MELDING VAN TERREURKLIMAAT VANUIT VAKBONDEN

Zelfmoord, spionage, vriendjespolitiek…
Het Europees Octrooibureau is een kruitvat
De vakbonden melden dat in het Europees Octrooibureau een klimaat van terreur is gecreëerd,
dat geleid heeft tot zelfmoorden, ziekteverzuim en repressie. Het schandaal heeft inmiddels de
overheden bereikt.
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Dat zegt Florian Mueller, wereldwijd een autoriteit op het gebied van het verlenen van
octrooien: “De meest recente berichten zouden op enige andere plek in de beschaafde wereld
ondenkbaar zijn, maar het Europees Octrooibureau maakt simpelweg geen deel uit van de
beschaafde wereld”. Sommigen beschrijven het EPO zelfs als de laatste dictatuur op
Europees grondgebied.
Waar doelt Mueller op? Op het klimaat dat zich heeft genesteld onder velen van de bijna 7000
werknemers van het Europees Octrooibureau (EPO) en dat zich kenmerkt door paniek op de
werkvloer en psychologische terreur. De vakbondvertegenwoordigers melden dat er in de
afgelopen jaren tenminste vijf gevallen van zelfmoord zijn geconstateerd (in juli 2013 sprong
een werknemer uit een raam van het kantoor van Den Haag) en vele anderen zouden onder
een enorme psychologische druk staan om octrooien te verlenen zonder nauwelijks de
technische kwaliteit te verifiëren.
Volgens deze bronnen draait alles om de productiviteit, ofschoon sommige octrooien
naderhand ongeldig worden verklaard. Er is op basis van interne documenten van het EPO

zelf al aangifte gedaan van gevallen waaruit blijkt dat bepaalde grote bedrijven een
voorkeursbehandeling genieten ten opzichte van kleinere bedrijven voor wat betreft de
afhandeling van controledossiers.
Recentelijk gingen bijna 2000 werknemers de straat op in München om te protesteren tegen
het beleid van de president en de directie.
Het laatste incident vond plaats op vrijdag 13 november, toen twee werknemers, de Spanjaard
Jesús Areso en de Fransman Laurent Prunier, gesommeerd werden een verklaring af te
leggen in het kantoor van Den Haag bij de Onderzoekseenheid van het EPO, in opdracht van
de president, de Fransman Benoît Battistelli. SUEPO, de vakbond van werknemers van
octrooibureaus, meldde dat na deze ondervragingen, die onmiskenbaar een intimiderend
karakter hadden, beide werknemers met spoed naar het ziekenhuis werden gebracht. Een van
hen kreeg een ernstige zenuwtoeval en de andere moest om soortgelijke redenen in het
ziekenhuis worden opgenomen. Prunier is nog steeds met ziekteverlof.
En dat is niet alles. Een aantal ambtenaren is uit hun functie ontzet en anderen hebben bij de
rechtbank aangifte gedaan van intimidatie. Minstens drie werknemersvertegenwoordigers zijn
uit hun functie ontzet in München, Elisabeth Hardon, Ion Bromme en M. Weaver, en twee
anderen in Den Haag. De vice-ombudsman voor in het buitenland woonachtige Fransen, de
socialist Pierre-Yves Le Borgn’, heeft de president van het EPO gevraagd om in het
openbaar verantwoording af te leggen voor het klimaat van repressie en heeft dit formeel
medegedeeld aan de Franse minister van Economie, Emmanuele Macron, opdat hij ingrijpt.

Wanpraktijken
Le Borgn’ meldt in zijn brief het bestaan van “extreem gewelddadige” ondervragingen, die
een aantal werknemers in een shocktoestand hebben gebracht, waardoor zij zich genoodzaakt
zagen om medische hulp te zoeken. De mensenrechten en de arbeidsrechten kunnen niet
buiten toepassing blijven in het hoofdkantoor van het Europees Octrooibureau, onderstreept
de hoge ambtenaar in zijn schrijven, en hij dringt er op aan dat andere landen die lid zijn
aangifte moeten doen van dit soort praktijken.
Sommige ambtenaren zijn uit hun functie ontzet en anderen hebben bij de rechtbank aangifte
gedaan van intimidatie op de werkvloer.
Een situatie die zodanig escaleerde, dat zij uitmondde in iets wat bij dit soort internationale
instellingen, waar ambtenaren werken uit allerlei landen en van uiteenlopende culturen, zeer
ongebruikelijk is: zo'n 2000 werknemers gingen recentelijk de straat op in München om te
protesteren tegen het beleid van de president - die gesteund wordt door Spanje - en de directie,
die zij beschuldigen van vriendjespolitiek en onregelmatigheden wegens omkooppraktijken.
Tenslotte, aldus een bron die liever anoniem blijft, heeft de stem van een vertegenwoordiger
van Albanië of Georgië dezelfde waarde als die van iemand uit Duitsland, waardoor er
makkelijk gesjoemeld wordt met reizen, onkostenvergoedingen, medische kosten of
bijzondere inkomsten. Iets soortgelijks is er aan de hand in de besluitvorming bij de FIFA,
waar landen met minder middelen toestemmen met bepaalde besluiten in ruil voor geld.
Het schandaal heeft inmiddels een aantal belangrijke Europese kranten bereikt, en zelfs de
Hoge Commissaris voor de Gegevensbescherming heeft er bij het Europees Octrooibureau op
aangedrongen dat het de rechten van de werknemers moet respecteren. In de Nederlandse pers

