursisten    
gestart met de opleiding tot Formalities Officer bij   
DeltaPatents. Zoals het in veel situaties dit jaar      
omschakelen was, verloopt ook de FO-opleiding        
dit jaar anders dan anders. Voor het eerst wordt de  
les gegeven via een videoverbinding en zitten wij als 
cursisten thuis of op ons eigen kantoor. Ook voor de 
docenten is dit anders: zij hebben geen volle klas    
voor zich, maar praten tegen de webcam en zien de 
cursisten op een scherm.  

Vanuit het oogpunt van een cursist heeft de situatie 
voor- en nadelen: zo is het voordelig dat wij niet     
hoeven te reizen om op locatie te komen en zorgt    
DeltaPatents ervoor dat wij het opleidingsmateriaal 
netjes thuisgestuurd krijgen. Anderzijds brengen     
videolessen toch vaak kleine problemen met zich mee, 
zoals verbindingsproblemen of een technisch euvel met 

het beeld en/of geluid. Ook was ik   voorafgaand aan de lessen benieuwd of de onderlinge interactie 
vanwege de videolessen anders zou worden. 

Buiten die onvermijdbare verbindingsproblemen die een enkeling hier en daar ondervindt gaat het  
tot nu toe echter heel goed met de online lessen. De lessen die tot nu toe door Debby de Brouwer   
en Diane Tweedlie zijn gegeven waren prima te volgen en ondanks dat we niet in dezelfde ruimte 
zijn, is er genoeg mogelijkheid tot interactie. Zo kunnen we tijdens de les altijd vragen stellen of 
‘hardop denken’, en is er een Whatsapp-groep met de deelnemers om eventueel buiten de les van 
gedachten te wisselen, genoeg mogelijkheden dus!  

De afgelopen lessen over EPC en PCT zijn goed verlopen en ik heb er alle vertrouwen in dat dit de  
komende cursusdagen ook het geval zal zijn. Tot en met mei zullen we ook nog de onderwerpen    
Nederland, overdrachten en Trademarks & Designs behandelen en zullen we afsluiten met een     
examentraining en natuurlijk het examen.” 

 

Mirjam Dolstra 

Trainee Formalities Officer bij EP&C, Rijswijk 
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Pionieren met online events 

 
Een bijzonder jaar, dat was 2020. Begin dat jaar was er  
nog een Masterclass bij Octrooicentrum Nederland, en 
kort daarna deed het virus COVID-19 zijn intrede en 
kreeg vrijwel iedereen te maken met veranderde       
werkomstandigheden. Na min of meer te zijn bijgekomen 
van de eerste lockdown, het vervallen van veel          
evenementen en (meer) thuiswerken, is het eind 2020 
dan zover, het eerste online event van het Platform is 
een feit! 

Het eerste event, in samenwerking met Octrooicentrum 
Nederland, vindt plaats op 17 november 2020. Het     
aanmelden gaat eenvoudig via de link op de website. 
Vervolgens krijgen de deelnemers enige tijd voor het 
event een persoonlijke mail met daarin de deelnamelink. 
In de mail staat ook aanvullende informatie over hoe toegang te krijgen tot het platform en een link 
naar de technische helpdesk, mocht het echt niet lukken om de toegang opgezet te krijgen. 

Kortom, de uitnodiging en het activeren van je deelname aan het event is goed opgezet en            
gebruiksvriendelijk. 

Aan het begin van het event heet Dolinda de Proost de deelnemers welkom en legt nog even kort    
uit hoe het event zal verlopen, wie de sprekers zijn en hoe je vragen kan stellen.  

We starten met de impact van de COVID-19 pandemie op Nederlandse octrooiregelgeving.           
Marc van der Burg van OCNL praat ons bij over de situatie in Nederland van de afgelopen maanden 
en de gevolgen die COVID-19 heeft gehad voor de Nederlandse octrooiwereld. Hij informeert ons  
over de noodwet, het verloop van het wetsvoorstel en de besluiten van de directeur van OCNL. 

