
 

 

De afgelopen maanden hebben we door de uitbraak van COVID-19 een 
bijzondere tijd doorgemaakt. Wij hopen dat het goed met je gaat en dat je 
je weg hebt kunnen vinden in de anderhalvemetersamenleving. Een aantal 
maatregelen is versoepeld maar nog steeds hebben we te maken met  
beperkingen.  

Voor de eerste keer in het bestaan van het Platform waren we genood-
zaakt om een alternatieve, digitale, jaarvergadering te organiseren. Als 
vereniging hebben we de verplichting om het boekjaar vóór 30 juni af te 
sluiten, de begroting te presenteren aan de leden en de leden van het  
bestuur, de examencommissie en de kascommissie te benoemen. Door 
alle maatregelen van de overheid rondom COVID-19 was het niet mogelijk 
om de Algemene Ledenvergadering (ALV) in de gebruikelijke vorm te 
organiseren. Wat een contrast met de 10e ALV in 2019 tijdens ons 10-
jarig jubileum. 

We zijn dit jaar nog gestart met een Masterclass bij OCNL op 28 januari. 
Het was een interessante en goed georganiseerde Masterclass met  
presentaties over alle mogelijke vormen van indienen, ABC aanvragen en 
MyPage.  

De ALV en Conferentie stonden gepland op 7 april, maar door de uitbraak 
van COVID-19 was het al snel duidelijk dat de Conferentie in april  
niet door kon gaan. We hadden begin maart nog de hoop dat we de  
Conferentie konden verplaatsen naar medio juni maar door alle maat-
regelen en beperkingen ging ook dat niet lukken.  

Ook hebben we in overleg met DeltaPatents het moeilijke besluit genomen 
om het examen een jaar uit te stellen. Uiteraard hebben wij begrip voor de 
enorme teleurstelling bij de kandidaten. Kandidaten die zich voor het  
examen van 2020 hadden aangemeld blijven aangemeld staan voor het 
examen van 2021.  

Het is nog onzeker of we in de tweede helft van dit jaar nog een “live” 
event kunnen organiseren. We hadden een mooi programma voor jullie in 
gedachten voor de Conferentie in april met een update over de recente 
ontwikkelingen bij EPO, een presentatie over “the past and the future role 
of the Patent Administrator” en een US presentatie. We gaan kijken naar 
de mogelijkheden om één of meerdere presentaties in de vorm van een 
webinar te organiseren. Het EPO heeft al aangegeven hieraan mee te  
willen werken. Na de zomervakantie komen we hierop terug. 

Tijdens de ALV heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. 
Drie bestuursleden zijn afgetreden, te weten Arthur van Steenbergen,  
Erwin Ehrenburg en Ronald van Egmond. Alleen Arthur van Steenbergen 
heeft zich herkiesbaar gesteld. Ronald van Egmond en Erwin Ehrenburg 
konden zich niet meer herkiesbaar stellen, hun volledige zittingsperiode 
zat erop.  

Richard Loef van V.O. en Friso Onderdelinden van NLO hebben aange-
geven plaats te willen nemen in het bestuur van het Platform en hebben 
zich kandidaat gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld bij 
het secretariaat van het Platform wat betekent dat Arthur is herkozen en  
Richard en Friso zijn gekozen als bestuurslid van het Platform. 

Nieuws vanuit het bestuur 
Agenda 
 

Bestuursvergaderingen 
8 september 2020 
1 december 2020 
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Dan wil ik ook via deze weg Ronald en Erwin heel hartelijk danken voor hun inzet voor het Platform in 
de afgelopen jaren. Ronald en Erwin zijn al vanaf 2007 betrokken bij het Platform, in de eerste 2 jaar 
bij alle voorbereidingen voor de oprichting en vanaf de oprichting in 2009 als lid van het bestuur.  

Ronald en Erwin blijven nog betrokken bij het Platform. Beide heren zijn lid van de Commissie  
Internationale betrekkingen en Ronald is bestuurslid van EPIPA. We hopen nog vele jaren met veel ple-
zier met ze te blijven samenwerken. Maar voor nu vooral veel dank voor hun inzet en betrokkenheid in 
het bestuur.  

Sandra van Beek is afgetreden als lid van de kascommissie en zal worden opgevolgd door Theo van 
der Meer van NLO.  

Volgens het rooster van aftreden moesten Masja Kemper, Poul de Haan en Michaela Alves Correia  
Mota aftreden als lid van de examencommissie. Masja en Poul hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn 
weer benoemd voor een periode van 3 jaar. Michaela heeft zich niet herkiesbaar gesteld en is  
afgetreden als lid van de examencommissie. Via deze weg willen we ook Michaela heel hartelijk danken 
voor haar inzet voor de examencommissie in de afgelopen jaren. Rob Jacobs van AOMB is tijdens de 
ALV voorgedragen en benoemd als nieuw lid voor de examencommissie voor een periode van 3 jaar.  

Tot slot nog een update over EPIPA en onze inspanningen om tot een Europese certificering van  
Formalities Officers te komen. Begin juni heeft er een bestuursvergadering van EPIPA plaatsgevonden. 
Niet in Helsinki zoals in eerste instantie gepland, maar digitaal via Teams.  
Zoals jullie weten is de CIPA IP Paralegal Committee toegetreden tot EPIPA. Twee bestuursleden van 
CIPA zijn toegetreden als bestuurslid van EPIPA, te weten Julia Tribe en Vicky Maynard. Op verzoek 
van het EPO heeft epi recent een werkgroep opgericht om mee te denken over de ontwikkeling van 
EPAC (European Patent Administrators Certificate) en ook binnen het EPO zal er hiervoor een werk-
groep worden opgericht. Uiteraard houden wij je op de hoogte van deze ontwikkelingen.   

