
 

 

Nieuwe trend: online events 
 
Na ruim een jaar van beperkingen en maatregelen gaat de wereld lang-
zaam weer een beetje open. 
 
Op 20 april 2021 hebben we voor de tweede keer een virtuele Algemene 
Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Door alle maatregelen van de 
overheid rondom COVID-19 was het nog niet mogelijk om de ALV in de 
gebruikelijk vorm te organiseren.  

Tijdens de ALV heeft er een aantal verkiezingen plaatsgevonden. Volgens 
het rooster van aftreden moesten Melanie Custers-van Spronsen en Friso 
Onderdelinden aftreden. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.  
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld bij het secretariaat van 
het Platform wat betekent dat Melanie en Friso weer zijn herkozen voor 
een periode van 4 jaar.  

Maurice Jansen is afgetreden als lid van de Kascommissie en zal worden 
opgevolgd door Monique van Son van AOMB. Volgens het rooster van  
aftreden moesten Yvonne Noorlander en Marijke Westra aftreden als lid 
van de Examencommissie. Yvonne en Marijke hebben zich beiden herkies-
baar gesteld en zijn weer benoemd voor een periode van 3 jaar. 
 
Voorlopig online events 

Het thuiswerken is ondertussen “normaal” geworden en de verwachting is, 
als ik alle geluiden om me heen beluister, dat we ook na de coronatijd  
vaker vanuit huis zullen blijven werken. Dat zorgt ook weer voor nieuwe 
uitdagingen, hoe houd je de verbinding met je team, collega’s en de  
organisatie waar je werkt? 

Het is nog onzeker of we dit jaar een live event kunnen organiseren.  
Vooralsnog blijven we doorgaan met het organiseren van online events. 
We merken wel dat er behoefte is aan elkaar weer echt te ontmoeten, 
kennis en ervaringen te delen, vragen te stellen maar vooral ook om even 
bij te praten onder het genot van een kopje koffie, een lunch of tijdens 
een borrel.  

Laten we in ieder geval hopen elkaar volgend jaar weer live te kunnen ont-
moeten. 

Om jullie nog beter te kunnen voorzien van permanente educatie hebben 
we eind vorig jaar met het bestuur van EPIPA de keuze gemaakt dat de 
leden van nationale Associations welkom zijn op elkaars online events  
tegen de condities van de nationale Association. Een aantal events is al 
aangekondigd op de EPIPA website en wij zijn aan het bekijken op welke 
manier wij deze events ook bij jullie meer onder de aandacht kunnen 
brengen.  
 
 

Nieuws vanuit het bestuur 
Agenda 
 

Bestuursvergaderingen 
14 september 2021 
7 december 2021 

 

Conferentie 
Datum volgt 

Diploma uitreiking 
Datum volgt 
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Online examen 2021 

Vorig jaar waren we helaas genoodzaakt om het examen voor Certified Formalities Officer een 
jaar uit te stellen. Het examen heeft dit jaar voor het eerst online plaatsgevonden via WISEflow 
op dinsdag 1 juni 2021.  

57 kandidaten hebben deelgenomen aan het examen. Voor hen breekt nu een spannende tijd 
aan: “ben ik wel of niet geslaagd?”. Wij zullen ons uiterste best doen de examens tijdig na te  
kijken, zodat de uitslag in de tweede week van juli naar de kandidaten gestuurd kan worden. De 
diploma-uitreiking zal in het najaar van 2021 plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt nog.  

 

Ontwikkeling Europees examen voor Formalities Officers 

Op initiatief van het EPO is er begin van dit jaar een Steering Committee opgericht die zich  
richt op de ontwikkeling van EPAC (European Patent Administrators Certificate). De Steering 
Committee is samengesteld uit 4 medewerkers van het EPO, de president van EPI, de voorzitter 
van EPIPA en een vertegenwoordiger van INPI en DPMA. Namens EPIPA heb ik zitting in deze 
Committee. Er heeft een aantal constructieve online meetings plaatsgevonden en recent is er  
namens deze Committee een advies uitgebracht aan het Management van het EPO.  

Het advies bevat onder andere dat het EPAC een geheel nieuw online examen moet worden en 
dat het kwaliteitsniveau hoog moet zijn. Het examen zal een toetsing zijn van alle administra-
tieve processen over de EPC procedures, de PCT procedures bij EP/RO, ISA of IPEA en IB/RO. Het 
wachten is nu op een akkoord van het Management van het EPO om de volgende fase in te gaan.  
 
EUIPO heeft ook niet stilgezeten. Zij zijn ook bezig met de ontwikkeling van een Europees  
Trademark & Design opleidings- en examenprogramma voor Paralegals (ETMD EP for Paralegals). 
EPIPA is ook hiervoor gevraagd om 2 afgevaardigden te laten plaatsnemen in respectievelijk de 
Examination Board en Advisory Committee. 1 lid van het Deense en 1 van het Finse Platform zijn 
toegetreden tot deze commissies. Meer informatie vind je op de website van EUIPO:  
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep).  

 

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

 

Dolinda de Proost 

Voorzitter 

 

 

EPIPA EVENTS 
Voor als je het gemist had: op de EPIPA website delen de aangesloten leden hun events. 

