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Geachte afgevaardigde, beste Jean-Yves, 
 
Als voorzitter van OPECST (het Franse parlementsbureau voor de evaluatie van 
wetenschappelijke en technologische keuzes) bent u onlangs in Den Haag geweest; u 
stond aan het hoofd van een delegatie Franse parlementsleden die een bezoek 
hebben gebracht aan het Europees Octrooibureau en daarbij president Benoît 
Battistelli hebben ontmoet. Bij deze gelegenheid heeft u hem met name 
onderscheiden met de “Medaille van het Franse Parlement”. 
 
Ik ben verrast dat u geen rekening heeft gehouden met de politieke risico's die dit 
bezoek met zich mee kon brengen, aangezien de wijze van bestuur van de president 
van het EOB momenteel zwaar onder vuur ligt. Wij hebben dit reeds aangekaart bij 
Emmanuel Macron, de Franse minister onder wiens verantwoordelijkheid het EOB 
valt (vgl. de twee brieven in de bijlage). Een van de grootste risico's heeft betrekking 
op de keuze van de huidige directie om bij de registratie van octrooien voorrang te 
verlenen aan Britse “key accounts”, die weliswaar een hoge omzet genereren, maar 
vooral zorgen voor lange wachttijden voor vele startups en het Franse MKB. Dit feit 
was al te berde gebracht door Axelle Lemaire, de Franse staatssecretaris van Digitale 
Economie, bij een openbare rede die zij in juni 2015 had uitgesproken ter gelegenheid 
van de uitreiking van de “Prijs van de Europese Innovator”, georganiseerd door het 
Europees Octrooibureau. 
 
Bovendien is het huidige personeelsbeleid een bron van zeer grote sociale spanningen 
en stress. De duidelijkste tekens hiervan waren de zelfmoord van vijf mensen, 
sanctieprocedures – en zelfs ontslag – tegen medewerkers die bescherming genieten 
(vertegenwoordigers van vakbonden) en regelmatige en massale stakingen, zowel in 
Den Haag als in München. 
 
In bijgevoegde notitie zijn uitgebreider de redenen uiteengezet waarom wij de Franse 
minister van Economie, Industrie en Digitale Technologie hebben verzocht om onze 
vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van het Europees Octrooibureau te 
mobiliseren, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de president zo snel mogelijk een 
andere koers gaat varen. 
 
 

 
  



 Ik sta tot uw beschikking om de punten die in de notitie worden genoemd, met u 
door te nemen. 
 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik met de meeste hoogachting, 
 

[handtekening] 
Jean-Yves Leconte 

 
 
CC: 
- De Parlementsleden van OPECST 
 
 
Bijlagen: 
- Mijn schrijven van 21 september 2015, bestemd voor de Franse minister van 
Economie, Industrie en Digitale Technologie; 
- Mijn notitie van 24 november 2015 over de situatie bij het Europees 
Octrooibureau; 
- Een schrijven van 21 april 2016, medeondertekend met parlementscollega's, 
bestemd voor de Franse minister van Economie, Industrie en Digitale 
Technologie. 
 
 

 

 