 

Ik wens je voor nu een heel fijne zomervakantie. Blijf gezond!  

 

Dolinda de Proost 
Voorzitter 
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Opleiding gestaakt en examen afgelast  
Het zal je niet zijn ontgaan; in reactie op overheidsmaatregelen rond COVID-19 is de opleiding in 
voorbereiding op het examen tussentijds gestaakt en is het examen van dit jaar afgelast.  
Wij begrijpen de teleurstelling, maar ons restte niets anders dan dit besluit te nemen.  

DeltaPatents is voornemens om net als altijd een nieuwe volledige opleiding te starten in oktober. 
Cursisten van het afgelopen seizoen kunnen de nog niet gegeven lessen volgend seizoen volgen,  
parallel aan de nieuwe opleiding (dus in de maart-begin mei 2021 periode). 

Omdat de kennis van de al gegeven lessen teveel weggezakt zal zijn, zal DeltaPatents twee opfris-
dagen EPC en PCT gaan geven, ruwweg in de februari 2021 periode. Cursisten worden daarover op de 
hoogte gehouden. 

Een volgend examen staat gepland in mei 2021. De inschrijvingen/betalingen van kandidaten die dit 
jaar zouden deelnemen blijven staan voor het examen in mei 2021. Mocht je dan niet deelnemen, 
dan zal het examengeld worden gerestitueerd. 

We houden je uiteraard op de hoogte van de planning en eventuele ontwikkelingen.  
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COVID-19 

je via diverse websites informatie kunt vinden over de meest recente situatie van maatregelen 
rond COVID-19 van octrooiraden en regelingen rondom het missen van tijdslimieten? Hier een 
aantal websites op een rijtje:  

 

OCNL 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/coronavirus-
en-octrooien  

Hier kun je ook lezen dat het Octrooicentrum bezig is met een spoedwet die het mogelijk maakt 
termijnen te verlengen. 

 
EPO 

https://www.epo.org/news-events/covid-19.html  

https://www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/covid-remedies-non-observance-
periods.html  

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/
archive/20200529.html  

 
WIPO 

https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.html  
 

WIPO heeft een webinar van 25 minuten genaamd “Impact of COVID-19 health crisis on the PCT” 
die je hier kunt bekijken: https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html  

 
Er is ook een Practical Advice gewijd aan mogelijke remedies bij het missen van tijdslimieten door 
onvoorziene omstandigheden:  
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_3.pdf  

 
Ook heeft WIPO op 5 mei jl. de “COVID-19 IP Policy Tracker” geïntroduceerd, dat een overzicht 
geeft van maatregelen bij diverse lidstaten:  
https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/ipo-operations   

 
CIPA 

CIPA heeft een verzameling gemaakt van nuttige bronnen: https://www.cipa.org.uk/policy-and-
news/latest-news/updated-information-on-covid-19/ 

 
 
 

Wist je dat …. 
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Octrooien 
 

EP 

Er per 1 april 2020 niet alleen een refund van 100% of 50%, maar ook een refund van 75% of 
25% van de appeal fee mogelijk is? Dit alles om te stimuleren dat zaken bij het EPO worden weg-
gehaald wanneer partijen er niet meer in geïnteresseerd zijn. Lees hier alle details:  
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a5.html  
 

Je per 1 juli 2020 ook taksen via de creditcard tool van het EPO kunt betalen met een creditcard 
van American Express? Betalingen met creditcards van Visa en MasterCard waren al langer moge-
lijk. Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/05/a62.html  

 

Het EPO per 1 juli 2020 niet langer automatisch een Japans prioriteitsbewijs in het dossier voegt? 
Je moet het prioriteitsbewijs zelf indienen of het EPO vragen het uit de DAS-portal te halen. Dit 
geldt voor zowel directe Europese aanvragen als Euro-PCT aanvragen die op of na 1 juli zijn inge-
diend en die prioriteit claimen van een Japans octrooi of gebruiksmodel.  
Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/05/a57.html en  
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/05/a58.html  

 
De waiver m.b.t. ontvangst van een nieuwe ‘intention to grant’ (Communication under R.71(3)) in 
het geval van een ‘conditional approval’ is afgeschaft? Voor ‘intentions to grant’ met een datum 
van 1 juli 2020 of later zal het EPO een dergelijke waiver niet meer in behandeling nemen.  
Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-
epo/archive/20200529.html  
 

 

Er diverse ontwikkelingen zijn op het gebied van Video Conferencing (ViCo) bij het EPO? 