Via deze weg kun je bijvoorbeeld eens deelnemen aan een webinar dat door het Noorse 

Platform NAIPA wordt georganiseerd. Zo was er op 16 juni jl. een webinar over ‘patent 

working requirements’ in India te volgen. Aanrader dus als je je vakkennis wilt uitbreiden 

of opfrissen. Zie: https://epipa.eu/events.  
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Octrooien 
 
EP  
Het EPO op 1 april jl. Online Filing 2.0 heeft geïntroduceerd als vervanger van CMS?  
Handig: WIPO’s ePCT is geïntegreerd in deze webbased filing tool. CMS zal niet meer te gebruiken 
zijn vanaf 1 januari 2022.  

Zie: EPO - Decommissioning of online filing (CMS) with effect from 1 January 2022 en EPO - EPO 
launches new Online Filing 2.0 service.  

 
Het per 1 april jl. niet meer nodig is de volledige adresgegevens van uitvinders te verstrekken in 
een aanvraag voor een Europees octrooi? Dit geldt zowel voor directe EP-aanvragen als regionale 
fase aanvragen via PCT. Alleen het land en woonplaats hoeven voortaan te worden doorgegeven. 
Het EPO zal niet langer de uitvinders op de hoogte stellen van het feit dat zij genoemd zijn in een 
octrooiaanvraag. Daarnaast zal het EPO niet langer de volledige adresgegevens publiceren in het 
register. 
Kijk hier voor meer details: EPO - Notice from the European Patent Office dated 22 February 2021 
concerning the amendment of Rules 19 and 143 EPC en EPO - Decision of the Administrative 
Council of 15 December 2020 amending Rules 19 and 143 of the Implementing Regulations to the 
European Patent Convention (CA/D 11/20) 

 
PCT 
Het IB nu ook betalingen via PayPal accepteert? Je kunt betalen in Zwitserse Franken, Euro’s of 
Amerikaanse Dollars. PayPal wordt toegevoegd aan de reeds bestaande manieren van betalen: 
afschrijvingen van depotrekening, credit card, bankbetalingen.  
Zie: PCT NEWSLETTER No. 03/2021 (March 2021) (wipo.int) 
 
WIPO webinars heeft gehouden over de nieuwe gratis tool “WIPO Sequence” waarmee sequentie-
lijsten kunnen worden gemaakt die voldoen aan de nieuwe standaard “WIPO Standard ST.26”die 
internationaal gaat gelden vanaf 1 januari 2022?  
Je kunt de webinars hier terugkijken: Webinar: WIPO ST.26: Introduction en Webinar: WIPO Se-
quence 

 

Merken 

Na de toetredingen van Brazilië, Canada en Maleisië in 2019 en meer recent Trinidad en Tobago in 
januari 2021, ook Pakistan is toegetreden tot het internationale merkregistratiesysteem van  
Madrid? Sinds 24 mei 2021 kan daarom ook Pakistan in een internationale registratie (IR) worden 
aangewezen. 
Zie: The Islamic Republic of Pakistan Joins the Madrid System (wipo.int) 

  

De Chinese instantie voor de bescherming van intellectuele eigendom (CNIPA) een nieuw plan 
heeft onthuld om het problematische kapen van handelsmerken te bestrijden? 
CNIPA heeft tien "kwaadaardige" handelingen geïdentificeerd die inbreuk maken of kunnen  
worden gekwalificeerd als merkkaping, en die in het kader van het speciale actieplan zullen  
worden aangepakt. Het gaat onder meer om het registreren van handelsmerken van bekende  
logo's en namen. Voor meer informatie over de acties van CNIPA ga je naar: 
China launches special action against trademark squatters (worldipreview.com) 

 
Het EUIPO een proef van zes maanden start om bijlagen in officiële mededelingen te vervangen 
door links? De proef is begonnen op 15 mei 2021 en zal, indien succesvol, vanaf medio november 
2021 de standaardpraktijk worden. De links zullen beschikbaar zijn in de “User Area”.  
Meer informatie is beschikbaar op de website van het EUIPO: 
Six-month pilot to replace attachments with links in outgoing communications (europa.eu) 

Wist je dat …. 
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Het Egyptische merken-en modellen bureau (TIDO) vanaf 17 mei 2021 gebruik maakt van TM 
Class voor het classificeren van waren en diensten in het Arabisch? De aansluiting van TIDO 
brengt het totale aantal nationale en regionale IE-bureaus die zijn aangesloten bij TM Class, met 
inbegrip van ARIPO, OAPI, WIPO en EUIPO, op 82. Zie: Nieuws - TMclass (europa.eu) 

 
Modellen 
 
Het Euraziatische Octrooibureau (EAPO) vanaf 1 juni 2021 aanvragen voor de verlening van  
Euraziatische modellen accepteert? Een Euraziatisch model zal geldig zijn in Armenië,  
Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië en Rusland. Deze landen hebben allemaal het Protocol inzake 
de bescherming van modellen van nijverheid (het Protocol) geratificeerd. Naar verwachting zullen 
ook Wit-Rusland, Tadzjikistan en Turkmenistan zich bij het protocol aansluiten. In deze landen 
blijft het indienen van nationale modelaanvragen mogelijk. Zie: Eurasian Patent Organization 
(EAPO) 

Even voorstellen  

Mijn naam is Britt Van Essche, ik woon in Leuven, België en ik 
werk reeds 23 jaar als IP Paralegal bij Huntsman in Everberg, 
België. 
 
