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António Campinos behaalt tweede EOB-

termijn te midden van protesten van het 

personeel 

De lidstaten van het EOB hebben gestemd voor een nieuwe ambtstermijn voor zittend 

voorzitter António Campinos. Velen hoopten dat zijn eerste vijfjarige ambtstermijn de 

gemoederen bij de organisatie zou bedaren, waarbij sommigen ontwikkelingen zoals 

digitalisering als bewijs van zijn succes noemden. Andere personeelsleden riepen echter op 

om te protesteren tegen het nieuws van zijn herverkiezing. 

 

1 juli 2022 door Amy Sandys 

 

• Europees Octrooibureau 

• Octrooirechtbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De zittende voorzitter van het EOB, António Campinos, heeft genoeg stemmen gekregen 

voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar. De leden van SUEPO, de vakbond van het EOB-

personeel, hebben echter opgeroepen om te protesteren tegen de aankondiging ©EPO 
 

 

Het Europees Octrooibureau heeft António Campinos na een stemming onder de 

overeenkomstsluitende lidstaten een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar als voorzitter 

toegekend. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van het EOB in München op 29 

juni werd gestemd over het geselecteerde voorstel. 

https://www.juve-patent.com/trends/european-patent-office/
https://www.juve-patent.com/institutions/patent-court/


Voor de verkiezing tot lid is een meerderheid van driekwart van de vertegenwoordigde staten 

vereist, waarbij wordt gestemd overeenkomstig artikel 11, lid 1, juncto artikel 35, lid 2, van 

het EOV. Volgens een woordvoerder van het EOB was de stemming unaniem. Geen andere 

kandidaten hebben zich kandidaat gesteld. 

 

De tweede ambtstermijn van Campinos begint dus officieel op 1 juli 2023. 

 

Campinos voor kalmte 

De EOB, van Portugese nationaliteit, heeft António Campinos op 1 juli 2018 tot president 

benoemd. Hij volgde de zeer omstreden Fransman Benoît Battistelli op, wiens ambtstermijn 

gepaard ging met een reeks confrontaties met EOB-personeel. Verder was er in de 

voorgaande vijf jaar ook een langdurige discussie over de onafhankelijkheid van de kamers 

van beroep. Het debat was vooral hevig rond de administratieve functie van de kamers van 

beroep, namelijk het toetsen van de besluiten van het EOB. 
 

 

António Campinos 

 

Toen Campinos in 2018 aantrad, was zijn belangrijkste doel dan ook de vrede te herstellen en 

de EPO in rustiger vaarwater te brengen. 

 

Gemengde berichten 

In een verklaring prijzen de lidstaten van het EOB Campinos' eerste ambtstermijn. Zij 

noemen de lancering van zijn strategisch plan 2023, alsook de uitvoering van regelingen voor 

telewerken tijdens de gehele coronaviruspandemie. 

 

Hij heeft ook geholpen bij het toezicht op een ingrijpende digitale transformatie, waarbij het 

personeel in maart 2020 is overgestapt op telewerken op grote schaal. 

 

Veel EOB-gebruikers hebben echter met JUVE Patent gesproken over de voortzetting door 

Campinos van de onder zijn voorganger ingezette efficiëntiestrategie. Veel 

octrooigemachtigden en bedrijfsjuristen melden dat formele vragen steeds meer op de 

voorgrond treden als het gaat om de verlening van octrooien en de daaropvolgende oppositie- 

en beroepsprocedures, zoals de 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar11.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar35.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar35.html
https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/clearing-the-cobwebs/
https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/clearing-the-cobwebs/
https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/moving-the-boards-of-appeal-back-to-an-epo-building-is-walking-a-very-thin-line/
https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/moving-the-boards-of-appeal-back-to-an-epo-building-is-walking-a-very-thin-line/
https://www.epo.org/news-events/news/2017/20171011.html


kwestie van ontoelaatbare uitbreiding. Externe bronnen beweren dat discussies over 

uitvinderswerkzaamheid steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. 