Per 2 april 2020 worden interviews en oral proceedings tijdens de inhoudelijke beoordelingsfase 
(‘examination’) standaard per Video Conferencing gehouden, tenzij er goede redenen zijn om dat 
niet te doen, bijvoorbeeld doordat er getuigen moeten worden gehoord. Zie: 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a39.htm en 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a40.html 

Per 4 mei 2020 is een pilot project gestart om oral proceedings in Opposition via ViCo te houden 
wanneer alle partijen daarmee instemmen. Ook het publiek kan via ViCo deelnemen. Het project 
loopt tot 30 april 2021. Meer informatie, bijvoorbeeld over redenen waarom een zitting nog steeds 
op de normale manier gehouden moet worden, vind je hier:  
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a41.html en 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a42.html 

ViCo is ook mogelijk voor oral proceedings bij The Board of Appeal.  
Zie: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200525.html 

Hier vind je meer achtergrondinformatie over Vico: 

e-learning module over ViCo oral proceedings in Opposition:  
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=196 

FAQ: https://www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/oral-proceedings-by-
videoconference.html 

Documenten die tijdens ViCo worden ingediend, moeten per e-mail worden ingediend: 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-
notices/archive/20200513.html  
 

Wist je dat …. 
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PCT 

WIPO regelmatig interessante webinars organiseert? Je kunt deze via een live stream bijwonen of 
later terugkijken. Neem hier eens een kijkje: https://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars/ en 
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html  

 
Er per 1 juli 2020 een nieuwe regel (PCT Rule 20.5bis) in werking is getreden die het mogelijk 
maakt om verkeerd ingediende elementen (beschrijving, conclusies, tekeningen, of delen van de 
beschrijving, conclusies, tekeningen) te vervangen door de juiste? Let wel: het EPO als Receiving 
Office of Designated/Elected Office implementeert deze nieuwe herstelmogelijkheid niet volledig. 
Lees er hier meer over: https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_4.pdf en 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/
archive/20200618.html  

 
De nationale route voor Italië is geopend per 1 juli 2020? Dit geldt voor PCT aanvragen die op of 
na die datum worden ingediend. Tot op heden kon je na een PCT aanvraag alleen via een  
Europese octrooiaanvraag Italië bereiken.  
Zie: https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_5.pdf  

 
WIPO een nieuwe service is gestart genaamd WIPO PROOF waarmee je een digitaal bestand kunt 
certificeren? Je verkrijgt hiermee, tegen betaling, een digitale tijds- en datumstempel voor je  
digitale bestanden, waardoor je bewijsmateriaal hebt in een eventueel conflict over wie op welk  
moment over bepaalde inhoud beschikte. Lees hier meer over de nieuwe service:  
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_6.pdf   
 

NL 
 
Je in het Bijblad van januari 2020 nadere uitleg kunt vinden over hoe je het Octrooicentrum kunt 
vragen een prioriteitsstuk beschikbaar te maken in de DAS-portal van het WIPO?  
Zie: https://www.rvo.nl/octrooiportal/bijlagen/bijblad-ie-2020-nr-1-januari  
 
Je in het Bijblad van april 2020 nadere uitleg kunt vinden over hoe je EPO smartcards registreert 
voor gebruik van NL-formulieren in Online Filing en voor het gebruik van MyPage?  
Zie: https://www.rvo.nl/octrooiportal/bijlagen/bijblad-ie-2020-nr-2-april 
 
De databank octrooilicenties (www.octrooilicenties.nl) met ingang van 1 maart 2020 niet meer te 
benaderen is? De mogelijkheid om bij indiening van een Nederlandse aanvraag tevens een licen-
tiebereidheidverklaring in te schrijven bestaat nog steeds. De verklaring wordt nu alleen gedeeld 
met het Enterprise Europe Network (EEN) van RVO.nl die de ‘match making’ verzorgt voor deze 
categorie octrooiaanvragers- en hun ter licentie aangeboden technologie. Meer informatie over het 
EEN vind je hier: https://www.enterpriseeuropenetwork.nl/cms/  

Het inmiddels mogelijk is om bij PCT-aanvragen alle verschuldigde taksen via MyPage te betalen? 
Vanaf het moment dat Octrooicentrum Nederland als Receiving Office de ontvangstbevestiging 
(met briefkenmerk: PCT/RO/101) verzendt, zijn alle taksen inclusief de taks voor het voorrangs-
bewijs betaalbaar via MyPage. Zie het Bijblad van april 2020:  
https://www.rvo.nl/octrooiportal/bijlagen/bijblad-ie-2020-nr-2-april  
 
De Nieuwsbrief Octrooiregistratie per 31 juli 2020 als apart hoofdstuk wordt geïntegreerd in het 
Bijblad? Eind juni verschijnt de laatste Nieuwsbrief Octrooiregistratie. Zie: Nieuwsbrief ORE Num-
mer 1, 11 juni 2020: https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-
patenten/voor-octrooispecialisten  
 
 
 

Wist je dat …. 
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Mijn naam is Olivier Bakker, Team Coordinator Patents bij V.O. 
Patents & Trademarks in Den Haag.  

Binnen onze afdeling NL/EP/PCT begeleiden we het octrooiproces 
van de Nederlandse, Europese en Internationale octrooiaan-
vragen van indiening tot en met verlening en validatie. Onze  
afdeling bestaat op dit moment uit 11 collega’s; het is een fijn 
team waarin iedereen graag de ander helpt, wat werk altijd  
leuker maakt. Ik coördineer en verdeel het werk, houd de werk-
voorraad bij en probeer daar zoveel mogelijk efficiëntie in te  
creëren. Verder probeer ik collega’s zoveel mogelijk te helpen/
adviseren wanneer er zich een vraag voordoet waarop niet één, twee, drie een antwoord te  
vinden is. Ook houd ik mij bezig met het moderniseren van de bestaande werkprocessen. Bij veel 
werkprocessen sluipt er na verloop van tijd toch een soort gewenning in waarbij de kreet wordt: 
“zo hebben wij het altijd al gedaan” maar dit betekent niet dat er geen betere manier is. Ik vind 
het leuk om zulke processen toch nog een keer onder de loep te nemen. 

