Nieuws vanuit het bestuur
Allereerst wens ik je, ook namens alle bestuursleden van
het Platform, een mooi, gezond en succesvol 2022!
Een korte terugblik…
We kijken terug op weer een bijzonder jaar. We hadden begin 2021 zeker niet gedacht dat we eind 2021 weer in een lockdown zouden zitten
maar niets was minder waar. De verwachting is dat COVID-19 nog wel
enige tijd in ons midden zal zijn maar laten we hopen dat Nederland op
korte termijn wel weer wat meer open gaat.

afgelopen periode het Belgische Platform gesteund en dat zullen wij in
de toekomst ook blijven doen. Recent hebben wij de Belgische leden
van het Nederlandse Platform een mailing gestuurd dat wij er positief
tegenover staan indien leden van het Nederlandse Platform hun lidmaatschap willen overzetten naar het Belgische Platform.

In 2020 zijn we gestart met het organiseren van online events. Dat
hebben we in 2021 verder voortgezet. Recent hebben we nog een
online Masterclass georganiseerd met een update over de recente en
toekomstige ontwikkelingen bij het EPO en een presentatie over Mental
Health.

EPAC ontwikkelingen
In de nieuwsbrief van oktober had ik al aangegeven dat er op korte
termijn een Commissie zou worden samengesteld met afgevaardigden
van het EPO, EPI en EPIPA voor de ontwikkeling van EPAC (European Patent Administration Certificate). Ik kan je nu mededelen dat
de Commissie officieel is samengesteld. De Commissie heeft recent
de syllabus goedgekeurd en er zal op korte termijn een start worden
gemaakt met het maken van examenvragen. Het streven is om het eerste examen af te nemen in het najaar van 2022. Dat betekent dat alle
voorbereidingen vóór de zomervakantie van 2022 klaar moeten zijn.
Een mooi en vooruitstrevend plan. Wij zullen de ontwikkelingen van
het EPAC examen goed volgen en wij zullen ons uiteraard ook gaan
beraden op wat dat betekent voor de toekomst van het Nederlandse
examen. Op korte termijn is hiervoor een brainstormsessie gepland met
het bestuur van het Platform en de Examencommissie.

2021 was ook het jaar van het eerste “online” examen. Op dinsdag 1
juni 2021 is het examen afgenomen via de tool WISEflow. Zowel de
examenkandidaten als de Examencommissie kijken hier positief op
terug.
Een blik op de toekomst…
We hopen elkaar in 2022 weer live te mogen ontmoeten. Op 21 april
2022 staan de ALV (Algemene Ledenvergadering) en de Conferentie op
de agenda. Onder voorbehoud hebben we alvast al een heel leuke en
mooie locatie vastgelegd voor dit event, namelijk het Spoorwegmuseum
in Utrecht.
Tijdens de ALV zullen Ellen, Jean en ikzelf aftreden als bestuurslid van
het Platform. Jean heeft recent besloten zijn toekomst niet in de IP-wereld voort te zetten en om die reden zal hij zich ook niet herkiesbaar
stellen. Ellen en ikzelf zijn ook niet herkiesbaar; in 2022 zit onze volledige zittingstermijn erop en maken wij plaats voor nieuwe bestuursleden.
Shanna Grotenhuis, Sandra van Beek en Sherral Kertowidjojo hebben
al eerder aangegeven een bestuursfunctie te ambiëren en zullen zich
tijdens de ALV kandidaat stellen als bestuurslid. Mocht je ook interesse
hebben in een bestuursfunctie, aarzel dan niet om contact op te nemen
met het secretariaat van het Platform.
Het examen staat gepland op dinsdag 31 mei 2022. Het examen zal net
als in 2021 online worden afgenomen via WISEflow.
EPIPA ontwikkelingen
Er is ook nieuws te melden vanuit het Europese Platform EPIPA.
Begin december is de Finse nationale Association FAIPA, na 2 jaar
associate member te zijn geweest, full member geworden van EPIPA.
Het is de verwachting dat in 2022 de Belgische nationale Association
BELAIPA en de Spaanse nationale Association AEAPI zullen toetreden
tot EPIPA als associate member. Beide nationale Associations zijn in
2021 officieel opgericht en zijn het ledenbestand aan het opbouwen.
Verderop in deze nieuwsbrief stellen de 3 bestuursleden van BELAIPA zich aan jullie voor. Daar waar mogelijk en nodig hebben wij in de

