Franse topambtenaar in de beklaagdenbank
Door Florence Autret | 03/03/2016, 18:00

Volgens De Telegraaf van
26 februari zou Benoît Battistelli zijn voortijdig vertrek (zijn aanstelling werd in 2015
verlengd) te gelde willen maken voor... 18 miljoen euro, een bedrag dat overeen zou komen
met tien jaar salaris. (Bron: DR) De zaken van het Europees Octrooibureau gaan beter dan
ooit. Maar het ongenoegen ten aanzien van de president neemt toe. Volgens de Nederlandse
pers zou Benoît Battistelli, bekritiseerd om zijn autoritaire bestuursstijl en beschuldigd van
vriendjespolitiek, proberen te onderhandelen over zijn vertrek. Donderdag ontkende hij dat
tijdens een persconferentie in Brussel en deed hij zijn beklag over "een lastercampagne".
Artikel gepubliceerd op donderdag 3 maart 2016, om 7:00, bijgewerkt om 18:00
De 65-jarige oud-student van de prestigieuze Franse Ecole nationale d'administration
presenteerde op 3 maart in Brussel de uitmuntende resultaten van de organisatie die hij nu zes
jaar leidt: in het afgelopen jaar zijn de patentaanvragen met 4,8% toegenomen in verhouding
tot 2014. Het Europees Octrooibureau, dat sinds 1973 in München gevestigd is, krijgt 1,5
miljard euro per jaar binnen door de registratie van octrooien. De grootste klanten komen uit
de Verenigde Staten (27% van de aanvragen), Duitsland (17%) en Japan (13%). En China
wint terrein met 22% meer aanvragen dan in 2014.
"Dat is de weerslag van het internationaliseren van de Chinese ondernemingen en een teken
dat er een inhaalslag gaande is", merkt Benoît Battistelli op.
Het afgelopen jaar is de Chinese Huawei-groep opgeklommen tot de vierde plaats, achter het
Nederlandse Philips en twee Koreaanse bedrijven (Samsung en LG), en voor het Duitse
Siemens. "Europa blijft een aantrekkelijke markt voor technologie", merkt de president op.
Kortom: de zaken gaan goed.

Maar in München loopt alles spaak!
De relatie van de president met zijn werknemers is nooit erg goed geweest. De Fransman
wordt van vriendjespolitiek beschuldigd omdat hij zijn oud-collega van het Franse Institut
national de la propriété intellectuelle (Nationaal instituut voor intellectuele eigendom) als
kabinetschef naar het EOB haalde en diens echtgenote benoemde tot directeur HR. Het
onbehagen binnen deze organisatie van 7000 personen beperkt zich niet meer tot conversatie