Ik ben bij V.O. gekomen via een uitzendbureau EP92 waarbij ik had aangegeven dat ik  
geïnteresseerd was in bedrijven die zich bezighouden met IP. Zodoende kwam ik op gesprek bij 
V.O. en inmiddels ben ik 4 jaar in dienst. Dit is mijn eerste “echte” kennismaking met IP. Tijdens 
mijn opleiding HBO Rechten aan de Hogeschool Leiden had ik al wel vakken gevolgd op het gebied 
van IP-recht. 

Nadat ik mijn opleiding had afgerond ben ik aan de slag gegaan bij de afdeling klantenonderzoek 
bij de SNS. En voordat ik bij V.O. terechtkwam heb ik een jaar stage gelopen op een notariskan-
toor waar ik mij bezighield met verschillende rechtsgebieden.  

Vanwege het internationale karakter van IP moet je rekening houden met verschillende wetgeving 
van de verschillende landen. Dit maakt het werk divers. Ook vanwege de vele uitzonderingen blijf 
je altijd wel weer iets nieuws leren. Maar wat het werk leuk maakt, maakt het soms ook weer wat 
minder leuk. Door de vele regels en uitzonderingen komt het voor dat je soms even de weg kwijt-
raakt. Gelukkig hebben wij fijne collega’s die elkaar altijd willen helpen, zo houden we elkaar weer 
scherp! 
 
Wat de toekomst betreft, ik denk dat de huidige werkzaamheden in mijn baan al totaal anders zijn 
dan 10 jaar geleden. De werkzaamheden die nu uitgevoerd worden zijn toch meer gericht op het 
volledig begrijpen van het octrooiproces en het inzien van de gevolgen van bepaalde 
(administratieve) acties dan op daadwerkelijk alleen administratieve acties verrichten.  
Ik denk dat deze trend verder doorzet door verbetering van werkprocessen en de hoogwaardige 
opleiding die het Platform via DeltaPatents aanbiedt. Hierdoor zal de Formalities Officer een steeds 
inhoudelijker functie krijgen en daarmee ook een uitdagendere functie. 

Het werd mij aangeboden door V.O. om lid te worden van het Platform en ik zag het als een  
goede kans om mezelf verder te ontwikkelen en me te verdiepen in de materie waar je dagelijks 
mee te maken hebt. Verder geeft het Platform je een uitstekende basis waarop je je eigen kennis 
verder kan uitbreiden. Er worden veel activiteiten ondernomen en dat kan altijd leuk en leerzaam 
zijn. Ik denk dat de branche er heel veel aan heeft om een centraal “orgaan/opleidingsinstituut” 
zoals het Platform te hebben. Daarnaast is het ook leuk om collega’s van andere bedrijven te  
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ik verwacht dat steeds meer collega’s uit andere landen 
zich bij het Europese Platform zullen gaan aansluiten. Hierdoor kan je ook weer wat bijleren van 
je internationale collega’s! 

 

 

 

Even voorstellen  
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Levendige discussies tijdens Masterclass octrooien  

Je zou het bijna zijn vergeten door ‘het nieuwe normaal’, maar op 28 januari waren we nog te gast bij 
het OCNL voor een Masterclass octrooien. Met 67 deelnemers was de bijeenkomst druk bezocht. 

 
We startten met een lunch in het atrium van de Rijksdienst waarbij er tijd was om bij te praten en te 
netwerken met concullega’s.  
 

Op het programma stonden de volgende onderwerpen: 

 Indiening stukken bij Octrooicentrum Nederland/RVO 

 Introductie van MyPage, status en ontwikkelingen 

 Introductie in Aanvullende Beschermingscertificaten, procedure en ontwikkelingen 

 

Marc van de Burg, juridisch adviseur bij Octrooicentrum Nederland besprak in zijn presentatie de  
manieren om een octrooiaanvraag en andere stukken in te dienen. Dat maakte de tongen los over het 
gebruik van fax (niet mogelijk) en email (soms mogelijk), afgeven van post bij OCNL (alleen mogelijk 
op werkdagen tot 17:00 uur én moet door een medewerker van OCNL in ontvangst worden genomen) 
en storingen in Online Filing. De discussies leverden actiepunten voor het Octrooicentrum op. Zo zal 
er bijvoorbeeld worden onderzocht of ook een beveiliger post in ontvangst mag nemen en mag  
voorzien van een datumstempel, en of er een regeling kan komen in lijn met R.134 EPC die tijds-
limieten uitstelt bij storingen in Online Filing.  

 
Ook met betrekking tot inschrijvingsverzoeken in het register waren er nog interessante ideeën en 
discussies, bijvoorbeeld rond registratie van naamswijzigingen van aanvragers/octrooihouders. Zo 
zou het heel praktisch zijn als het Octrooicentrum een directe link zou hebben met het register van de 
Kamer van Koophandel, zodat namen automatisch kunnen worden geüpdatet. Marc legde uit dat een 
dergelijke koppeling er helaas niet in zit en dus zullen wij verzoeken tot inschrijving van naams-
wijzigingen moeten blijven insturen met een kopie van het uittreksel uit het register van de Kamer 
van Koophandel.  
 

Een andere vraag had betrekking op de eis dat voor inschrijving van diverse akten originelen nodig 
zijn, die met de hand zijn ondertekend. Kan dat toch allemaal niet makkelijker door bijvoorbeeld  
electronisch geplaatste handtekeningen op documenten toe te staan? Ook daar kon Marc kort in zijn: 
die eis staat nu eenmaal in de wet en dus heeft het Octrooicentrum originele documenten nodig. Om 
andere stukken te mogen accepteren is eerst een wetswijziging nodig. 
 