Daarna is Floris Hooijmans aan het woord. Hij informeert ons over de ontwikkelingen met betrekking 
tot MyPage en de keuze van gebruikers om poststukken elektronisch te gaan ontvangen.                
De verbeteringen per 30 november worden toegelicht en er wordt een inkijkje gegeven in welke    
verbeteringen in 2021 zullen plaatsvinden. 

Aanpassingen binnen MyPage is blijkbaar een onderwerp dat veel van de deelnemers bezighoudt,    
en er zijn dan ook wat vragen. Deze kunnen gesteld worden via de chat. Dolinda heeft alle vragen 
verzameld en aan het eind van de presentatie worden de vragen door Floris beantwoord.             
Naar aanleiding van de vragen worden actiepunten voor OCNL genoteerd. Goed te merken dat de  
gebruikers mee kunnen denken met de ontwikkelingen binnen MyPage. 

Hiermee is dit eerste event ten einde. Af en toe was het even zoeken hoe de juiste presentatie   
sheets zichtbaar konden worden gemaakt, maar al met al verliep het event heel soepel en waren     
de presentaties interessant. Dolinda bedankt de sprekers en sluit het event af.  

Niet al te lang hierna krijgen we de uitnodiging voor het tweede online event, dat gehouden wordt    
op 26 november in samenwerking met het EPO en V.O. en ons bijpraat over procedurele wijzigingen 
bij het EPO en de invloed van US formalities op de duur van het octrooi. 

De deelname aan het eerste event was goed bevallen en ik keek dan ook uit naar het tweede event. 
Echter bij dit tweede event heb ik helaas wat problemen om zowel geluid alsook beeld te krijgen.    
Dit was geen enkel probleem bij het eerste event. Wellicht toch een verschil of je het event op      
kantoor, of vanuit je thuiswerkomgeving bijwoont? Het blijft even zoeken naar de juiste middelen   
om het event goed te kunnen volgen. 

Gelukkig staan naderhand de presentaties op de website van het Platform zodat ik de onderwerpen 
nog eens door kan nemen. 
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Tijdens het tweede event geeft Christina ten Hövel van het EPO de deelnemers een update over de       
recente procedurele wijzigingen bij het EPO. Een van de onderwerpen is dat per 1 juli 2020 het recht 
op afstand doen van een volgende EPO Communicatie R71(3) is vervallen. 

Verder zie je dat de COVID-19 situatie (en digitalise-
ring) ook het EPO bezighoudt. Er is namelijk een pilot 
opgestart om per e-mail te kunnen communiceren met 
de Examiner, alsmede een pilot voor het houden van 
online oral proceedings.  

Na Christina’s presentatie krijgt Tamara Elmore       
van V.O. het woord. Tamara praat ons bij over        
Terminal Disclaimers en Patent Term Extension        
(en de mogelijkheid voor verzoek tot correctie) in      
de Verenigde Staten. Verder komt ook de verplichting 
en de werkwijze met betrekking tot de Information  
Disclosure Statements (IDS) aan bod. Inclusief tijdlijn, 
heel handig! 

En dan zijn de twee online events van dit jaar          
gerealiseerd. Nog even blijven napraten met andere 
deelnemers en een gezellige borrel zit er helaas niet in. Horen hoe andere deelnemers deze online 
events hebben ervaren zou toch heel leuk en leerzaam zijn.  

Ondanks het ontbreken van het live contact met vakgenoten, en af en toe het geworstel met de   
technische issues om deel te kunnen nemen, waren dit wat mij betreft twee heel geslaagde events. 
Goed opgezet vanuit het Platform, met ruimte voor vragen aan de sprekers. Ik kijk uit naar het     
volgende event, en wie weet wellicht in 2021 ook weer op locatie! 