bij de koffieautomaat. De feiten zijn onverbiddelijk: burn-outs, zelfdoding op de werkplek,
veelvuldige gerechtelijke procedures tegen personeelsvertegenwoordigers.
Na het vertrek van twee vakbondsvertegenwoordigers in januari gingen duizenden
medewerkers van het EOB de straat op om zich te verzamelen voor... het Franse consulaat en
het vertrek te eisen van "de Fransman". "Het wordt steeds zwaarder", legt Pierre-Yves Le
Borgn' uit. Eind december werd de socialistische afgevaardigde voor Fransen in het
buitenland, die al meer dan twee jaar verslag doet van de verschrikkingen waar het EOB
doorheen gaat, door minister van Economische Zaken Emmanuel Macron ontvangen. In Parijs
zou men hem hebben verzekerd "niet te willen wachten op... een vijfde geval van zelfmoord"
alvorens in actie te komen. Op het ministerie echter geeft men "geen commentaar". Een bron
binnen de vakbond meldde donderdag aan de Franse krant La Tribune dat zij niet vier maar
vijf gevallen van zelfdoding telde waarbij een relatie zou bestaan tussen het werk en het
plegen van de zelfmoord en verklaarde daarnaast dat het personeel, dat voornamelijk uit
ingenieurs en juristen bestaat, aan "tegenstrijdige eisen" onderworpen was door het cognitief
veeleisende werk en de prestatie-eisen.
Zowel in Duitsland als in Nederland, waar het Bureau 2700 mensen in dienst heeft in de dicht
bij Den Haag gelegen vestiging in Rijswijk, haalt president Battistelli regelmatig de media.
Op 2 maart zond de Beierse televisie een reportage uit over de "nachtmerrie" van één van de
personen die zelfmoord pleegden in München.
"De zelfdodingen zijn persoonlijke tragedies. Het is erg lastig om te proberen een reden te
geven voor een dergelijke beslissing", gaf de president van het Bureau donderdag als
commentaar. Volgens De Telegraaf van 26 februari zou Benoît Battistelli zijn voortijdig
vertrek (zijn aanstelling werd in 2015 verlengd) te gelde willen maken voor... 18 miljoen
euro, een bedrag dat overeen zou komen met tien jaar salaris.
"We gaan niet in op geruchten", verklaarde de woordvoerder van het EOB woensdag aan La
Tribune. Het EOB behoort overigens tot de steeds kleiner wordende groep organisaties die het
salaris van hun leidinggevenden niet publiceren… Naar aanleiding van een vraag die werd
gesteld door La Tribune verklaarde de president dat zijn salaris, dat niet officieel gepubliceerd
wordt, 300.000 euro per jaar bedraagt. De door de Telegraaf gepubliceerde informatie over
zijn vertrek en deze vergoeding is "totaal nergens op gebaseerd", zo verzekerde hij. De 18
miljoen zou overeenkomen met een bonus die in 2015 op basis van prestatie-indicatoren zou
zijn uitgekeerd aan een gedeelte van het personeel. "Er is sprake van een verkiezings- en
lastercampagne", verklaarde president Battistelli, die overigens lid is van de gemeenteraad
van Saint-Germain en Laye voor een aan de republikeinen verwante partij.
Voor Pierre-Yves Le Borgn', weerspiegelt de sociale crisis slechts een bestuurscrisis. De "één
land, één stem"-regel geeft de doorslag binnen de raad van bestuur. "Daarmee kan er een
stilte gecreëerd worden" door coalities van kleine landen samen te voegen, legt de
afgevaardigde uit. "Het zou heel welkom zijn als de lidstaten de controle weer in handen
krijgen", volgens Le Borgn' door een ministeriële conferentie bijeen te roepen, wat al vijftien
jaar niet gebeurd is. Eén land, één stem: "dat is de basisregel van de internationale
organisaties", antwoordt de president van het EOB. "Als de lidstaten die willen veranderen
heb ik daar niets op tegen... maar ik wens ze veel succes". Het EOB, waarin 38 landen
samenwerken, is inderdaad geen institutie van de Europese Unie waarin de invloed van een
lidstaat wordt gewogen op basis van zijn grootte. Feit blijft dat het vanaf 2017 geacht wordt

het "eenheidsoctrooi" af te gaan geven, het recht van industriële eigendom dat door de
Europese wetgever in het leven is geroepen.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur, die voor 16 maart gepland staat, lijkt
woelig te gaan verlopen. Het verzet heeft de werkvloer verlaten en de vertegenwoordigers
bereikt van de 38 landen die lid zijn van de organisatie. Jesper Kongstad, een van de leden en
algemeen directeur van het Deens Octrooibureau, kondigt in een recente brief aan zijn
collega’s in de Europese Unie aan dat er een motie gepresenteerd zal worden met het verzoek
een onafhankelijke audit te houden en de gerechtelijke procedures tegen de
personeelsvertegenwoordigers op te schorten. De directie van het EOB geeft de verzekering
dat het taalgebruik in het document dat aan de raad van bestuur voorgelegd zal worden
"aanzienlijk gematigd" wordt. De president heeft reeds aangekondigd in het najaar een
"sociale conferentie" te houden evenals een aanbesteding voor het werven van een
"onafhankelijke expert", die de balans moet gaan opmaken van de sociale situatie. Op 4 maart
had hij een afspraak met Martijn van Dam in Den Haag. De staatssecretaris van Economische
Zaken had zijn zorgen geuit over de sociale situatie bij de vestiging in Rijswijk. De president
van het EOB gaf daar donderdag als antwoord op dat "Nederland één van de landen is die het
meest profiteren van de werkzaamheden van het EOB, als werkgever maar ook wat betreft het
aantal octrooiaanvragen door Nederlandse ondernemingen". Nederland is het vijfde land als
het gaat om de hoeveelheid octrooiaanvragen en Philips prijkt bovenaan de lijst van
ondernemingen. Wordt vervolgd.