Dit is mijn laatste voorwoord in de nieuwsbrief van het Platform. Ik
kijk met veel plezier en vol trots terug op de afgelopen 12 jaar in het
bestuur van het Platform. Trots op alles wat we bereikt hebben in de
afgelopen 12 jaar, maar ik kijk vooral ook met veel plezier en dankbaarheid terug op de fijne samenwerking met alle bestuursleden, alle leden,
OCNL, EPO, WIPO en EUIPO en met alle sprekers van de events die
we in de afgelopen jaren hebben mogen organiseren. Ik geef in april
van dit jaar graag het stokje
over aan Arthur, die de
taken van voorzitter van
mij gaat overnemen. In het
Europese Platform EPIPA
zal ik de komende jaren
nog wel actief blijven.
Voor nu wens ik je vooral
een goede gezondheid toe,
stay safe!
Dolinda de Proost
Voorzitter

Agenda

Examen 2022

Bestuursvergaderingen

Het examen wordt dit jaar online afgenomen
op 31 mei 2022. De uitnodiging voor
inschrijving wordt in februari verstuurd.

8 maart 2022
7 juni 2022
13 september 2022
22 november 2022

ALV + conferentie

ALV + conferentie
21 april 2022

Op 21 april 2022 is het weer tijd voor onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en
conferentie, dit keer bij het Spoorwegmuseum
in Utrecht. Dus pak je agenda erbij en noteer
deze datum alvast.

Examen

31 mei 2022

Even voorstellen
My name is Arianna Cante
and I work as Patent Paralegal
for Dolby, which core business is improving consumers’
experience through innovating audio and video technologies for cinema, home theaters and personal devices. I
am based in the Amsterdam
office, where I closely work
with two other paralegals
and three qualified European
patent attorneys. Our focus is
on international and European patent prosecution.

I graduated in legal studies in Italy in 2016. As soon as I ended my
studies I started the training contract to qualify as a lawyer. However,
it took me only six months to realize this was not the path I wanted to
follow for my professional life. Thus, I decided to temporarily move to
the Netherlands to gain knowledge and experience in international
law, but personal events turned it into a permanent decision. I now
live here since almost 5 years with my partner (and two cats), and I
love how ‘gezellig’ it is to live here. I still don’t speak Dutch but I plan
this to be my 2022 resolution.
I generally covered IP protection during my legal studies, however
I have always been fascinated on how law protects creation of the
human mind as well as how law sometimes relates to technologies,
hence I decided to personally dive in IP law. After several work

experiences, I finally entered the IP business in 2019, when I started
working for Dolby. Here I had the chance to understand the functioning of organizations like EPO and WIPO, and to learn how companies pursue protections of their inventions through European and
International patent applications.
My main responsibilities include leading the team of paralegals,
ensuring timely filing of patent applications and subsequent actions,
maintaining, docketing and reviewing information related to each
patent application and guaranteeing compliance with EP and PCT
legal requirements.
Thanks to Dolby, I could attend the IP administrator training organized by DeltaPatents, which provided me an in-depth understanding
of IP law, allowing me to obtain a certification as Formalities Officer
in 2021. The course also helped me progressing in my career as paralegal, as to cover further responsibilities thanks to the knowledge
acquired with the course, together with my practical experience.
After obtaining the certification I have joined the Platform Formalities Officer in November 2021. I have decided to join the Platform to
strengthen ties with other IP paralegals and to stay up-to-date with
recent changes and developments in the IP sector. To date I have
attended an online presentation organized by the Platform and I
expect them to settle further events where to receive updates and
connect with the other members.
I hope to have more chances to meet fellow members soon!

