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De leden van het Industry Patent Quality Charter hadden het bureau 

bekritiseerd omdat het geen rekening hield met hun bezorgdheid 

over de kwaliteit van octrooien. 

 
Het EOB heeft ingestemd met een bijeenkomst met een groep bedrijfsjuristen van grote 

ondernemingen om de bezorgdheid over de kwaliteit van de door het bureau verleende octrooien te 

bespreken, zo kan Managing IP bevestigen. 

 
Een woordvoerder van het EOB zei gisteren, 10 januari, dat het bureau een ontmoeting zou 

hebben met leden van het Industry Patent Quality Charter (IPQC) om specifieke voorbeelden te 

bespreken van gevallen waarin de kwaliteit niet aan hun verwachtingen voldeed. 

https://www.managingip.com/rory-oa-neill


Adviseurs van bedrijven als Bayer, Siemens, Nokia, Ericsson en Volvo hebben de groep vorig jaar 

opgericht en beloofd zich te concentreren op kwaliteit boven kwantiteit in hun eigen octrooiaanvragen. 

 

De woordvoerder van het EOB zei: "Wij hopen deze voorbeelden spoedig te ontvangen en zullen in de 

komende weken een vergadering beleggen waarop de eventuele voorbeelden kunnen worden 

besproken." 

 

Leden van het IPQC hielden vorige maand een rondetafelgesprek over de kwaliteitsnormen voor 

octrooien bij het EOB. Zij concludeerden dat de kwaliteit van octrooien is opgeofferd aan snelle 

verwerkingsdoelstellingen. 

 

De leden van het Industry Patent Quality Charter hebben kritiek geuit op het EOB omdat het niet op 

de juiste manier op hun zorgen ingaat. Het bureau stuurde geen vertegenwoordiger naar de 

rondetafel van vorige maand. 

 
Het bureau had eerder individueel contact opgenomen met de ondertekenaars van het handvest, 

maar heeft tot nu toe niet ingestemd met een gezamenlijke bijeenkomst. 

 
De woordvoerder van het EOB vertelde Managing IP dat zijn focus ligt op een volledig en nauwkeurig 

onderzoek en een grondig onderzoek". 

 

"Onze gegevens en de feedback uit gesprekken met meer dan 6.000 aanvragers via ons regelmatige 

tevredenheidsonderzoek onder gebruikers tonen aan dat we een kwalitatief hoogwaardige dienst 

blijven leveren", voegde de woordvoerder eraan toe. 

 

Er is geen datum voor de vergadering vastgesteld. 
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