Huntsman is een wereldwijde fabrikant en marketeer van  
gedifferentieerde chemicaliën. Ze vervaardigen chemicaliën 
voor een verscheidenheid aan toepassingen aan wereldwijde 
industrieën, waaronder kunststoffen, automobiel, luchtvaart, 
textiel, schoeisel, verf en coatings, bouw, technologie, land-
bouw, gezondheidszorg, detergent, persoonlijke verzorging, 

meubels, apparaten en verpakkingen. 
 
Ik ben toevallig in de IP-wereld terechtgekomen, tijdens een vervangingscontract.  Zo is mijn IP-
carrière gestart, en ik mag zeggen dat ik nog elke dag word geprikkeld door het IP-gebeuren. 
 
Ik vind het belangrijk up-to-date te blijven met de steeds veranderende regelgeving.  
In de eerste jaren van mijn IP-loopbaan startte ik met een in-house training door de patent  
attorneys en volgde vele opleidingen, voornamelijk bij Management Forum.  Ik volgde ook de  
Formalities opleiding georganiseerd door KVIV Antwerpen, waar patent attorneys uit de industrie 
elk een IP-onderdeel kwamen verduidelijken. In de volgende jaren heb ik zelf een paar sessies 
over het EPO online filing systeem gegeven in deze Formalities opleiding. 
Over de jaren kregen wij ook de kans om vele User Days bij te wonen (EPO, WIPO, EUIPO, etc.)  
en ook deel te nemen aan de jaarlijkse Patent Formalities Conference georganiseerd door  
Management Forum.  Tijdens het voorbije coronajaar heb ik vele online trainingsessies gevolgd. 
 
Ik werk voornamelijk met patenten. Wij zijn verantwoordelijk voor het indienen van octrooi-
aanvragen alsook het registreren en bewaken van termijnen en alle formaliteiten die hierbij komen 
kijken. Aangezien wij een kleine IP-afdeling zijn, is er een zeer nauwe samenwerking tussen patent 
attorneys en paralegals.   
Over de jaren heen heb ik ook geholpen met de coördinatie van een trademark portfolio in  
samenwerking met een merkenkantoor.  Momenteel help ik onze US trademark attorney met de 
dagelijkse trademark database input van een trademark portfolio. 
 
Het IP-departement van Huntsman bestaat geografisch uit 2 afdelingen, eentje in Texas, US waar 
onze manager, 3 patent attorneys, 1 trademark attorney en 2 paralegals werken en een afdeling in 
Everberg, waar momenteel 2 patent attorneys en 2 paralegals werken.  Wij hebben ook nog een 
patent attorney in China, waar zowel onze US collega’s als wij voor werken als paralegals. Samen 
dienen de 4 paralegals wereldwijd in voor hun desbetreffende portfolio’s. Eén verschil, onze US  
collega’s nemen steeds de US indieningen voor hun rekening, wij de EP indieningen.  Er is een  
goede samenwerking tussen beide afdelingen.  Wij delen dezelfde octrooi databank en electronisch 
opslagsysteem. 
 
Jaren geleden, ben ik op uitnodiging van onze toenmalige Nederlandse octrooigemachtigde lid  
geworden van Platform Formalities Officers.  Ik heb hier al vele Masterclasses en conferenties  
bijgewoond. Ik kijk ook uit naar de oprichting van het Belgisch platform. 
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De voorbereidingen op het eerste online-examen  
 
Wij schrijven het voorjaar van 2020 – wij realiseren ons dan nog niet goed wat uiteindelijk de  
gevolgen zullen zijn van wat eerst lijkt op een korte verstoring van ons dagelijks leven. 
Het coronavirus slaat ook toe in Nederland. 
 
Al snel moesten wij het besluit nemen het geplande examen voor 2020 voorlopig uit te stellen tot na 
de zomervakantie. Niet kort daarop bleek zelfs dat niet haalbaar en werd het examen voor 2020 in 
zijn geheel geschrapt. Een ontzettend vervelend besluit voor alle kandidaten die al zo goed op weg 
waren, en al de nodige uurtjes hadden besteed om alle stof tot zich te nemen. 
 
Op dat moment namen wij aan dat wij het examen in 2021 gewoon zouden kunnen organiseren.  
Helaas ontwikkelde de situatie zich gedurende het jaar niet positief en moesten wij rekening houden 
met het feit dat wij ook in 2021 geen examen konden afnemen zoals wij gewend waren. Maar hoe 
dan wel? 
Uiteraard waren wij niet de enige met dit probleem en wij raakten al vrij snel in contact met de  
Examination Board van het EQE, het orgaan dat jaarlijks het examen afneemt voor de Europees  
octrooigemachtigden. Wij besloten aan te haken in het keuzeproces en hebben uiteindelijk ook  
gekozen voor hetzelfde online examensysteem; WISEflow. 
 