Wist je dat...
Octrooien EP
Het EPO per 30 november 2021 electronische handtekeningen op bewijsstukken
onder voorwaarden in sommige gevallen
accepteert? Namelijk bij een verzoek tot
inschrijving van een overdracht of een verzoek tot inschrijving van licentie of andere
rechten.
Zie EPO - Notice from the European Patent
Office dated 22 October 2021 concerning electronic signatures on documents
submitted as evidence to support requests
for registration of a transfer of rights under
Rules 22 and 85 EPC and requests for
registration of a licence or other rights under
Rule 23 EPC. Bekijk voor meer informatie
ook de presentatie die Christina ten Hövel
heeft gegeven tijdens de online Masterclass
van 9 december jl.
Het EPO per 1 januari 2022 niet meer automatisch een certified copy van het prioriteitsdocument opneemt in het dossier van
directe Europese aanvragen of Euro-PCT
aanvragen waarin prioriteit wordt geclaimd
van een Amerikaanse, Koreaanse of Chinese octrooiaanvraag / gebruiksmodel? Je
dient het EPO te verzoeken het prioriteitsdocument uit WIPO DAS te halen, of je kunt het
zelf indienen.
Zie: EPO - Notice from the European Patent
Office dated 13 November 2021 concerning
priority document exchange between the
European Patent Office and the US Patent
and Trademark Office, the Korean Intellectual Property Office and the China Intellectual
Property Administration
Het EPO per 1 april 2022 ook electronische
octrooibewijzen zal gaan uitgeven? Dit geldt
alleen voor octrooihouders en vertegenwoordigers met een geactiveerde EPO
Mailbox. Octrooihouders en vertegenwoordigers zonder actieve EPO Mailbox blijven
de octrooibewijzen op papier ontvangen.
Zie: EPO - Notice from the European Patent
Office dated 17 December 2021 concerning communication of the certificate for a
European patent
Sequentielijsten die bij het EPO worden
ingediend in directe Europese aanvragen of
Euro-PCT aanvragen per 1 juli 2022 moeten
voldoen aan WIPO Standard ST.26? Lees er
hier meer over: EPO - Notice from the Euro-

pean Patent Office dated 9 December 2021
concerning the filing of sequence listings

Merken
Er nieuwe procedures voor niet-gebruik
beschikbaar zijn voor het doorhalen van
merken uit het merkenregister in de USA? Er
zijn twee nieuwe methoden om registraties
aan te vechten en door te halen wegens
niet-gebruik: doorhaling en heronderzoek.
In een doorhalingsprocedure wordt een
inschrijving aangevochten op grond van het
feit dat de inschrijver het merk nooit heeft
gebruikt. Een procedure tot doorhaling van
de inschrijving is slechts mogelijk tussen
drie en tien jaar na uitgifte van de registratie.
Bij de procedure van heronderzoek wordt
USPTO verzocht om gebruik van het merk
bij de aanvraagprocedure opnieuw te
onderzoeken. Heronderzoeksprocedures
zijn beschikbaar tot het vijfde jaar van de
registratie.
https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/uspto-finalizes-rules-implementing-the-trademark-modernization-act.html

EUIPO met WIPO samenwerkt om aanvaardbare termen in 7 talen te harmoniseren?
Deze samenwerking richt zich op de
volgende zeven talen: Nederlands, Engels,
Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans.
EUIPO deelt regelmatig met WIPO een lijst
van producten en diensten met vertaalverschillen in deze talen, alsmede een lijst
van nieuwe termen in de geharmoniseerde
databank. Tijdens het eerste jaar van de
samenwerking is het aantal aangepaste
termen in deze talen met 21% gestegen (het
aantal termen steeg van 10 099 tot 12 238).
Dit komt verder tot uiting in de volgende
individuele groeipercentages: Nederlands
+34 %; Engels +6 %; Frans +7 %; Duits +64
%; Italiaans +56 %; Portugees +1 %; Spaans
+6 %.
Door de aanvaardbaarheid van specifieke
termen te controleren aan de hand van
een bijgewerkte en nauwkeurige lijst, lopen
gebruikers minder kans office actions te
ontvangen wegens onaanvaardbare goederen en diensten of onjuiste classificatie.