Sandra van Beek 
Senior Patent Formalities Officer bij EDP Patent Attorneys, Wageningen 
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Blz. 9 NIEUWSBRIEF 

Prijspuzzel 
Het is weer puzzeltijd! Ben jij één van de puzzelaars met de juiste uitkomst? Mail je oplossing voor 1 
maart 2021 naar nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl en maak kans op een leuke prijs. 

mailto:nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl


 

 

 

 

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. 

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

 

 

 

COLOFON 
13e jaargang, nr. 1 januari 2021 

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de  
leden van het Platform Formalities Officers. 

 

Redactie 
Melanie Custers (Janssen Vaccines &  
Prevention B.V.) 
Shanna Grotenhuis (Jacobs Douwe Egberts)  
Ellen Offenberg (EP&C)                              
Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.) 
 

Samenstelling 
Richard Loef (V.O.) 

 

Eindredactie  
Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.) 
 

Aan dit nummer werkten mee: 
Dolinda de Proost (AOMB)  
Annelies Dobbelaere (Mithra Pharmaceuticals) 
Adina Otinjac (Janssen Vaccines & Prevention 
B.V.) 
Mirjam Dolstra (EP&C) 
Sandra van Beek (EDP Patent Attorneys) 
 

NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nr. 1, januari 2021  
Blz. 10 

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 

Vacatures 

 
Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst: 
 
- Patent attorney assistent/formalities officer bij V.O. Patents & Trademarks in Den Haag 
- Formalities Officer bij Patentwerk in ‘s-Hertogenbosch 
- Junior Formalities Officer bij HGF in Den Haag 
- Formalities Officer bij NLO in Den Haag of Mechelen 
 
De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten.  
 
Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, 
neem dan contact met ons op via secretariaat@formalitiesofficers.nl. 

mailto:nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl
http://www.formalitiesofficers.nl/
https://formalitiesofficers.nl/assets/files/Vacatures/vo-patent-assistent-mei-2019.pdf
mailto:penningmeester@formalitiesofficers.nl


V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere zelfstandige 
octrooi- en merkenbureaus binnen Europa, met vestigingen in 
Nederland, België en Duitsland. Tot onze cliënten behoren 
voor aanstaande nationale en internationale ondernemingen en 
kennisinstellingen. 

Voor onze vestiging in Den Haag, sectie Chemistry & Life Sciences, zijn wij op zoek naar een fulltime:

patent attorney assistant/formalities officer

In deze zelfstandige functie is de patent attorney assistant/formalities officer verantwoordelijk voor 
het bewaken en bijhouden van het verloop van octrooiprocedures in binnen- en buitenland en het 
verlenen van administratieve en organisatorische ondersteuning aan octrooigemachtigden. 

De juiste kandidaat : 
- Heeft reeds ervaring als formalities officer of wil dit graag worden.  
- Denkt en werkt op HBO-niveau.
- Vindt het een uitdaging zich te blijven verdiepen in de complexiteit van octrooiverleningsprocedures   
   en het ondersteunen van octrooigemachtigden hierin. 
- Is accuraat, resultaatgericht, flexibel, tactisch en kan goed omgaan met werkdruk.
- Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, 
   kennis van Frans en/of Duits is een pre. 
- Is zelfstandig en kan tevens goed in teamverband werken. 

De functie is voor 38,75 uur per week verdeeld over 5 dagen. 

Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke functie in een groeiende, enthousiaste en collegiale 
organisatie. Een prima arbeidvoorwaardenpakket met een marktconform salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

www.vo.eu

Neem contact op
Stuur je sollicitatiebrief met cv en motivatie naar Liesbeth van den Broek, manager P&O, 
recruitment@vo.eu . Voor meer informatie over V.O. kun je met haar contact opnemen via 
tel. +31 70 416 67 05 of kijk op www.vo.eu/career.