Vanaf dat moment moesten ook wij omschakelen: alle draaiboeken en instructies moesten opnieuw 
worden geschreven, de leden van de examencommissie moesten worden getraind, we moesten de 
examenkandidaten informeren, testexamens maken, het examensysteem openstellen voor de exa-
menkandidaten, nieuwsbrieven en handleidingen herschrijven en vooral het systeem testen.  
 
Tussendoor moest natuurlijk ook het examen opnieuw worden bekeken; er werd gecontroleerd of 
alle vragen juridisch nog juist waren, de eventuele datums uit 2020 werden aangepast naar 2021 en 
we voerden een controle uit op de kalenders en antwoorden. 
Al met al hadden wij wel onze handen vol, maar het allerbelangrijkste was natuurlijk dat het examen 
in 2021 doorgang zou vinden. 
 
Met spanning telden wij de uren af naar het examen op 1 juni jl., maar afgezien van slechts  
twee incidenten - een vergeten wachtwoord en het vastlopen van een computer tijdens het examen - 
kunnen wij terugkijken op een succesvolle eerste editie van het online-examen. 

Arthur van Steenbergen 
Voorzitter Examencommissie 
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Online event Merken  

Op dinsdag 6 april 2021 nam ik deel aan het online event Merken. Als Formalities Officer Patents & 
Designs bij Unilever werk ik niet met merken, maar gezien het feit dat er een update gegeven zou 
worden over communicatie met het EUIPO en er een update over de gevolgen van de Brexit zou zijn, 
leek het me toch wel interessant om dit event bij te wonen.  

De presentatie van het EUIPO was, ondanks af en toe technische problemen met de verbinding,  
leerzaam. De site van het EUIPO is in maart jl. hier en daar gewijzigd en tijdens het event werd er 
een uitgebreide uitleg over de nieuwe mogelijkheden qua communicatie met het EUIPO gegeven 
(geen fax meer, alles via e-comm en het gebruik van de reply button en nog veel meer).  
En dan …. zelden zo’n overzichtelijke presentatie als die van Kevin-Michael Velting van Knijff Merken-
adviseurs gezien over de gevolgen van de Brexit. Heerlijk als iemand alles even op een rijtje zet om 
het allemaal weer duidelijk te krijgen. Dank hiervoor! 

Liesbeth Addie 
Formalities Officer bij Unilever, Wageningen 

De presentaties die werden gegeven tijdens het online event Merken zijn uiteraard terug te vinden op 
onze website: Presentaties | Platform Formalities Officers  

Voor het eerst een examen achter de PC, valt het tegen, valt het 
mee? 

Hier vertelt één van onze leden hoe hij het examen en de voorbereiding daarop heeft beleefd. 

1 juni 2021. Eindelijk is de dag daar, ongeveer een jaar nadat het examen van 2020 plaats had 
moeten vinden. Helaas gooide de pandemie roet in het eten en werd de cursus vroegtijdig  
afgebroken en mochten wij deze in 2021 hervatten. Geen ideale situatie natuurlijk, maar we doen 
het er maar mee. Veel keuze hebben we daar niet in. De lessen werden nu online gegeven, wat toch 
een heel andere dynamiek met zich mee bracht. Persoonlijk vond ik dit geen fijne manier van de 
cursus volgen. Ik miste de interactie van klassikale lessen, maar dit was uiteraard de enige manier 
waarop de lessen veilig gegeven konden worden. Eerlijkheid gebiedt mij toe te geven dat dit de 
voorbereiding op het examen er niet beter op maakte. Mijn advies zou dan ook zijn om de lessen 
weer klassikaal te laten plaatsvinden, mits de COVID-situatie dit toelaat uiteraard. 

De nieuwe manier van het examen afnemen/afleggen – online via WISEflow - zal ook voor de  
nodige stress en onzekerheid hebben gezorgd bij de organisatie en examenkandidaten. Zou alles 
goed werken? Kan ik inloggen? Hoe wordt er gecontroleerd? Is mijn internetverbinding snel en  
stabiel genoeg? Help! Ik heb geen laptop met webcam, wat nu? Allemaal valide stressfactoren, lijkt 
mij. Persoonlijk heb ik ervoor gezorgd dat ik op tijd aanwezig was, het materiaal dat ik mocht  
gebruiken zo efficiënt mogelijk klaar had liggen, en tijdig inlogde, mochten zich er problemen voor-
doen.  

Kortom, ik was er klaar voor en ik heb dan ook geen problemen ervaren. WISEflow werkte vloeiend 
en intuïtief. De vragen waren duidelijk. Het examen zelf was niet makkelijk, maar wel te doen, vind 
ik. En al lijkt 3 uur erg lang, time management is erg belangrijk. Volgens mij ben ik dan ook niet de 
enige die enigszins in tijdnood raakte en een aantal meerkeuzevragen heb moeten gokken. Of ik 
geslaagd ben valt nog te bezien, maar ik heb goede hoop. Fingers crossed. Hopelijk hebben we een 
hoog slagingspercentage. 