Dit vermindert uiteindelijk de last voor de
gebruikers en leidt tot een vlotter registratieproces voor merken.
G&S harmonisation - Key User Newsflash EUTM (europa.eu)

Het in China sinds 1 januari 2022 niet meer
mogelijk is om papieren merkregistratiecertificaten te verkrijgen?
Vanaf 1 januari 2022 zal de Chinese merkenautoriteit alleen nog een electronische versie
van de registratiebewijzen van merken
verstrekken. Deze zullen online toegankelijk
en downloadbaar zijn, en dus eenvoudig te
verkrijgen.
https://www.chinaiplegalreport.com/2021/12/
cnipa-goes-paperless-ceases-issuing-paper-trademark-registration-certificates-as-of-january-1-2022/

Modellen
Het bij een internationale modelaanvraag
t.a.v. Japan tegenwoordig mogelijk is alle
documenten via WIPO aan te leveren, in
plaats van via een Japanse agent?
Als Japan wordt aangewezen in een internationale modelaanvraag, dan kan vanaf
nu rechtstreeks bij WIPO een bewijsstuk
worden ingediend in geval van exceptie
bij gebrek aan nieuwheid, en/of een kopie
van een prioriteitsdocument als de prioriteit
wordt ingeroepen.
Door deze nieuwe procedure zal zowel tijd
als geld worden bespaard, en dit zal ervoor
zorgen dat een geclaimd recht niet verloren
gaat, mocht bijvoorbeeld de termijn van drie
maanden (prioriteitsdocument), of dertig
dagen (uitzondering wegens gebrek aan
nieuwheid) niet worden gehaald.
https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/
article_0026.html
de introductie van het Unitary Patent nu echt
dichtbij komt? In afwachting van het officiële
moment (momenteel verwacht in de tweede
helft van 2022) wijzen we je alvast op de
Unitary Patent Guide van het EPO waarin je
praktische informatie kunt terugvinden. Zie:
Unitary Patent Guide, Unitary Patent Guide
(epo.org). Wil je nog meer weten, kijk dan
eens hier: EPO - Unitary Patent.

v.l.n.r.: Sabine Mariën, Maud Verheyleweghen, Annelies Dobbelaere

Oprichting Belgian Association for IP
Administrators (BELAIPA)
Eind 2018 vond in Brussel een EPO Seminar
voor Patent Administrators plaats. Debby
de Brouwer, één van de sprekers, maakte
op verzoek van EPIPA van de gelegenheid
gebruik om aan het einde van de dag EPIPA
voor te stellen en lanceerde de oproep tot
oprichting van een Belgische afdeling. Het
plan klonk simpel en doeltreffend: zoveel
mogelijk volwaardige nationale delegaties
oprichten en verenigen in EPIPA teneinde de
Europese IP paralegals beter te vertegenwoordigen bij de IP instanties.
Sabine Mariën en ikzelf, Annelies Dobbelaere, zagen dit project onmiddellijk zitten.
We hadden net de gecertificeerde opleiding
voor Formalities Officers achter de rug en
ons diploma behaald. Beiden hadden we
veel opgestoken van de cursus en kwamen
steevast met plezier naar de bijeenkomsten
van het Platform Formalities Officers.
Kort nadien hielden we onze eerste vergadering met een aantal vertegenwoordigers
van het Nederlands Platform en gemachtigden betrokken bij de oprichting van het
Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden. Om het Belgisch Platform echter te
doen slagen, moeten we rekening houden
met de specifieke taalkundige situatie van
ons land. Zo kwamen we bij onze Franstalige collega Maud Verheyleweghen terecht
die sinds 1998 heel wat ervaring verzamelde
in IP, de opleiding “Gestion Administrative et
Formelle de la Propriété Intellectuelle” aan
de Université Libre de Bruxelles volgde en
momenteel als Office & External Relations
Manager bij Abyoo aan de slag is. Aangezien Sabine bij Etex Services en ik bij Mithra

Pharmaceuticals in-house werken, hebben
we dankzij Maud vertegenwoordiging vanuit
de kantoorwereld.
Onze taakverdeling in BELAIPA ziet er als
volgt uit: ik ben voorzitter, Sabine is secretaris en ondervoorzitter, Maud is penningmeester. Net als het Nederlands Platform
willen wij investeren in opleiding en delen
van kennis via seminaries, het aanbieden
van een netwerk voor Formalities Officers
werkzaam in patent en/of merken, en sensibiliseren rond de erkenning en toegevoegde
waarde van IP paralegals in kantoren en
industrie.
Bij de oprichting van BELAIPA als vzw (vereniging zonder winstoogmerk) in februari
2021 kwam er meer bij kijken dan we in
eerste instantie vermoedden en zorgde COVID-19 voor enige vertraging. Midden 2021
ging onze website www.belaipa.be online
en in november stuurden we onze eerste
mailing waarin we BELAIPA voorstellen uit.
We kregen alvast heel wat enthousiaste
reacties. Omdat paralegals vooral achter
de schermen werken en hun contactgegevens minder publiek beschikbaar zijn, is het
jammer genoeg niet evident om iedereen
te bereiken. Mochten we je gemist hebben,
bezorg ons dan zeker je mailadres via info@
belaipa.be.
Vanaf januari 2022 heten we onze eerste
leden van harte welkom. Omdat onze werking nog pril is, werken we nauw samen met
onze collega’s van het Nederlands Platform.
Wij zorgen ervoor dat je de nieuwsbrieven,
uitnodigingen voor opleidingen, seminaries,