wordt zelfs gesproken over een terreurregime binnen het EPO, gericht tegen de werknemers
die zich tegen de arbitraire beslissingen van hun meerderen verzetten.

Nazipropaganda
De president van het EPO, Benoît Battistelli, wijst deze beschuldigingen van de hand, en in
een brief gericht aan de Franse minister van Economie, schrijft hij de incidenten toe aan de
werknemersvertegenwoordigers zelf, en aan een tegen zijn persoon gerichte
“lastercampagne”. Hij vermeldt zelfs dat een hoge ambtenaar van het EPO uit zijn ambt is
ontzet omdat hij in verband werd gebracht met het lekken van vertrouwelijke stukken, en zelfs
van het houden van wapens en nazipropaganda in zijn werkkamer.
Het klimaat van paniek op de werkvloer in het EPO heeft al de aandacht getrokken van enkele
leden van het Europees Parlement. Een klimaat dat, volgens de vakbonden, wordt gevoed
door Franse ambtenaren die voorstander zijn van de president en zijn pretoriaanse lijfwacht
zouden vormen. De klacht dat op een aantal computers voor openbaar gebruik camera's en
spionageapparatuur zijn geïnstalleerd om inzage te hebben in de documenten van de
werknemers heeft inmiddels zelfs Straatsburg bereikt. Vanuit verschillende instanties wordt
het EPO verweten dat de kamer van beroep niet voldoende onafhankelijk is. Voornoemde
kamer behandelt de beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen van het
octrooibureau zelf.

Verschillende leden van het Europees Parlement hebben interesse getoond voor deze kwestie.
(EFE)
Het EPO is een internationale organisatie die in het leven werd geroepen door middel van het
Europees Octrooiverdrag van 1973, die zijn eigen arbeidsvoorwaarden kent en vestigingen
heeft in München, Den Haag, Berlijn en Wenen. Zijn ledenbestand wordt naast alle lidstaten
van de Europese Unie (EU), gevormd door een tiental Europese landen (Zwitserland,
Noorwegen, Turkije, Albanië of Georgië). Het EPO wordt sinds 2010 door de Fransman
Benoît Batistteli voorgezeten, die zich in het oog van de orkaan zou bevinden en die kan
rekenen op de steun van Spanje.
Batistteli werd in juli 2014 zelfs doctor honoris causa door de Universiteit Menéndez Pelayo
benoemd. De Spaanse vertegenwoordiger van het EPO is Alberto Casado, die vicepresident

werd gekozen in 2012 voor een periode van vijf jaar, en voormalig algemeen directeur van het
Spaanse Octrooi- en Merkenbureau. De huidige algemeen directeur is Patricia GarcíaEscudero, zus van de voorzitter van de Spaanse senaat, die deze functie op zich nam na een
omstreden benoeming. Zij werd gekozen nog voordat de administratieve termijnen waren
verstreken.
Het probleem is, zoals gesteld door de Duitse pers, dat het Europees Octrooibureau een staat
binnen een Staat is, aangezien er zijn eigen wetten van toepassing zijn. Volgens de statuten
beschikt de president over ruime bevoegdheden en bestaat de enige wettelijke supervisie uit
de raad van bestuur, waarin de 38 laden die lid zijn vertegenwoordigd zijn. Als gevolg hiervan
houdt het EPO zich niet aan de in Nederland of Duitsland geldende spelregels. In de
bewoordingen van iemand die de organisatie goed kent van binnen, heeft het EPO “zich
buiten elke controle gesteld”.

