
 
De Nederlandse groep van UNION-IP organiseert: 

DINERBIJEENKOMST 
donderdag 13 november 2014 

Antoon Quaedvlieg 
advocaat, lid Benelux Raad voor IE, Commissie Auteursrecht, hoogleraar IE univ. Nijmegen 

Toon Huydecoper 
oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad 

“PATENT PLAGIAAT” 
 
De Nederlandse groep van UNION-IP organiseert voor octrooigemachtigden, advocaten en 
andere belangstellenden haar tweede dinerbijeenkomst, met als onderwerp “Patent Plagiaat”. 
Is er auteursrecht op octrooidocumenten? 

Octrooidocumenten zijn een rijke bron van technische informatie. Maar van wie is die 
informatie; de uitvinder, de aanvrager, zijn gemachtigde, of de overheid? Mag je zo maar delen 
kopiëren uit andermans octrooiaanvraag, bijvoorbeeld bij het opstellen van je eigen aanvraag? 
Deze vragen raken aan de dagelijkse praktijk van vele octrooigemachtigden, maar blijken niet 
eenvoudig te beantwoorden door auteursrechtexperts.  

Antoon Quaedvlieg en Toon Huydecoper zijn dergelijke experts en zullen dit onderwerp vanuit 
hun eigen perspectief bespreken. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en 
verdere discussie te voeren onder het genot van een mooi diner 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:  De Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam (www.igc.nl) 
Programma: 18:00 ontvangst en aperitief 
  19:00 diner & voordrachten 
  21:00 koffie en informele discussie 
Deelname: open voor alle praktijkbeoefenaars van intellectuele eigendom 
  UNION-leden: € 80, niet-leden € 110 per persoon 
Aanmelden: zend een bericht aan de secretaris, Reinier Wijnstra (union-nl@wijnstrawise.nl)  
  en maak het verschuldigde bedrag over op rek. NL66INGB0661013189 t.n.v. 
  Union Nederlandse Groep o.v.v. de naam van de deelnemer. Eventuele 
  dieetwensen graag bij aanmelding aangeven 
Termijn: uiterlijk 6 november 2014 
 

De Nederlandse groep van Union of European Practitioners in Intellectual Property 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 Hans Mertens 
(hans.mertens@epc.nl).  


