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Meer dan 70 mensen woonden vandaag, 8 december, de 

rondetafelconferentie over het Industry Patent Quality Charter bij. 

Het EOB moet prioriteit geven aan de kwaliteit van octrooien naast de snelheid van verlening, zo 

betoogden bedrijfsjuristen vandaag, 8 december, tijdens een openbare rondetafelbijeenkomst. 

Meer dan 70 mensen, waaronder vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, advocatenkantoren en 

nationale octrooibureaus, woonden vanochtend de bijeenkomst over het Industry Patent Quality 

Charter bij. 
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Beat Weibel, hoofd intellectuele eigendom bij Siemens in München en organisator van de bijeenkomst, 

zei dat het EOB niet heeft geluisterd naar de bezorgdheid over de kwaliteit van octrooien. 

Het EOB richtte zich te veel op interne efficiëntie en snelheid van toekenning ten koste van grondig 

onderzoek, zei hij. 

Richard Lloyd, directeur octrooien bij HP in Frankrijk, zei dat het EOB de onderzoekers voldoende 

tijd moet geven om grondig te werk te gaan. 

"Kwaliteit zal komen van de mensen die het EOB heeft en de tijd die ze krijgen," zei hij. 

Joerg Thomaier, hoofd IE bij Bayer in Duitsland, haalde interne EOB-correspondentie aan die volgens 

hem de nadruk van het EOB op efficiëntie boven kwaliteit onderstreepte. 

Een onderzoeker die twijfels had over de octrooieerbaarheid van een aanvraag, kreeg van de voorzitter 

van zijn onderzoeksafdeling te horen dat hij de aanvraag toch moest inwilligen, aldus Thomaier. 

Sabine Kruspig, advocaat bij Schwarz & Partner in München en EOB-onderzoeker van 1992 tot 2015, 

zei dat het bureau zichzelf zag als een bedrijf met een productielijn. 

Gabriele Mohsler, vice-president octrooionderwikkeling bij Ericsson in Keulen, was een van de 

verschillende bedrijfsjuristen die opriepen tot een grondiger onderzoek naar uitvinderswerkzaamheid 

bij het EOB. 

"De onderzoekers moeten de stand van de techniek grondig onderzoeken," zei ze. 

Tijdrit 

Andere raadslieden prezen het werk van het EOB om de toekenningstermijnen te versnellen en de 

achterstand in octrooiaanvragen weg te werken. 

Gautier Engisch, vice-president en associate general counsel bij Procter & Gamble in Brussel, zei dat 

tijdigheid ooit een ernstig probleem was geweest op het kantoor. 

"Het EOB heeft de klacht gehoord en het probleem opgelost," zei hij. 

Beter zoeken en onderzoeken mag niet ten koste gaan van de tijdigheid, voegde hij eraan toe. 

Lloyd van HP zei dat het onderzoek van het EOB wordt gezien als de gouden standaard in de sector. 

Hij prees het bureau ook voor zijn verbeteringen op het gebied van tijdigheid.  
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Maar hij was het ermee eens dat de aandacht moet verschuiven naar kwaliteit en dat de 

examinatoren genoeg tijd moeten hebben om hun werk te doen. 

"Het EOB gebruikt nieuwe technologie en probeert zijn dekking van databanken te vergroten, maar 

het is niet mogelijk het menselijke element uit te schakelen," zei hij. 

Cultureel leiderschap van de top was nodig om de kwaliteit te verbeteren, voegde Lloyd eraan toe. 

Andere suggesties betroffen opleidingsmogelijkheden voor EOB-onderzoekers bij afdelingen IE van 

bedrijven en een anonieme feedbackloop voor gebruikers. 

Vertegenwoordigers van de nationale IE-kantoren van San Marino, Zwitserland, het Verenigd 

Koninkrijk, Hongarije, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en Kroatië woonden de 

vergadering bij. 

Het EOB heeft geen vertegenwoordiger gestuurd. 

Een woordvoerder van het EOB verwierp de kritiek van leden van de industriegroep op zijn interne 

procedures toen hij vorige week door Managing IP werd gecontacteerd. 
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Rory rapporteert over alle aspecten van IE, waarbij hij zich voornamelijk richt op Europese octrooikwesties. 

Bijzondere belangstelling gaat uit naar FRAND, telecommunicatie en toegang tot geneesmiddelen. 
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