Verder maakte Marc ons erop attent dat er een modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995 op stapel 
staat, waarvoor we onze gedachten over wijzigingen en ideeën konden inbrengen via een publieks-
consultatie. Deze is inmiddels gesloten en op 3 juni zijn webinars gehouden waarin is gediscussieerd 
over de toekomst van de Rijksoctrooiweg 1995. 
 
Floris Hooijmans, MyPage Master bij Octrooicentrum Nederland, gaf daarna een interessant inkijkje in 
de wereld van MyPage. Eén van de ontwikkelingen: er wordt aan gewerkt dat de portfolio en door 
OCNL verstuurde post kunnen worden geraadpleegd via meerdere smartcards per kantoor. Naar  
verwachting wordt dat dit najaar geïntroduceerd. Dat zal gebruik van het systeem praktischer en dus 
aantrekkelijker maken.  
Verder gaf Floris onder andere tips over het beheer van het depot en betaling van taksen via MyPage 
en hij gaf een blik op de toekomstige inrichting van de “postbus”, waarin het bijvoorbeeld mogelijk 
wordt subfolders te maken en waarin een audit trail komt (denk aan vergelijkbare functies binnen 
EPO’s Mailbox). 
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Prijspuzzel  

De oplossing van de prijspuzzel in de vorige editie van de nieuwsbrief is “Happy 2020”.  

 

Winnaar van de Bol.com cadeaubon is Liesbeth Wens, Patent Administrator bij Umicore, België.  

 

“Ik was blij verrast met de cadeaubon van Bol.com, die had ik absoluut niet verwacht. Met de lente 
en zomer in het vooruitzicht koos ik voor een grote hammamdoek oftewel strandlaken in een frisse 
aquagroene kleur. COVID-19 zorgt voor heel wat vertraging in de bezorging. Maar gezondheid voor 
alles, dus ik wacht geduldig op mijn pakketje. Ik hoop het strandlaken weldra te ontvangen zodat ik 
ervan kan genieten tijdens mijn ‘staycation’. Hou het veilig en gezond.” 

Lydia Bechger, technisch adviseur chemie bij Octrooicentrum Nederland, sloot af met een  
presentatie over Aanvullende Beschermingscertificaten. Zij vertelde niet alleen op hoofdlijnen over 
de procedure tot verkrijging van zo’n certificaat, maar gaf juist ook tot de verbeelding sprekende 
achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld: uit welke fases bestaan clinical trials voor medicijnen eigenlijk 
en hoe lang duren die?, Hoe werkt het proces om een marktvergunning op een werkzame stof te 
krijgen?, Wat zijn weesgeneesmiddelen, wat houdt ‘second medical use’ in en wat is ‘off-label’  
gebruik?  

Uiteraard werd er gevraagd wanneer het mogelijk wordt ABC-aanvragen online in te dienen. Dit is 
helaas niet bekend. In België en Luxemburg (de partners in ontwikkeling van het BPP) kan het al, 
dus in principe is de infrastructuur er, maar er moeten achter de schermen nog diverse besluiten 
genomen worden voordat het hier kan worden geïmplementeerd. 

De presentaties zijn allemaal na te lezen via de website van het Platform. 

Na afsluiting van het programma bleven er nog heel wat deelnemers om na te praten tijdens de 
gezellige borrel. Daar waren al wat verhalen te horen van collega’s die op zakenreis waren geweest 
naar China en na thuiskomst verplicht twee weken thuis moesten werken. Wie had toen kunnen 
voorzien hoe groot de impact van COVID-19 op ons dagelijks leven nog zou worden. 



 

 

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 
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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) 

Samenstelling 
Ellen Offenberg (EP&C) 
 
Eindredactie  
Debby de Brouwer (Grip IP Services) 
 

Aan dit nummer werkten mee: 
Dolinda de Proost (AOMB)  
Olivier Bakker (V.O.) 
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Blz. 9 

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: 
 
- Formalities Officer bij Arnold & Siedsma in Den Haag 
 
- Formalities Officer IP (paralegal) bij Byondis in Nijmegen 
 
- Medewerker IP Beheer bij TU Delft 
 
- Formalities Officer bij NLO in Den Haag 

 
- Patent Formalities Officer bij Hoyng Rokh Monegier in Amsterdam  
 
De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten.  

 



 

 

 
 
Arnold & Siedsma is specialist in juridische bescherming van intellectueel eigendom. Van het 
vastleggen van octrooien tot en met de registratie en bescherming van merken, modellen en 
andere rechten. Ter versterking van onze twee ondersteunende afdelingen zoeken wij talentvolle 
en gedreven FO’ers. Initieel is de standplaats kantoor Den Haag, maar gedeeltelijk vanuit een 
ander kantoor werken is bespreekbaar. 
 
Bij Arnold & Siedsma werken twee type FO’s. Enerzijds FO’s (IP assistants) die werkzaam zijn in de 
praktijk van een octrooigemachtigde en anderzijds FO’s die werken binnen twee ondersteunende 
afdelingen op kantoor Den Haag. Deze twee ondersteunende afdelingen bestaan uit ervaren 
specialisten op het gebied van alle formaliteiten met betrekking tot octrooiprocedures die de 
organisatie gecentraliseerd heeft.  
 