Mingo Wols 
Medior Legal IP Assistant bij V.O.  
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Prijspuzzel  
De oplossing van de prijspuzzel in de vorige editie van de nieuwsbrief is:  

“Wij hopen jullie in het nieuwe jaar snel weer persoonlijk te ontmoeten” 

De winnaar van de Bol.com cadeaubon is Marcel de Haas van Los & Stigter. 

 
Ik ben Marcel de Haas, 59 jaar en werkzaam als Formalities Officer bij  
Octrooibureau Los & Stigter in Amsterdam. Ik zit al 23 jaar in “het vak” en 
vind het nog steeds leuk en leer regelmatig nog nieuwe dingen!  

Van de cadeaubon heb ik een hartslagmeter gekocht. Ik heb namelijk een 
tijdje geleden een hometrainer aangeschaft, dus dit is een goede en gezonde 
aanvulling daarop. Met een app op mijn tablet kan ik nu overal ter wereld 
fietstochten maken in mijn huiskamer! 

 
 
Ik vond het leuk om mee te doen aan de prijspuzzel en ben het eens met de oplossing: Ik hoop jullie 
in het nieuwe jaar weer snel persoonlijk te ontmoeten! 

 

 
Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst: 
 
- Patent Formalities Officer via MWA IP recruitment 
 
- Senior Formalities Officer bij Akzo Nobel in Arnhem 
 
- Formalities Officer bij EP&C in Rijswijk 
 
- Formalities Officer/Paralegal bij Deltapatents in Eindhoven 
 
- Patent Formalities Officer bij EDP Patent Attorneys in Wageningen 

- IP Paralegal/Formalities Officer bij ASM in Almere  

De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten.  

Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuws-
brief, neem dan contact met ons op via secretariaat@formalitiesofficers.nl. 

Vacatures 



 

 

 

 

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 B.V.) 
Richard Loef (V.O.) 

Samenstelling 
Ellen Offenberg (EP&C) 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
 
Dolinda de Proost (AOMB)  
Britt van Essche (Huntsman)  
Arthur van Steenbergen (Unilever) 
Liesbeth Addie (Unilever) 
Mingo Wols (V.O.)  
Marcel de Haas (Los & Stigter)  
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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 



 

Applications: Please contact MWA on +44 113 3910862 or alternatively e-mail your CV to Kieron Wright, Director or Sophie 

Caygill, Search Associate; kieron@mwaip.com or sophie@mwaip.com 

 

  Patent Formalities Officer 

The Netherlands 

The Opportunity: 

You join a firm, where you will quickly become part of an independent team of patent 

formalities officers and support staff, championing the development and expansion as 

they continue to manage the cases of a broad range of industry clients, nationally and 

across the world.  

 

You are crucial to the hub of the firm. What is also striking about the organisation you 

join is the interest to invest in your career and development. Yes, you cannot get away 

from the fact that it is a patent formalities role with the duties similar to ones which 

you bring. However, it is the unique nature of the firm you are joining, and the team-

based environment you become a part of, which ensure that the needs of the clients 

and the attorneys are the drivers to your service. 

 

The Role: 

You are part of a strong attorney team and you will get to work on cases relating to 

different industries and different international companies. The depth of work will be 

stretching and rewarding and as the firm continues to grow and acquire new clients, 

your role will grow with it, offering new opportunities to further develop. What is 

unique about this role is the opportunity to input into the direction and growth of the 

practice. Each person in the firm plays a key role in this regard, and this position is no 

different. 

 

What you need to bring to this role: 

We are looking for someone who, at their core, wants to provide high-quality 

procedural work. You like to take on new challenges, you can communicate openly 

and you can work well together. Quality improvement is important to you, striving to 

help streamline procedures. You can thoroughly immerse yourself in the content, but 

you also keep and monitor the overview of processes and patent portfolios.  

 

You will be fluent in Dutch and have completed HAVO or VWO and are working at HBO 

or WO level. For example, you have an HBO or WO legal background, though this is 

not a prerequisite. You have a Certified Formalities Officer diploma, or you are working 

towards your qualification. However, because of the independent nature of the 

position, you need to have at least two years’ experience as a patent formalities 

officer. Furthermore, there is the option of working remotely, which can be discussed 

at interview. 

mailto:kieron@mwaip.com


 

Senior Formalities Officer  

 

AkzoNobel has a passion for paint. We're experts in the proud craft of making paints and coatings, 

setting the standard in color and protection since 1792. Our world class portfolio of brands - 

including Dulux, International, Sikkens and Interpon - is trusted by customers around the globe. 

Headquartered in the Netherlands, we are active in over 150 countries and employ around 34,500 

talented people who are passionate about delivering the high-performance products and services 

our customers expect. 

 

Job Purpose  

 

Support the Global IP Function to apply for, maintain and enforce AkzoNobel’s IP rights, and to  

challenge the IP rights of third parties. Manage, ensure the accuracy of, and control a database  

containing IP data and related document management system.  

 

Key Accountabilities  

• Interpret correspondence from AkzoNobel’s IP agencies around the world and from IP 

Offices, check and process the relevant deadlines within the IP Matter Management System 

(IPMS);  

• Monitor and when applicable, act on upcoming IP deadlines, both internal to the IP 

Operations group and in the wider IP Function;  

• Conduct data integrity checks of deadlines in the IPMS;  

• Take care of IP formalities tasks such as requesting search and examination, paying fees, 

filing forms, letters and documents at the IP Offices, and instruct IP agencies to do the same. 