etc. blijft ontvangen. Je geniet van alle voordelen: bijeenkomsten, seminaries en online
cursussen georganiseerd door het Nederlandse Platform aan dezelfde prijs.
We hopen alvast zoveel mogelijk Belgische
leden aan beide kanten van de taalgrens te
verwelkomen dit jaar. Mocht je nog vragen
hebben, contacteer ons dan zeker via info@
belaipa.be.
Annelies Dobbelaere
Voorzitter BELAIPA

Diploma-uitreiking

Vacatures

Dinsdag 2 november was de dag van de diploma-uitreiking.
Een dag waar ik naar uitgekeken had, nadat ik in oktober
2019 aan de cursus was begonnen. Gelukkig konden we
met de toen geldende maatregelen onze diploma’s uitgereikt
krijgen in het Paushuize in Utrecht. Dit was echt een ontzettend mooie locatie. De high-tea werd gehouden in een salon
die was ingericht met authentiek meubilair en verschillende
kunstwerken; dit zorgde voor een heel leuk sfeertje voor
onze diploma-uitreiking.

Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:

We werden door de gastheren van het Paushuize ontvangen
met een lekker hapje en drankje. Het was erg leuk om mijn
mede-cursisten weer live te zien en weer even gezellig bij te
praten. Nadat de diploma’s waren uitgereikt, kon een typische
‘gooi je afstudeerhoedje weg’ foto natuurlijk niet ontbreken. Daarna hebben we nog gezellig bijgepraat onder het genot van een
heerlijke high-tea en een drankje. Bedankt organisatie voor deze
geslaagde middag, het was erg gezellig!
Maud van Deutekom
AOMB Intellectual Property

Oproep
We herhalen hier graag onze oproep uit de vorige
nieuwsbrief. Het Platform is op zoek naar nieuw
bloed! Wil jij je inzetten voor het Platform als bestuurslid, als lid van de examencommissie of redactielid van de nieuwsbrief? Neem dan contact met
ons op via secretariaat@formalitiesofficers.nl.

•

(Junior) Formalities Officer bij LIOC in Eindhoven

•

Formalities Officer bij IPecunia in Sittard

•

Juridisch Administratief Medewerker (Formalities
Officer) bij AOMB in Eindhoven

•

Formalities Officer bij Deltapatents in Eindhoven

•

Trademark Formalities Officer bij Wiggin in Brussel (België) via MWA IP

•

Formalities Officer/IP Assistant bij IZI Patents in
Beek-Ubbergen
De volledige vacatureteksten staan op onze
website. 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.

Masterclass 9 december 2021
Het derde online event van het Platform vindt
plaats op donderdag 9 december 2021. Er
staan twee sprekers op het programma.

werkvloer en het stigma rond dit onderwerp
verminderen. Ze vertelt waarom het zo
belangrijk is hier aandacht voor te hebben.
Daarnaast is het niet alleen belangrijk om
goed op jezelf te passen maar ook op anderen in jouw omgeving. Vaak is luisteren naar
de ander al voldoende.

Lisette van de Sandt van Positive Change is
de moderator van Masterclass. Zij heet de
ruim 120 deelnemers van harte welkom en
legt kort uit wat er op het programma staat.
Voordat het serieuze programma begint, is
er tijd voor een virtuele kop koffie.
De deelnemers worden in break out rooms
verdeeld met als enige vraag “How are you
doing?”. Het is erg leuk om na ruim anderhalf jaar weer eens wat andere mensen dan
directe collega’s te spreken, ook al is het via
Zoom.

pauze zodat iedereen even de benen kan
strekken en een kop koffie of thee kan halen.