 
 
 
 
 

Wij zoeken een ervaren Formalities Officer (32-40 uur) 
 
Ben jij gecertificeerd Formalities Officer? En in voor, of misschien wel op zoek naar, een nieuwe 
werkomgeving? Dan horen wij graag van je! 
 
Want vanwege onze groeiende opdrachtenportefeuille kunnen wij nog wel één of twee ervaren collega’s in ons 
backoffice gebruiken. 
  

Hierom kies je voor Patentwerk 
 
Uiteraard bieden we een goed salaris, een goede pensioenregeling, en vergoeden we je reiskosten van en naar 
ons kantoor. 
  
Maar waar het vooral om draait is het gevarieerde werk aan Nederlandse, Europese en Internationale 
octrooiverleningstrajecten voor onze binnen- en buitenlandse opdrachtgevers. Van begin tot eind. Geen rondje 
om de kerk, maar zo veel mogelijk afwisseling. Je hebt binnen ons team je eigen dossiers, waarin je zelf de 
werkzaamheden signaleert, coördineert en afhandelt. Een allround én zelfstandige functie dus! 
 
De afwisseling vind je ook in de samenwerking met onze  octrooigemachtigden. Aan één opdrachtgever zijn 
weliswaar één octrooigemachtigde en één Formalities Officer als vast aanspreekpunt verbonden, maar we 
delen het werk zo in dat je met alle octrooigemachtigden samenwerkt. Meer daarover lees je overigens hier. 
 

Méér dan formaliteiten 
 
Naast de octrooi-inhoudelijke formaliteiten valt ook het contact houden met de opdrachtgevers onder de 
functie, net als het inboeken van de post die dagelijks (hoofdzakelijk digitaal) van de octrooiverlenende 
instanties en onze buitenlandse agenten binnenkomt. Je sluit een afgerond onderdeel van de werkzaamheden 
af met het maken en versturen van een factuur. 
 
Kenmerken de volgende zaken jou: 
 

• Je hebt minimaal drie jaar ervaring als all-round Formalities Officer 
• Je zorgt voor een vlekkeloos verloop van iedere octrooiaanvrage 

• Je schakelt met gemak tussen verschillende procedures en tussen verschillende (administratieve) 
werkzaamheden 

• Je communiceert gemakkelijk en duidelijk in het Nederlands en Engels 
• Je ondersteunt de octrooigemachtigden en trekt waar nodig aan verschillende jasjes 

• Je bent in staat om ad hoc werkzaamheden op te pakken en uit te voeren 

• Je kunt goed overweg met MS Office en CRM-systemen 
• Je raakt snel vertrouwd met nieuwe software 

• Je vindt het leuk om veel nieuwe dingen te leren over een langere periode 
• Je stelt makkelijk prioriteiten, ook op drukke momenten 

• Je denkt graag mee met collega Formalities Officers, octrooigemachtigden, klanten, buitenlandse 
agenten en leveranciers 

• Je bent een gezellige en prettige toevoeging aan het team 
 
Maar sta je tot je grote teleurstelling nog niet op deze pagina genoemd? 
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, dan gaan we daar samen wat aan doen! 
 
We ontvangen je sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, graag via mail: pz@patentwerk.nl. 

https://www.patentwerk.nl/it-takes-two-to-tango/
https://www.patentwerk.nl/ons-team/
mailto:pz@patentwerk.nl


Ter ondersteuning van onze octrooipraktijk in Den Haag
zijn we op zoek naar een:

Junior Formalities Officer

Wij zijn op zoek naar een dynamisch persoon voor een functie als Junior Formalities Officer. Je bent
verantwoordelijk voor het leveren van administratieve begeleiding van het octrooiproces aan de
Octrooigemachtigden op ons kantoor in Den Haag. Dit is een cruciale rol waarbij je de medewerkers
van dit kleine maar groeiende kantoor ondersteunt.