When necessary, liaise with AkzoNobel Businesses to obtain relevant information or 

documentation;  

• Take care and manage administrative tasks relating to IP transfers and licenses, internally 

and with external agencies. Where necessary, generate appropriate documentation to 

support such tasks, such as assignment deeds, license recordals and powers of attorney;  

• Take care of and manage administrative tasks regarding annuities, abandonments, inventor 

data, powers of attorney, user certificates, etc;  

• Carry out data integrity checks and process IP data in the IPMS for mergers, acquisitions and 

divestments;  

• Execute all necessary IP formalities tasks relating to mergers, acquisitions and divestments. 

i.e. prepare/file name changes and assignment deeds and correspond with IP agencies;  



• Generate general and special IP reports and overviews for IP professionals and Senior 

Management;  

• Maintain awareness of relevant law changes, so that the processes in use in the IP Function 

conform to new regulations;  

• Critically evaluate current internal processes and procedures, strive to constantly improve 

them and assist in implementation of the same.  

  

Experience  

• Qualifications and relevant experience: 

• Preferably higher professional level of education (vocational, HBO), or thinking at that level;  

• 5+ years’ experience as a IP support staff member, ideally in an in-house IP Function of a 

multinational with offices in various jurisdictions (incl. EP, US);  

• Preferably a certified Patent and/or Trademark Officer;  Familiar with specifics of internal IP 

processes and procedural requirements of IP Offices worldwide;  

• Knowledgeable on formal/administrative procedures for patents, trademarks and domain 

names.  

 

Required Skills 

• A team player;  

• Excellent spoken and written communication skills in English;  

• Pragmatic, problem solving attitude and ability to adjust to changing circumstances;  

• Able to work accurately, with concentration and care;  

• Stress resistance: ability to work efficiently, and act calm and with confidence under 

pressure, even when challenged;  

• Strong sense of responsibility, recognizes impact of needing accurate data and responding to 

deadlines in a timely manner;  

• Self-motivated; able to act independently and with confidence, with minimal supervision;  

• Willingness to constantly improve knowledge and skills.  

  

Application details 

  

We welcome your online application, reference 11715. Please sent your application by mail to Jeroen 

Sevenstern; Jeroen.sevenstern1@akzonobel.com. If you have any question, please feel free to 

contact our Talent Resourcing Partner Jeroen Sevenstern phone +31 (0)6 51706499.  

 

Agency or sales calls are not appreciated  

 

mailto:Jeroen.sevenstern1@akzonobel.com


All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, 

religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age or disability.  

 

Requisition ID: 11715 



 

 

Vacature (trainee) Formalities Officer 

 
Met tachtig medewerkers en vier vestigingen in de Benelux is EP&C een toonaangevend hedendaags 
octrooibureau met een rijke historie van inmiddels 80 jaar. We adviseren innovatieve ondernemingen op 
het economisch vitale gebied van Intellectuele Eigendomsrecht.    
 

Bij EP&C werken we in teams. Zo kun je van elkaar leren, elkaar motiveren, klankborden en bijspringen 

als dat nodig is. Je draagt verantwoordelijkheid, maar je staat er niet alleen voor. Een groep van 

ongeveer vijf Patent Attorneys (octrooigemachtigden) wordt door een vast team van Formalities Officers 

ondersteund.  

 

Als Formalities Officer begeleid je het administratief gedeelte van de octrooiprocedures in binnen- en 

buitenland. Je hebt hierbij contact met klanten en leveranciers over de hele wereld.  
 
Deze functie past bij jou als je pro-actief bent en graag de handen uit de mouwen steekt. Je pakt dingen 
snel op en werkt nauwkeurig en gestructureerd. Je bent goed in prioriteiten stellen en je denkt graag 
mee. Flexibiliteit en zelfstandigheid is een vereiste. 
 
Verder zijn wij op zoek naar jou als: 

− Je beschikt over een HAVO/VWO achtergrond, of een afgeronde MBO-opleiding bij voorkeur 
secretarieel-administratief 

− Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift 

− Je hebt aantoonbare affiniteit met juridische formaliteiten 

− Je bent gecertificeerd Formalities Officer of bereid om de opleiding hiertoe te volgen 
 
Wat bieden we verder? 
Wij bieden je een goed salaris, een 13e maand en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft 
een functie voor 32-37,5 uur per week. Je wordt ingewerkt door enthousiaste collega’s in een informele 
werkomgeving. We hebben een open cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen 
initiatief. Verder bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk lunchen in de kantine, staat er op iedere etage 
gratis fruit en zijn er wekelijks stoelmassages. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollicitatieprocedure 
Ben je enthousiast geworden en zie jij jezelf al staan tussen onze medewerkers? 
Stuur dan jouw CV inclusief je motivatie naar jobs@epc.nl t.a.v. Ellen Offenberg. Voor vragen kun je 
Ellen bereiken op telefoonnummer 070 - 414 54 42.  

