
 
De Nederlandse groep van Union-ip, vereniging Union-ip NL, organiseert: 

DINERBIJEENKOMST woensdag 20 mei 2015 

Paul van Beukering 
voorzitter van Preparatory Committee voor de UPC, Ministerie van EZ 

Bas Pinckaers 
Advocaat, Van Doorne, Amsterdam 

De effecten van het Unitary Patent Package op de 
Nederlandse praktijk 

 
De Nederlandse groep van UNION-IP organiseert voor octrooigemachtigden, advocaten en 
andere belangstellenden haar derde dinerbijeenkomst, met als onderwerp “De effecten van het 
Unitary Patent Package op de Nederlandse praktijk”.  

Er zijn al veel bijeenkomsten gehouden over de effecten van het Unitary Patent Package voor 
Europa. Weinig is nog bekend over wat er in Nederland gaat gebeuren. Het ministerie van EZ 
heeft recent een concept wetsvoorstel gepubliceerd ter consultatie (zie: 
www.internetconsultatie.nl/europeesoctrooipakket).   

Paul van Beukering zal ingaan op de wetswijzigingen die worden voorbereid op zijn ministerie. 
Bas Pinckaers belicht de mogelijke gevolgen voor Nederland van het Unitary Patent Package 
en het gerelateerde wetsvoorstel. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en 
verdere discussie te voeren onder het genot van een mooi diner in goed gezelschap en in een 
aangename omgeving.  

Het aantal plaatsen voor de bijeenkomst is beperkt, dus geef u snel op. Octrooigemachtigden 
kunnen de bijeenkomst meetellen als 1 PE punt in het kader van hun permanente educatie. 

 
Plaats:  Koninklijke Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam (www.igc.nl). Houd 

s.v.p. rekening met de kledingvoorschriften van de IGC.  
Programma: 18:00 ontvangst en aperitief 
  19:00 diner & voordrachten & informele discussie 
Deelname: open voor alle praktijkbeoefenaars van intellectuele eigendom 
  UNION-leden: € 95, niet-leden € 125 per persoon 
Aanmelden: zend een bericht aan de secretaris Reinier Wijnstra (union-ip.nl@wijnstrawise.nl)  
  en maak het verschuldigde bedrag over op rek. NL17INGB0006853346 t.n.v. 
  Union-ip NL o.v.v. de naam van de deelnemer. Eventuele dieetwensen graag bij 

aanmelding aangeven 
Termijn: aanmelden uiterlijk 18 mei 2015 
 

De Nederlandse groep van Union of European Practitioners in Intellectual Property, vereniging 
Union-ip NL, organiseert bijeenkomsten waarbij de praktijk van de IP-beroepsbeoefening 
centraal staat. Details van verdere nationale en internationale activiteiten van Union-ip zijn te 
vinden op de website www.union-ip.org. Informatie over lidmaatschap kan worden verkregen 
via voorzitter van Union-ip NL, Hans Mertens (hans.mertens@epc.nl).  


