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Op 13 oktober jl. was ik weer bij de circa 600 werknemers van het Europees Octrooibureau 

(EOB) die vreedzaam door de straten van Den Haag liepen om hun ongenoegen te uiten over 

het autoritaire en willekeurige bestuur van de organisatie. 

Ongezonde werkdruk, drastische inperking van het stakingsrecht, dreiging met uiteenlopende 

sancties, ontslag van personeelsvertegenwoordigers en vakbondsleden, enz. Dat is de 

dagelijkse praktijk van deze internationale organisatie die zich al drie jaar lang onrechtmatig 

verschuilt achter haar functionele immuniteit om geheel ongestraft inbreuk te maken op de 

elementaire en fundamentele beginselen van het arbeidsrecht. 

Het EOB geniet, net als veel andere internationale organisaties, in het kader van de 

uitoefening van zijn functies, een vrijstelling van rechtsvervolging en immuniteit bij 

tenuitvoerlegging, zodat hem geen enkele wet of besluit kan worden opgelegd ter voorkoming 

van eventuele nationale inmenging. De belangrijkste betrokkene, de Franse voorzitter van het 

bureau Benoît Battistelli, gebruikt deze immuniteit als argument om zich te verweren. Maar 

zoals ik al veel vaker heb gezegd: ‘Immuniteit mag niet gelijkstaan aan straffeloosheid.’ 

Ik heb het liever over het EOB voor wat betreft de kern van zijn taak: een fantastische 

organisatie waarvan alle medewerkers zich al bijna veertig jaar lang inzetten voor de industrie 

en innovatie in Europa, waarvan de betrouwbaarheid van het uitgevoerde werk een teken van 

competentie is in de zeer veeleisende wereld van de industriële eigendom. Jammer genoeg 

zorgen de sociale druk en de meedogenloze eisen van steeds meer rendement van de 

afgelopen jaren ervoor dat de kwaliteit van het geleverde werk eronder zal lijden, wat tot het 

risico leidt dat het vertrouwen van de gebruikers, op termijn, ernstig wordt geschaad. 

In deze angst opwekkende en vernietigende sfeer ben ik verschillende malen naar Den Haag 

gegaan om het personeel daar te ondersteunen. Ik heb veel medewerkers ontmoet die me 

hebben verteld over wat er zich afspeelt achter de fraaie façade van deze organisatie. Ik ben al 

drie jaar lang onophoudelijk bezig bij de Franse autoriteiten om hen te wijzen op de 

industriële, maatschappelijke en morele gevaren. 

De laatste ontwikkelingen zijn zowel onrustbarend als onaanvaardbaar. In januari zijn drie 

personeelsvertegenwoordigers in München ontslagen of in een lagere functie geplaatst. Nu 

worden de vertegenwoordigers in Den Haag bedreigd. Dat kan geen toeval zijn. Deze jacht op 

personeelsvertegenwoordigers, die alle lid zijn van de meerderheidsvakbond, is een 

organisatie in een democratisch land onwaardig. 

http://philipcordery.fr/sujets/blog/
http://philipcordery.fr/sujets/blog/circonscription/
http://philipcordery.fr/sujets/revue-de-presse/


Het bestuur van de directie zorgt er niet alleen voor dat het personeel lijdt en dat de 

doeltreffendheid van het EOB wordt afgeremd, maar is in de loop van de tijd ook een smet 

geworden op het imago van Frankrijk in Europa en de rest van de wereld. De maat is vol. De 

heer Battistelli moet weg. 

N.B. Ik heb de foto wazig moeten maken om de werknemers te beschermen die de moed 

hadden om naar de manifestatie te komen.  

Hieronder vindt u het artikel uit Le Monde van woensdag 12 oktober 

 


	Europees Octrooibureau: immuniteit staat niet gelijk aan straffeloosheid. De maat is vol. Battistelli moet weg