 

 

“Je hebt contact met 

verschillende afdelingen; 

hierdoor leer je binnen 

afzienbare tijd bijna alle 

medewerkers kennen”  

Marga 

 

“Bij EPC krijg je de 

mogelijkheid jezelf 

verder te ontwikkelen in 

zowel octrooikennis als 

op maatschappelijk vlak” 

Houda 

 

“Geen dag is hetzelfde, 

dat maakt het interessant 

en uitdagend.” 

Michaela 

 

https://www.epc.nl/mensen
maitlo:jobs@epc.nl


Binnen onze support afdeling ondersteun 
je onze octrooigemachtigden (Patent 
Attorneys) bij het uitvoeren van hun werk -
zaamheden. Je ontvangt opdrachten van 
cliënten, maakt dossiers aan, en bewaakt 
de voortgang door middel van een octrooi-
beheersysteem. Je correspondeert met 
cliënten, officiële instanties en buiten -
landse agenten en voert voorgeschreven 
octrooiprocedures uit. 

wij zoeken een kandidaat met een 
HBO-denkniveau, die accuraat werkt en 
servicegericht is. Je werkt in teamverband 
en neemt verantwoording voor de inhoud 
van het werk. Je hebt een flexibele instel -
ling. Je kunt prioriteiten stellen en je bent 
stressbestendig. Je gebruikt je pro-actieve 
houding om knelpunten op te lossen en 
de cliënt op de hoogte te houden. 

Je beschikt over goede sociale en commu -
nicatieve vaardigheden en je beheerst de 
Engelse en Nederlandse taal uitstekend in 
woord en geschrift. Je hebt affiniteit met 
juridische en formele materie, en een 
goede beheersing van Microsoft Office en 
administratieve pakketten. Je hebt een 
aantal jaren ervaring als Formalities Officer. 
Bij voorkeur ben je al een gecertificeerd 
Formalities Officer, of je bent bereid deze 
opleiding te volgen. Wij verzorgen deze 
opleiding voor heel Neder land. 

wij bieden een baan van 32 - 40 uren 
per week, een goed salaris, goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, en een 
prettige werksfeer met korte, directe 
communicatielijnen. Wij investeren veel 
in het opleiden en begeleiden van onze 
medewerkers tot professionals. 

Fellenoord 370, 5611 ZL Eindhoven, + 31-40 2938800

interesse? 
Stuur dan je brief met CV liefst per e-mail 
naar tanja.lacour@deltapatents.com 

meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Tanja la Cour via  
+31-686849710, of kijk op de website

www.deltapatents.com

DeltaPatents adviseert op het gebied van intellectuele 
eigendom. Ons hoofdkantoor ligt in het centrum van 
Eindhoven. Wij leveren octrooidiensten op technisch 
complexe onderwerpen voor innovatieve hightech 
ondernemingen. Ons klantenbestand loopt uiteen van 
startende ondernemers tot multinationals. 
Daarnaast onderscheiden we ons door het geven van 
hoogwaardige opleidingen voor octrooiprofessionals 
in binnen en buitenland.

Formalities Officer (paralegal) m/v
DeltaPatents zoekt een enthousiaste



 
 

EDP Patent Attorneys B.V. verleent wereldwijd diensten op het gebied van octrooien. Onze 

cliëntenportefeuille bestaat uit multinationals, kennisinstellingen, MKB, en startups. Wij zijn betrokken 

bij de cliënt, streven naar hoge kwaliteit en houden van transparantie. EDP Patent Attorneys B.V. is 

gevestigd in één van de mooiste en meest inspirerende kantoren van Nederland. Voor onze groeiende 

onderneming zijn we voor ons kantoor in Wageningen op zoek naar een:  

 

patent formalities officer 
 

WERKZAAMHEDEN 

Je ondersteunt onze octrooigemachtigden en je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 

administratieve proces van octrooiprocedures op (inter)nationaal niveau. Je bewaakt alle formaliteiten 

van de octrooiprocedure en je draagt zorg voor de termijnbewaking in ons octrooi managementsysteem. 

Je beheert de octrooiportfolio’s en de workflows. Daarbij kun je denken aan de betaling van 

instandhoudingstaksen, het coördineren en laten registreren van bijvoorbeeld overdrachten, naam- en 

adreswijzigingen, en pandrechten in octrooiregisters. Daarnaast correspondeer je met officiële 

instanties, buitenlandse agenten en cliënten. Ook houd je wijzigingen op het gebied van 

octrooiregelgeving bij. Je bent ook betrokken bij de opleiding van junior patent formalities officers en/of 

patent attorney trainees. 

 

JOUW PROFIEL 

Wij zijn op zoek naar iemand die het interessant vindt om op kwalitatief hoog niveau procedureel werk 

te verzorgen. Je bent klantgericht en stressbestendig, kunt accuraat en gestructureerd werken en wilt 

steeds bijleren. Je pakt graag nieuwe uitdagingen op, kunt open communiceren en je kunt goed 

samenwerken. Kwaliteit en verbetering van kwaliteit zijn voor jou belangrijk en je denkt mee over het 

stroomlijnen van procedures. Je kunt je zowel goed verdiepen in de inhoud, maar bewaart en bewaakt 

ook het overzicht over processen, termijnen, en octrooi-portfolio’s. Je kunt uitstekend overweg met MS 

Office. Je hebt een HAVO of VWO afgerond en werkt op HBO- of WO-niveau. Je hebt bijvoorbeeld een 

HBO- of WO-juridische achtergrond. Je bezit het diploma Certified Formalities Officer en hebt enige jaren 

ervaring als patent formalities officer. 