Deze afdelingen kunnen indien wenselijk op afstand praktijken van octrooigemachtigden 
waarnemen ingeval van verlof van een IP assistant of drukte, en ze vormen een kennisbaak voor 
collega’s binnen Arnold & Siedsma.  
 
Wat ga je doen? 

 Administratief begeleiden van diverse formele juridische procedures omtrent het verkrijgen 
en behouden van een octrooi; 

 Op juistheid controleren van indieningen gerelateerd aan octrooiaanvragen; 

 Voeren van (internationale) correspondentie, onder meer het onderhouden van contacten 
met cliënten, buitenlandse agenten en octrooiverlenende instanties, zoals het Europees 
Octrooibureau; 

 Registreren en bewaken van termijnen van gehele octrooisectie; 

 Verzorgen van overdrachten, fusies, licenties, pandaktes, naams- en adreswijzigingen; 

VACATURE 
 
 

Formalities Officer (FO), octrooien 



 

 

 Opstellen kostenschattingen; 

 Uitvoeren van lichte boekhoudkundige taken (o.a. afrekenen/facturatie) en algemene 
officemanagementtaken; 

 Overige ad-hoc werkzaamheden. 
 
Wie zoeken wij? 
Iemand die van nature graag initiatief toont, analytisch sterk is, goed verbanden kan leggen, 
accuraat werkt, goed prioriteiten kan stellen en stressbestendig is. Je bent in staat om zowel in 
teamverband als zelfstandig te werken, je werk efficiënt te organiseren en waar mogelijk 
verbeteringen te signaleren. Je werkt graag samen en het bieden van ondersteuning en expertise is 
voor jou vanzelfsprekend.  
 
Daarnaast beschik je over: 

 HBO werk- en denkniveau; 

 (bij voorkeur) een afgeronde opleiding Formalities Officer; 

 minimaal 2 jaar werkervaring als IP-assistant of Formalities Officer; 

 een zeer goede beheersing van het Nederlands en Engels; beheersing van een tweede 
vreemde taal (Frans en/of Duits) is een pré; 

 affiniteit met juridische procedures en IT systemen, zoals MS Office, CRM en IP software. 
 

Wat bieden wij? 
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een professionele en informele organisatie. Je komt 
te werken in fijne en hardwerkende afdelingen. Een mooi salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een goede pensioensregeling en ontwikkelingsmogelijkheden via de A&S Academy. 
Daarnaast een fulltime contract, in eerste instantie een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een 
vast dienstverband. 
 
Wie zijn wij? 
Arnold & Siedsma is afhankelijk van briljante ideeën; niet alleen de vernieuwende ideeën die 
geoctrooieerd kunnen worden, maar óók de goede ideeën van onze eigen mensen. 
 
Arnold & Siedsma bestaat dit jaar 100 jaar en daar zijn wij trots op. De organisatie is uitgegroeid tot 
één van de grootste full service dienstverleners op het gebied van intellectueel eigendom. 
Bij onze 11 vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland, werken circa 140 
medewerkers en er bestaat een gezonde groei-ambitie.  
 
Onze octrooigemachtigden, merken- en modellengemachtigden en advocaten houden zich dagelijks 
bezig met het beschermen en handhaven van intellectueel eigendom. Hierbij laten ze zich in de 
praktijk graag administratief ondersteunen door bekwame en leergierige vakmensen. Dit resulteert 
in een bedrijfscultuur die gekenmerkt wordt door een hoge mate van vakmanschap en 
professionaliteit in combinatie met een werksfeer die zich richt op kennisoverdracht en 
samenwerking. 
 

Smart brains join us! 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
afdeling HR, Marjolein Spijker, Els Sondervan of Caroline Verweij via 070-3654833. Stuur je CV én 
motivatiebrief naar HR@arnold-siedsma.nl. 
 



 

 

Around the world there are still people 
suffering from diseases for which no 
adequate medical treatment has been 
found. 

For them we search, research and 
innovate in some of the world’s most 
advanced research facilities with the 
most talented people. 

Byondis focuses on development of 
innovative medicines, including 
antibody-drug conjugates, in two key 
therapeutic areas: oncology and 
autoimmune diseases. 

We provide a fair, human, open and 
inspiring working environment, with 
room for ambition, entrepreneurship 
and new initiatives - leading to 
innovative medicines with the potential 
to transform patients’ lives. 

Byondis is based in Nijmegen, the 
Netherlands, where close to 350 staff 
work at our state-of-the art biotech 
campus. 

We are interested in result-oriented 
people with a sharp mind and 
entrepreneurial spirit, who can 
contribute to our ambition to provide 
solutions to the healthcare challenges 
of today and tomorrow. 

 
 
 

Job-opportunity for a  

Formalities Officer IP (paralegal) 
 
Job profile  
The Intellectual Property (IP) department plays a key role in safeguarding the IP of Byondis’ biopharmaceutical activities. The department provides 
advice and support on IP, and is responsible for the development of a strong patent portfolio, while safeguarding the company’s freedom-to-operate. 
The IP department is currently staffed with three patent attorneys, two information specialists, one formalities officer, and one librarian. 
 
