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Geachte voorzitter, 

Hierbij zou ik graag een parlementaire vraag stellen aan de minister van Economische Zaken. 

Al sinds enige jaren is er sprake van een sociaal conflict binnen het Europees Octrooibureau 

(EOB) tussen een deel van het personeel van het EOB en hun vakbond aan de ene kant en de 

directie van het EOB in Rijswijk (Nederland) aan de andere kant (zie mijn parlementaire vragen 

n°338 van 6 juni 2014 en n° 1018 van 25 maart 2015). 

De president van het EOB, de heer Benoît Battistelli, vormt het middelpunt van dit geschil 

vanwege diverse maatregelen die hij tegen de vakbond heeft genomen. Het gerechtshof te Den 

Haag gelastte overigens de intrekking van deze maatregelen, met als motivering dat zij in strijd 

zijn met de door het Europees verdrag inzake de rechten van de mens gegarandeerde 

fundamentele rechten. 

De Nederlandse regering heeft echter verhinderd dat het arrest ten uitvoer zou worden gelegd, 

door een beroep te doen op de immuniteit die het EOB geniet als internationale organisatie 

binnen een van de EU-lidstaten. Afgelopen maart heeft de president van het EOB evenwel een 

berisping gekregen van de raad van bestuur en werd hij - in een aangenomen resolutie die werd 

gesteund door de meerderheid van de 38 landen die zitting hebben in de raad - opgeroepen de 

maatregelen tegen de vakbondsactivisten in te trekken en een aantal veranderingen door te 

voeren, waardoor met name de rechten van de personeelsvertegenwoordigers erkend worden. 

Indien hij de resolutie niet zou respecteren zou de president van het EOB veel zwaardere 

maatregelen door de raad van bestuur riskeren. 

Volgens de vakbond zou Battistelli echter in geen enkel opzicht van plan zijn bovengenoemde 

resolutie te respecteren, maar zou hij daarentegen nieuwe controversiële hervormingen 

voorbereiden, onder andere op het gebied van de ziektekostenverzekering en de 

ontslagprocedure. In dit verband publiceerde een Britse internetsite op 1 juni 2016 een brief 

waarin de beroepskamers van het EOB forse kritiek leveren op deze hervormingen. De 

hervormingen zouden tot doel hebben de autonomie en de onafhankelijkheid van het wettelijk 

orgaan van de beroepskamers van het EOB te verminderen en de internationaal erkende 

principes van de onafhankelijkheid van wettelijke bevoegdheden niet respecteren. 

Ik herinner mij dat Luxemburg van plan is om zich uit te spreken voor de huidige president, als 

er tijdens de volgende bijeenkomst van de raad van bestuur op 30 juni aanstaande in München 

gestemd zal worden. 



Gezien het voorafgaande zou ik graag de volgende vragen aan de minister willen stellen: 

 Kan de minister bevestigen dat deze recente ontwikkelingen zich inderdaad hebben 

afgespeeld in het sociale conflict binnen het EOB? 

 Kan de minister bevestigen dat Luxemburg zich in geval van stemming uit zal spreken 

voor de huidige president, ondanks het feit dat hij maatregelen heeft doorgevoerd die 

volgens het gerechtshof te Den Haag in strijd zijn met de door het Europees verdrag 

inzake de rechten van de mens gegarandeerde fundamentele rechten, en ondanks zijn 

weigering de resolutie te respecteren die door de raad van bestuur in maart is 

aangenomen? 

 Zo ja, kan de minister dan redenen geven voor dit stemgedrag? 

Met de meeste hoogachting, 

Claudia Dall’Agnol 

          Parlementslid 

  

 


