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De lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie hebben EOB-voorzitter António Campinos 

herbenoemd voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar, met ingang van 1 juli 2023. 

Het besluit werd genomen tijdens een vergadering van de raad van bestuur van het EOB in 

München. Voor zover duidelijk is, is er geen uitvoerige discussie geweest over de 

herbenoeming, ondanks een recente confrontatie met personeelsvertegenwoordigers, de sociale 

onrust en de bezorgdheid over de verslechterende kwaliteit bij het EOB. 

Zoals in een persbericht werd gemeld: Tijdens zijn eerste ambtstermijn heeft de heer 

Campinos het EOB door een ingrijpende digitale transformatie geloodst, waarbij het 

personeel al in maart 2020 snel is overgeschakeld op telewerken op grote schaal. Naast de 

efficiëntiewinst als gevolg van nieuwe online werkstromen en tools, levert de digitale 

transformatie ook grote voordelen op voor de gebruikers. Het grootschalige gebruik van 

videoconferenties voor mondelinge hoorzittingen in octrooizaken gaf octrooiaanvragers 

bijvoorbeeld toegang tot de rechter tijdens de pandemie. 

Door meer overleg te plegen met de gebruikers heeft het EOB de afgelopen jaren ook zijn 

inspanningen verdubbeld om de kwaliteit van zijn producten en diensten te handhaven en te 

verbeteren, en tegelijk duurzaamheid dieper te verankeren in alle aspecten van zijn 

activiteiten. 

In een reactie op zijn herbenoeming zei de heer Campinos: "Het was een voorrecht om een 

eerste termijn te mogen dienen en ik ben vereerd met dit tweede mandaat. Ik kijk ernaar uit 

om samen te werken met alle collega's en belanghebbenden, die zo behulpzaam zijn geweest 

bij onze verwezenlijkingen tot nu toe en die een cruciale rol spelen bij het helpen opbouwen 

van een wereldwijd octrooistelsel dat voldoet aan de behoeften van de 

innovatiegemeenschap." 
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