As Formalities Officer IP you will be responsible for all administrative aspects relating to the IP prosecution and maintenance of a worldwide portfolio 
of patent (-application)s and trademark (-application)s. You will carry out and safeguard the filing processes and ensure compliance with all applicable 
formalities during and after prosecution. This includes collecting, executing and sending file documents, powers of attorney, assignments, priority 
documents, taking into regard annuities of IP rights. In close collaboration with other members of the department you will carry out the formalities in 
the defense or challenge of IP rights. In addition, the you will be responsible for correct recordkeeping in the digital docketing system (Patricia). The job 
requires (i) corresponding with patent offices, like the European Patent Office, and patent agents worldwide, and (ii) registering and keeping track of 
terms, e.g. for timely responses to patent offices. You will report directly to the Vice President IP. 
 
Your profile  
• Bachelor’s degree, preferably in law 
• Certified as a Formalities Officer (or nearly qualified) 
• At least 2-3 years working experience in a similar role, preferably in the (bio)pharmaceutical industry 
• Preferably having experience using Patricia 
• Excellent knowledge of procedural rules of law, particularly under the Patent Cooperation Treaty and the European Patent Convention 

Skills/Capabilities  
• Excellent verbal and written communication skills in English 
• A flexible and pragmatic approach, and able to work independently 
• Analytical mind, accurate, and ability to plan the workload 
• Team player 
• Ability to share thoughts, ideas and knowledge across in a constructive way 
 
We offer you a dynamic working environment where your skills as a Formalities Officer are fully in place.  
 
Information and application 
Contract hours: 24-32 hrs/week 
Salary: depending on experience 
Location: Nijmegen 
 
Contact information 
For further information, please contact Leon van den Broek, PhD, Vice President IP, at tel. +31 (0)24 679 5100. If you are interested in joining Byondis 
in this challenging position, we welcome your application, you can apply via our website. 
 
Important dates   
Please send your application before 3 August 2020. The first round of interviews will take place on 7 August 2020 and the second round of interviews 
will take place on 14 August 2020. 
Recruitment by commercial agencies in relation to this or other vacancies is not appreciated. 

https://byondis.easycruit.com/vacancy/2532321/190513


Medewerker IP Beheer 
 

Universiteitsdienst Legal Services/Valorisation Centre 

Niveau HBO 

Functie omvang 38 uur p/w  (1,0 fte) 

Contractduur 2 jaar, met bij goed functioneren uitzicht op vast 

Salaris 2.920 - 4.012 euro per maand (volledige dagtaak) 

 

Bij de TU Delft worden aan de lopende band uitvindingen gedaan. Je helpt onze 

wetenschappers deze goed te registreren, beschermen en valoriseren. Als IP Beheerder 

ben jij dan ook als eerste op de hoogte van de nieuwste technologische ontdekkingen, 

ruim vóór de buitenwereld ervan af weet. Dichter bij het vuur kun je niet komen!  

 

Legal Services/Valorisation Centre  

 

Hier ga je werken 

 

Kennisvalorisatie is, naast onderwijs en onderzoek, de derde kerntaak van de 

universiteit. Dit voor de samenleving toepasbaar maken van kennis doen we in publiek-

private samenwerking, bijvoorbeeld met het doen van research voor en met bedrijven en 

het helpen van start-ups en spin-offs van wetenschappers en studenten. Het Valorisation 

Centre (VC) ondersteunt, stimuleert en faciliteert de faculteiten en wetenschappers 

daarbij. Er hangt bij ons dan ook een positieve en toekomstgerichte vibe. En wist je dat 

de TU Delft hoog scoort als het gaat om medewerkerstevredenheid?  

 

Jouw team 

 

Jij werkt bij het team Intellectual Property (IP) in de toren van het VC. Hier verbinden we 

op allerlei manieren de wetenschap met de samenleving. Onder andere door uitvindingen 

die bij de TU Delft worden gedaan vast te leggen en het maken van goede afspraken om 

die extern toepasbaar te maken.  

 

Functie omschrijving 

 

Als medewerker IP Beheer maak je onderdeel uit van het IP team van het VC, waarin 

naast je mede IP-Beheerder ook vier IP-managers en je afdelingshoofd werkzaam 

zijn. Samen begeleiden jullie het vestigen, beheren en vermarkten van octrooien en 

geven (juridisch) advies, voorlichting en business development ondersteuning op het 

gebied van licenties en (internationale) contracten, waaronder ook software en 

merk/modelregistratie.  

 

Dit ga je doen 

 

Als IP Beheerder ben je verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van 

octrooiprocedures, contractbeheer, merkregistratie en overige Intellectueel Eigendom 

(IE) gerelateerde handelingen (bijvoorbeeld m.b.t. software en het I-depot). Je bent 

hierbij de spin in het web tussen de collega’s van het IP team en het VC, 

wetenschappers, octrooibureaus en contractpartners. 

 

Dit betreft primair beheersmatige en administratieve werkzaamheden zoals: 

 

 het verzorgen van octrooi-aanvragen, waaronder erop toezien dat tijdens de 

verleningsprocedure aan alle formaliteiten wordt voldaan; 

 het verzorgen en verwerken van inkomende en uitgaande correspondentie in 

het octrooidatabase systeem (IPMS);  

 het aanmaken en beheren van contractdossiers; 



 het bewaken van termijnen en acties gerelateerd aan IP en contracten; 

 het onderhouden van contacten met de wetenschappers, octrooigemachtigden, 

IT’ers van TU Delft en instanties in binnen- en buitenland; 

 maken van octrooi en valorisatie gerelateerde managementrapportages; 

 afhandeling van inkomende facturen en verzorgen en beheren van de 

uitgaande facturenstroom; 

 het leveren van een bijdrage aan een prettige en efficiënte werkwijze binnen 

het team; 

 het verrichten van hand en spandiensten voor het team, zoals het plannen en 

organiseren van teamsessies. 