Dolinda de Proost, voorzitter, heet iedereen
namens het Platform van harte welkom en
een bijzonder welkom is er voor alle deelnemers uit Finland, Denemarken en Noorwegen. Dolinda kondigt onze eerste spreker
aan, een welbekende voor de leden.

Eerst volgt er een poll met drie vragen/
statements om inzicht te krijgen in hoe de
deelnemers het belang van mentaal welzijn
ervaren.

Christina ten Hövel van het EPO vertelt
ons meer over de recente en aankomende
wijzigingen, waaronder Oral Proceedings
via video conferencing, een daglimiet voor
credit card betalingen en in welke gevallen
electronische handtekeningen op bewijsstukken geaccepteerd worden, namelijk
bij een verzoek tot inschrijving van een
overdracht (R. 22 en 85 EPC) of een verzoek
tot inschrijving van licentie of andere rechten
(R.23EPC).
Ook komt het uit de lucht halen van CMS
nog ter sprake. Uit een poll onder de deelnemers blijkt dat maar 1% hier nog niet van op
de hoogte was.
Christina behandelt alle vragen die er via de
chat worden gesteld en er volgt een korte

Er zijn meer dan 85 deelnemers die deelnemen aan het tweede gedeelte van het online
event. Penny Aspinall van Jonathan’s Voice
gaat ons meer vertellen over “Mental Health
matters; a proactive approach”.

Leuk om te zien dat de overgrote meerderheid op het werk veel steun heeft aan directe
collega’s als het om mentaal welzijn gaat.
Daarna worden de deelnemers in wat
grotere break out rooms gezet om te praten
over de resultaten van de poll en over hoe
het met hun eigen mentale welzijn gaat. Hoe
helpt de werkgever je? Zeker nu iedereen
veelal vanuit huis werkt.

Ze vertelt over een glijdende schaal met
signalen zijn die erop wijzen dat het niet
goed gaat:
•
•
•
•
•
•
•

Werk niet afkrijgen, dingen vergeten
Geïrriteerd, agressief of huilerig zijn
Algeheel gevoel van angst of zorgen
Besluiteloosheid
Gebrek aan vertrouwen
Vermoeidheid/slaapproblemen
Hoofdpijn of gevoel van leeg zijn

Het is belangrijk om er af en toe bij stil te

staan hoe het met je gaat; is je batterij leeg
of ben je lekker opgeladen? Wat bezorgt je
stress? En weet wat je kunt doen om te zorgen dat je mentaal (en lichamelijk) gezond
blijft. Een ezelsbruggetje dat daarbij kan
helpen is het woord CLANGERS: Connect,
Keep Learning, Be Active, Notice, Give to
Others, Eat well, Rest and Relaxation, Sleep.

Wederom een leuke ervaring om te sparren
met collega-FO’s en te horen hoe zij omgaan
met de situatie.

Het was wederom een leerzaam event, niet
alleen op professioneel vlak maar ook op
persoonlijk vlak. Alhoewel niet iedereen
heeft deelgenomen aan de break out rooms
werd er door de mensen in de break out
rooms actief meegedaan en werden persoonlijke verhalen gedeeld.

Penny legt uit wat de missie en het doel van
de Stichting Jonathan’s Voice is: het open
kunnen praten over je mentale welzijn op de

De presentaties zijn terug te vinden op de
website van het Platform:
Presentaties | Platform Formalities Officers

Prijspuzzel
Puzzel mee en maak kans op een leuke prijs. Mail je oplossing voor 1 maart 2022
naar nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl.

Filippine
1.

Wie neemt het stokje van Dolinda over?

2.

Wat is de belangrijkste pijler van het Platform?

3.

Hoeveel bestuursleden treden er af?

4.

Waar vindt dit jaar de ALV plaats?

5.

Welk programma wordt gebruikt voor het online examen?

6.

Waar kan je de opleiding voor Formalities Officer volgen?

7.

Wat is de voornaam van de secretaris van BELAIPA?

8.

In welke maand werd het Platform opgericht in 2009?

9.

Wat is de naam van het Noorse Platform?

10.

Met wie werkt WIPO samen om aanvaardbare termen in 7 talen te harmoniseren?

11.

Onlangs werd een land full member van EPIPA? Geef de naam van het Platform van dat betreffende land
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