
VIEPA  (inspraak en suggesties?) 

1. De VIEPA (de Vereniging voor IE ProcesAdvocaten) wordt een (door de Orde van Advocaten) 

erkende specialisatievereniging. 

 

2. Het voorlopige bestuur denkt aan de navolgende toelatingseisen: 

 

Grandfather clause 

 

a. 7 jaar ingeschreven als advocaat 

b. Aantoonbaar werkzaam op het gebied van de IE in de vijf jaren voorafgaand aan het 

verzoek om inschrijving. Aantoonbaar werkzaam op het gebied van IE betekent dat 

minimaal 400 uur per jaar in IE-zaken moet zijn gewerkt. 

c. Gedurende de laatste 3 jaar ieder jaar 3 zelfstandig gevoerde en gepubliceerde IE-

procedures of vergelijkbare ervaring op het gebied van het IE procesrecht ter 

beoordeling van de Adviescommissie. 

 

Aspirant Lid 

a. Afgeronde advocatenstage 

b. Aantoonbaar werkzaam op het gebied van IE gedurende het jaar voorafgaand aan 

het verzoek tot toelating als aspirant lid. Aantoonbaar werkzaam op het gebied van 

de IE betekent dat minimaal 300 uur in IE-zaken moet zijn gewerkt. 

Lid 

a. 5 jaar ingeschreven als advocaat 

b. Aantoonbaar werkzaam op het gebied van de IE in de twee jaren voorafgaand aan 

het verzoek om inschrijving. Aantoonbaar werkzaam op het gebied van IE betekent 

dat minimaal 400 uur per jaar in IE-zaken moet zijn gewerkt. 

c. Gedurende het jaar voorafgaande aan het verzoek tot inschrijving drie zelfstandig 

gevoerde en gepubliceerde IE- procedures of vergelijkbare ervaring op het gebied 

van het IE-procesrecht ter beoordeling van de Adviescommissie. 

d. Geslaagd voor het examen IE-procesadvocaat. 

 

Lid blijven 

a. Het behalen van 8 PAO punten door het volgen van externe cursussen/deelnemen 

aan congressen etc. welke door de Adviescommissie zijn goedgekeurd. 

b. Het minimaal jaarlijks 400 uur besteden aan IE-zaken. 

c. Het jaarlijks  zelfstandig voeren van drie  gepubliceerde IE-procedures of 

vergelijkbare ervaring op het gebied van IE-procesrecht ter beoordeling van de 

Adviescommissie. 

Buitengewone leden 
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Benoeming door het bestuur na goedkeuring door de Adviescommissie. 

 

Aantekening octrooirecht 

Leden die zijn toegelaten tot EPLAW hebben het recht “specialisatie octrooirecht” te  

vermelden. 

Het examen 

Het examen wordt vastgesteld en beoordeeld door de Adviescommissie. Het examen 

wordt tweemaal per jaar afgenomen. 

Exameneisen 

Het examen is een schriftelijk of mondeling (open) boek examen (afhankelijk van het 

aantal deelnemers ter keuze van de Adviescommissie). 

De kandidaat moet in staat zijn binnen een beperkte tijd een casus op het gebied van 

het IE-recht  (m.u.v. het octrooirecht) te behandelen waarbij de kandidaat voldoende 

dient aan te tonen in een IE-procedure de juiste argumenten voor partijen te kunnen 

aanvoeren en op hun waarde weet te schatten en blijk geeft van een goed inzicht in en 

kennis van het nationale IE-recht en het IE-procesrecht. 

Er is geen verplichte opleiding tot het examen maar de Vereniging bevordert het 

bestaan van een of meer van dergelijke opleidingen. 

3. Jaarlijkse contributie 

 

Aspirant lid: € 30,00 

Lid: € 50,00 

 

 

4. De Adviescommissie 

 

De Adviescommissie bestaat uit (minimaal drie maximaal vijf) ervaren oud IE-advocaten 

en/of (in minderheid) ervaren of oud full time docenten en/of ervaren  IE-rechters. De 

Adviescommissie beslist in hoogste instantie t.a.v. geschillen met betrekking tot toelating en 

royement. 

 

5. Verhouding met VIE 

 

Het is de bedoeling dat de Vereniging eigen rechtspersoonlijkheid krijgt maar gelieerd is met 

de VIE doordat de statuten zullen bepalen dat minimaal een van leden van het bestuur ook 

bestuurslid van de VIE dient te zijn. 

 

6. Website 

 

De Vereniging zal  een eigen tweetalige website krijgen met (onder meer ) als inhoud 
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1. Een “consumenten pagina” waarin uitgelegd wordt wat IE is en wat het betekent als 

iemand lid van de Vereniging is 

2. De statuten van de Vereniging 

3. De lidmaatschapseisen 

4. Een ledenlijst 

5. De erkende PAO cursussen 

6. Een actualiteiten pagina: aankondigingen ledenvergadering etc. 

 

7. Het voorlopige bestuur 

 

Het voorlopige bestuur bestaat uit de navolgende leden: 

 

Prof.mr  Willem Hoyng, voorzitter 

Mr Carreen Shannon, secretaris 

Mr Thera Adam-van Straaten, penningmeester 

Prof. mr Dirk Visser, opleidingen /examen / PAO 

Mr Wouter Pors, tevens bestuurslid VIE 

 

Een ieder wordt uitgenodigd binnen twee weken na deze publicatie commentaar te leveren 

en suggesties te doen door deze toe te sturen aan de secretaris van het voorlopig bestuur 

Mr Carreen Shannon (Carreen.Shannon@deterink.com ) 
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