 

ONS AANBOD 

Wij bieden een (parttime) functie aan van bij voorkeur ten minste 24 uur per week in een professionele, 

open, en internationale werkomgeving. Je helpt mee aan de vorming van onze groeiende onderneming. 

Uiteraard krijg je bijpassende arbeidsvoorwaarden en salariëring. 

 

INTERESSE? 

Is dit de uitdaging waar je naar op zoek bent? Stuur dan een motivatiebrief met CV naar dhr. A. Ellens 

(ellens@edpip.nl). Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.edpip.nl. Een assessment kan 

onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

mailto:ellens@edpip.nl
http://www.edpip.nl/


 
We’re not like most. We don’t just overcome obstacles – we don’t see them. Instead, we see the potential 
in every person, and every situation. We don’t wait for opportunity to appear – we create it. Meet ASM.  
A company that has been searching for people just like you. 
 

Who is ASM? 
ASM is a leading, global supplier of semiconductor wafer processing equipment. Our ambitious team is 
dedicated to delivering innovative technology solutions to the world’s leading semiconductor 
manufacturers. We have over 2,200 employees based in 16 countries, including Belgium, Japan, 
Netherlands, South Korea, Singapore, Taiwan and United States. Together we work to develop Epitaxy, 
ALD, PEALD, Vertical Furnaces and PECVD thin-film deposition technologies for our customers. Our goal is 
to remain an industry leader by being ahead of what’s next. We accomplish this by focusing on finding 
collaborative solutions to make integrated circuits, or chips, smaller, faster and even more powerful. 
 

ASM, an inclusive workplace 
We at ASM are a truly global organization that works diligently with an open-mind in all areas of our 
business.  We strive for a culture and work style that fosters trust and transparency. We put our people 
first, and that is how we will continue to succeed. We are an equal opportunity employer and value 
diversity. We recognize and value the differences between individuals, including gender, ethnicity, 
religious beliefs, sexual orientation, knowledge and experience, work background, age, skills, amongst 
others. Recruiting and developing a diverse workforce provides a wide range of perspectives.  This enables 
a culture of continuously exploring and adopting new technological ideas and innovations, and it also 
enables us to deliver excellent products and service to our clients. 
  
As Formalities Officer at ASM, the work is challenging, but the rewards are exceptional. Imagine being 
trusted to take full ownership of your projects – with the right amount of support and autonomy. To be 
successful in this role, you must be a master of prioritizing and balancing a demanding workload. This isn’t 
for the faint at heart, but for those who are focused, self-motivated and have impeccable problem-solving 
skills.  
 

Position summary 
 
ASM is looking for an IP Paralegal / Formalities Officer to join our team in Almere, the Netherlands.  
We are looking for a self-starter who enjoys working with diverse people across three continents within 
the IP department.   
 
The Formalities Officer reports to the Global IP Paralegal based in the US. The role interacts with IP 
Managers in The Netherlands, Finland and Belgium, while contributing to the operational excellence of 
the IP team by ensuring compliance with all necessary patent prosecution formalities and deadlines.   
 

Responsibilities 
 
You must have a strong understanding of patent filing and prosecution procedures, formalities, and 
documentation requirements as you will be responsible for patent prosecution filing and docketing of 
pending U.S. and foreign patent applications from all ASM IP regions. We will ask that you generate 
necessary reports, dockets, and accompanying metrics.  



Requirements 
 
Education 
 

• Platform Formalities Officers – Examination or equivalent (EPIPA, CIPA) 

• Bachelor’s or Master’s Degree in (Intellectual Property) Law/ Legal Studies or equivalent   
 

Experience and skills 
 

• 3-5 years of experience in the required field  

• Strong understanding of patent filing and prosecution procedures, formalities, and 
documentation requirements 

• Strong, consistent organization skills as well as excellent written and oral communication skills 

• Solid attention to detail and ready to work under continuous deadlines while managing multiples 
tasks simultaneously 

• Ability to work independently 

• Our organizational structure requires a flexible working day but is rewarded with a high degree of 
autonomy 

• Thorough knowledge of Word, Outlook, Excel and PowerPoint 

• Knowledge about Trademarks would be appreciated 
 

From the very start of the semiconductor industry to the present day, we’ve been technology leaders who 
have pioneered innovation and brought new processes into mainstream manufacturing. We are 
collaborating, creating, and delivering on our vision – a shared vision to drive innovation with new 
technologies and delivering excellence with dependable products. By doing this, we’ll create new 
possibilities for everyone to understand, create and share more of what they love. 
 
To apply for this opportunity, please send your resume and a cover letter to  

Kamila Peza, Recruitment Partner ASM to 1kamila.peza@asm.com or apply directly on our website 

https://www.asm.com/en/careers 

Be part of our exciting future and join our team today! 

 

 

mailto:1kamila.peza@asm.com
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