 

Ook lever je een bijdrage aan de organisatiedoelen door bovenstaande om te zetten 

in managementinformatie. Je verzamelt daartoe bestuurlijke informatie, draagt bij 

aan de ontwikkeling, actualisatie en onderhoud van databestanden, voert specifieke 

gegevensanalyses uit en levert periodieke overzichten/rapporten over de resultaten 

van die gegevensanalyse.  

 

Functie eisen  

 

Dit heb jij in huis 

 

Je bent een geschikte kandidaat wanneer je: 

 een relevante opleiding hebt op minimaal een HBO niveau;  

 kennis van het octrooiaanvraag- en instandhoudingsproces hebt (gecertificeerd 

Formalities Officer is een pré), aangevuld met minimaal 2 jaar relevante 

werkervaring, liefst bij een octrooi/IP afdeling of als assistent bij een 

octrooigemachtigde; 

 Nederlands vloeiend is en Engels spreken en schrijven je moeiteloos af gaat; 

 een gestructureerde aanpak en organisatorische kwaliteiten hebt; 

 snel dingen oppakt en het leuk vindt mee te denken; 

 goede contactuele en communicatieve vaardigheden hebt; 

 een flexibele, dienstverlenende en kwaliteitsgerichte instelling hebt, én 

 accuraat en zelfstandig kunt werken, ook onder tijdsdruk. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

 

Dit bieden wij 

 

 Een salaris van maximaal € 4.012,- bruto per maand (bij 38 uur/1,0 fte). 

 Een 2-jarig contract met bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband. 

 Uitstekende pensioenregeling. 

 Een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

 De mogelijkheid deels zelf je arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. 

 De ruimte om op flexibele tijden te werken. 

 Een ruime verlofregeling en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. 

 Sporten met korting en deelname aan het Health Coach Program van de TU Delft. 

 

Interesse?  

 

Mail je motivatie en cv uiterlijk 12 juli 2020 via po.ud@tudelft.nl naar Adriaan van Noord, 

hoofd IP-afdeling en vermeld hierbij het vacaturenummer TUD00241. 

 

Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of mail dan met Adriaan (015-27 86902 

of a.j.e.vannoord@tudelft.nl).  

 

Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure 

mailto:po.ud@tudelft.nl
mailto:a.j.e.vannoord@tudelft.nl


 
 
 

Formalities Officer 

NLO zoekt versterking!  
Per direct zijn wij op zoek naar een Formalities Officer voor onze vestiging in Den Haag. 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? 
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 fulltime functie van 38,75 
uur per week. 31 uur per week is bespreekbaar. 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 meer dan 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, Gent en Mechelen. In totaal 
werken er zo’n 200 mensen. 

Enthousiast geworden?  
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae voor 24 februari 
a.s. Je kunt jouw sollicitatie insturen via onze website:  

https://www.nlo.eu/nl/werken-bij-nlo/vacatures/formalities-officer-paralegal-2 

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. 

 



 
HOYNG ROKH MONEGIER is a pan-European, Tier 1 full service IP litigation and prosecution firm. With offices in 
Amsterdam, Brussels, Düsseldorf, Lyon, Madrid, Munich and Paris, and over 100 IP practitioners, our team and 
outlook are truly international serving clients at the leading edge of their industries.  
 
We have an opening for a:   
 

Patent Formalities Officer; Amsterdam 
 
HOYNG ROKH MONEGIER’S patent prosecution group, with its head office in Amsterdam, represents clients directly 
before the European and the US patent offices, as well as the Belgian, Dutch, German, UK and French patent offices. 
Our clients range from the largest multinationals to SMEs and start-ups, presenting interesting, challenging and 
varied work for all team members.  
 
The role:  
 
As a patent formalities officer at HOYNG ROKH MONEGIER you will find yourself in a professional yet friendly team 
with minimal hierarchy. In your daily work you will be involved in all administrative aspects of the patent prosecution 
procedures, with case ownership that means ‘start-to-finish’ responsibility for applications, as well as direct client 
contact. The patent formalities officers all work in close cooperation with the patent attorneys, and our team 
encourages its members to be dynamic and pro-active. 
 
Several year’s experience in patent administration is a prerequisite, with qualification from the Dutch Patent 
Formalities Platform or CIPA being preferred. 
 
A good command of spoken and written English is essential as this is the predominant working language, however, 
Dutch language skills would be seen as an asset. 
 
We are looking to you for your team work, flexibility, time management, communication skills, reliability, 
responsibility and meticulousness.  
 
HOYNG ROKH MONEGIER offers: 
 

• A challenging and rewarding work environment within an international team 

• Working closely with patent attorneys and in direct contact with clients 

• Diverse and interesting work 

• A collegial and informal culture 

• Learning and developing opportunities 

• An attractive salary and secondary benefits package 
 
If you are not experienced but nevertheless are interested to be trained and educated to be a qualified Patent 
Formalities Officer, you are kindly requested to apply as well. You do need to have a Bachelor’s degree in Law in this 
case.  We offer a dedicated internal development program in which you are trained to be a qualified Patent 
Formalities Officer. 
 
For more information about the firm also check www.hoyngrokhmonegier.com 
 
How to apply to this exciting and challenging role: send your motivation and CV now to: 
amsterdam@hoyngrokh.com for the attention of Ms Ingeborg Stigter. 

mailto:amsterdam@hoyngrokh.com



