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Geen wapenstilstand: het Europees Octrooibureau komt niet tot rust. Directie en
medewerkers vliegen elkaar in de haren. Bij het openbaar ministerie in München zijn
inmiddels tal van aangiften binnengekomen.
[Foto]
Benoît Battistelli
Het conflict met het personeel spitst zich toe.
(Foto: AFP)
Düsseldorf. Het Europees Octrooibureau (EOB), een van de belangrijkste aanspreekpunten voor de
bescherming van uitvindingen, wordt al maanden geteisterd door een conflict tussen de president en
een deel van het personeel. Het gaat om nieuwe promotie- en ziekteregelingen, om vakbondsrechten,
interne onderzoeken en ontslagen.
Op 15 maart, één dag voor een belangrijke vergadering van de raad van beheer van het EOB, zond
president Benoît Battistelli plotseling vredessignalen uit. In 2016 zal een begin gemaakt worden met
de “algehele herziening van de sociale regelingen”, zei de Fransman.
Gingen er eerder nog geruchten dat de raad hem vanwege het conflict uit zijn functie zou kunnen
zetten, nu spraken de toezichthouders hun vertrouwen in Battistelli uit. Daar waren wel voorwaarden
aan verbonden: de kemphanen moesten rond de tafel gaan zitten en “gewetensvol en eerlijk naar een
oplossing toewerken“.
Maar inmiddels is gebleken dat de gepropageerde vrede zelfs geen wapenstilstand is. Volgens het
Handelsblatt houdt het openbaar ministerie in München zich al sinds 2013 bezig met het conflict bij
het EOB. Bij de officieren van justitie liggen inmiddels tal van aangiften die nog afgehandeld moeten
worden.
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EOB-baas Benoît Battistelli
“Door pesterijen en laster ernstig geschaad”
Benoît Battistelli staat aan het hoofd van een van de belangrijkste Europese instanties op economisch gebied: het
Octrooibureau. Critici noemen hem “zonnekoning” of “Stalin”. In het interview spreekt hij voor het eerst over de
beschuldigingen aan zijn adres. Meer…

De eerste aangifte is afkomstig van Battistelli’s vicepresident en is gericht tegen onbekenden. Daarin
gaat het vooral om de beschuldiging van laster, zoals het openbaar ministerie in München
desgevraagd bevestigde. De aangifte lijkt te doelen op kringen rond een Ierse octrooirechter die door
Battistelli is geschorst.
Eind 2015 deed de Ier, die zich in zijn eer aangetast voelde, aangifte tegen Battistelli. Daarnaast zijn
er nog andere klachten tegen onbekenden ingediend, onder meer door de ontslagen
vakbondsvoorzitter Elizabeth Hardon. Alle betrokkenen ontkennen de beschuldigingen.
Het EOB was in 2013 een intern onderzoek begonnen tegen de rechter en tegen Hardon. Het bureau
verdacht beiden ervan een campagne tegen de president en zijn plaatsvervanger te voeren. Volgens

een intern rapport zijn bij de rechter onder meer lasterlijke brieven aangetroffen. In zijn kantoor vonden
de onderzoekers van het EOB bovendien knuppels en nazistisch materiaal, zoals een brochure
getiteld ‘Ik strijd’ met daarop een hakenkruis.
Sindsdien zit de man thuis. Later ontsloeg Battistelli ook Hardon, voorzitter van de door hem nieterkende vakbond Suepo. Zij zou niet-vakbondsleden hebben bedreigd.
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De advocate van het tweetal uit München, de arbeidsrechtdeskundige Senay Okyay, ontkent de
beschuldigingen. Ze zegt dat de Ier de knuppels gebruikte voor gymnastiekoefeningen. Als reden voor
de aangifte van haar cliënt noemt zij dat haar cliënt vindt dat hij ten onrechte als nazi wordt
bestempeld.
Bovendien is een klacht tegen onbekenden ingediend omdat het onderzoeksrapport van het EOB aan
diverse media zou zijn doorgegeven, zegt Okyay. “De rechtmatige groep ontvangers van dit strikt
vertrouwelijke rapport is beperkt tot mijn cliënt, de raad van beheer en de president van het EOB.” Ook
Hardon heeft volgens de advocate aangifte tegen onbekenden gedaan, omdat in het kader van het
onderzoek haar privé-e-mailaccount doorzocht zou zijn.
Het EOB wil niet ingaan op de aangifte van de vicepresident. Van de klacht van de rechter zou men
na Pasen kennis hebben genomen. “Het openbaar ministerie weet wel hoe het daarmee moet
omgaan.”
Het openbaar ministerie zegt dat het alle beschuldigingen aan het onderzoeken is en dat het verder
geen informatie kan verstrekken.
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Ruzies bij het Europees Octrooibureau
Opstand in het paradijs
Vermeende doodsbedreigingen, een rechter met knuppels in zijn kantoor: een moddergevecht legt het Europees

Octrooibureau lam. Het bureau heeft nu al een achterstand van duizenden zaken. Voor het bedrijfsleven een
onhoudbare situatie. Meer…

De aangiften kunnen het debat over de sociale vrede bij het EOB hoe dan ook weer doen oplaaien.
Vooral omdat de vraag rijst wat de raad van beheer van de gebeurtenissen wist toen deze op 16
maart Battistelli’s vredeskoers accepteerde.
Bij het EOB zegt men daarover dat de raad van beheer “regelmatig op de hoogte gehouden is over
alle relevante gebeurtenissen”. De voorzitter van de raad van beheer, Jesper Kongstad, doet er het
zwijgen toe als hem om commentaar wordt gevraagd. Misschien spaart hij zijn stem. De volgende
vergadering van de raad is in juni.