Verantwoordelijkheden:
 Verzorgen en bewaken van het indieningsproces voor octrooien
 Het up-to-date houden van ons elektronische archiveringssysteem met relevante data,

kopieën van alle correspondentie en technische documenten
 Controle of aan alle formaliteitsvereisten is voldaan
 Octrooiaanvragen en correspondentie voorbereiden en indienen / versturen
 Bewaken en registreren van termijnen
 Verwerken gegevens in het digitale dossier
 Onderhoud van contacten met (internationale) klanten, buitenlandse agenten en officiële

instanties in binnen- en buitenland
 Overige ad-hoc werkzaamheden en lichte facilitaire werkzaamheden
 (Concept) facturen opstellen en naar klanten versturen

Jouw profiel:
 HBO werk- en denkniveau
 Een afgeronde opleiding Formalities Officer of bereid deze te volgen
 Vloeiend Nederlands in woord en geschrift, met goede mondelinge en schriftelijke Engelse

vaardigheden
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de commerciële dienstverlening
 Nauwkeurig, met aandacht voor detail
 Een teamspeler die graag collega’s helpt
 Flexibel; in staat om te werken op eigen initiatief en onder tijdsdruk
 In staat om werk te prioriteren
 Gedegen kennis van Word, Outlook, Excel en PowerPoint en eventueel Adobe Acrobat
 Affiniteit met juridische procedures en IT systemen
 Zelfstandig kunnen werken

Wat bieden wij?
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een klein maar groeiend kantoor. Goede
arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

HGF:
HGF is een wereldwijde speler als het gaat om intellectuele eigendomsrechten. Vanuit kantoren op
verschillende locaties in Europa bedienen wij cliënten over de hele wereld. Onze snelgroeiende
organisatie heeft een geheel eigen kijk op IE-dienstverlenging en de benadering van klanten. Door
zich niet op één markt te focussen maakt HGF het onderscheid. We bieden een open en informele
werksfeer en een rol in het team waarop je jouw eigen stempel kunt drukken. Dus, zoek jij een baan
binnen het leukste octrooi- en merkenkantoor van Nederland? Reageer dan nu!



De recruitment wordt gedaan door EuroDev Services in Almelo, Nederland. Geïnteresseerd? Stuur je
sollicitatie naar HGF@eurodev.com.

Voor vragen kun je contact opnemen met Romy Brugge, HR Consultant: +31 546 660000 of via
HGF@eurodev.com.

Graag ontvangen wij een CV in het Engels

www.hgf.com – www.eurodev.com



 

 

 

 

 

Patents F +31 (0)800 023 49 37 | E patents@nlo.eu Trademarks F +31 (0)800 026 00 74 | E trademarks@nlo.eu 

N.V. Nederlandsch Octrooibureau is registered with the Dutch Chamber of Commerce under no. 27263335. The General Terms and Conditions apply to all services,  
see https://nlo.eu/gtc_nlo_nv 
NLO Shieldmark B.V. is registered with the Dutch Chamber of Commerce under no. 24176200. The General Terms and Conditions apply to all services,  
see https://nlo.eu/gtc_nlo_shieldmark 
NLO bvba is registered in RPR Gent – Gent department under BE 0633692486. The General Terms and Conditions apply to all services,  
see https://nlo.eu/gtc_nlo_bvba 

 

 

NLO zoekt versterking! 
Voor ons kantoor in Den Haag of Mechelen is NLO per direct op zoek naar een 
formalities officer voor één van de octrooiteams. Samen met jouw team, bestaande 
uit twee formalities officers en vijf octrooigemachtigden, ben je verantwoordelijk voor 
de administratieve begeleiding van octrooiprocedures in binnen- en buitenland. 

Wat ga je doen? 
Als formalities officer verzorg en bewaak je 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/ wo 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. 

Enthousiast geworden? 
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae 
voor 11 februari 2021. Solliciteren kan via onze website www.careers.nlo.eu. Op 
onze website vind je meer informatie over onze organisatie en de vacature. 

 

mailto:ww.careers@nlo.eu