 

Veel gebruikers zijn van mening dat de veranderingen leiden tot een daling van de kwaliteit 

van de verleende Europese octrooien. Anderzijds wijst het EOB op onderzoeken die de 

tevredenheid van de gebruikers bevestigen. Het bureau benadrukt ook dat het de 

kwaliteitskwestie van groot belang acht. 

 

Toenemende spanningen 

In een reactie op zijn succesvolle benoeming zegt Campinos dat hij "uitkijkt naar de 

samenwerking met alle collega's en belanghebbenden, die zo instrumenteel zijn geweest 

voor onze prestaties tot nu toe". 

 

Uit berichten op de Kluwer Patent Blog blijkt echter dat er begin 2022 confrontaties met 

medewerkers zijn geweest en dat er onder zijn leiding een vijandige sfeer heerste. Op 3 mei 

2022 meldde Kluwer Patent Blog dat leden in een eerdere vergadering Campinos als 

"extreem vijandig" omschreven. 

 

Het Centraal Personeelscomité stuurde vervolgens een brief aan de personeelsleden over het 

gebeurde, waarin een "erbarmelijke" sfeer werd beschreven tijdens een vergadering van het 

Algemeen Overlegcomité op 26 april. Dergelijke aantijgingen kunnen Campinos' eerste 

termijn hebben ontsierd. 

 

Verkiezingsprotest 

Tegelijk met de herverkiezing van Campinos op 29 juni riep de Unie van personeelsleden 

van het Europees Octrooibureau (SUEPO) haar leden op om voor het EOB-gebouw in 

München te demonstreren. Bronnen bij de vakbond bevestigden aan JUVE Patent dat er die 

dag naar schatting 300 personeelsleden aanwezig waren. 

 

Een aankondiging van SUEPO luidt: "Al in 2018 kreeg de heer Campinos van de raad van 

bestuur het mandaat om de sociale dialoog bij het EOB te herstellen. Het personeel hoopte 

dat de nieuwe verkozen voorzitter een einde zou maken aan de inbreuken op de 

grondrechten. 

 

"[de demonstratie zal] de Raad van Bestuur en de rest van de wereld laten zien dat er geen 

vrede op het Bureau kan zijn met een Voorzitter die de aanvallen van Battistelli op de rechten 

van het personeel beschermt en voortzet". 

 

Battistelli's laatste ambtstermijn ging gepaard met talrijke demonstraties van de SUEPO en 

uitgebreide geschillen tussen werknemers en directie. Battistelli vaardigde zelfs een 

huisverbod uit voor enkele EOB-werknemers. Tijdens de eerste jaren van Campino's 

mandaat werd de situatie merkbaar rustiger. Rond de jaarwisseling begonnen de berichten 

over een confrontatie met delen van het personeel van het EOB zich echter op te stapelen. 

 

Toekomstige EOB-uitdagingen 

Voor Campinos' tweede termijn staat het Europese octrooisysteem op een keerpunt. Het 

eengemaakte octrooigerecht zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 zijn deuren 

openen. Het nieuwe hof zal ook het eenheidsoctrooi in werking stellen, dat het EOB kan 

verlenen. 

http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/05/03/deepening-social-tensions-and-an-extremely-hostile-president-at-the-epo/
http://patentblog.kluweriplaw.com/wp-content/uploads/sites/52/2022/06/Demonstration-EPO-29-June-2022.pdf


JUVE Patent heeft het EOB om nadere informatie gevraagd over de plannen van Campinos 

voor zijn tweede ambtstermijn. Een woordvoerder zegt dat de plannen voor Campinos' 

tweede mandaat te zijner tijd publiekelijk bekend zullen worden gemaakt. 

 

Eerder kwam Campinos naar het EUIPO vanuit het Portugese Nationaal Instituut voor 

Industriële Eigendom (INPI). Hier bekleedde hij verschillende leidinggevende functies. Hij 

was ook hoofd van de Portugese delegatie bij de Raad van Bestuur van het EOB, voorzitter 

van de Werkgroep Industriële Eigendom bij de Raad van de Europese Unie, en hoofd van de 

Portugese delegatie bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. 

 

JUVE Patent heeft dit artikel op 05.07.2022 bijgewerkt naar aanleiding van de mededeling 

van nadere bijzonderheden over de stemprocedure door het EOB. 
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