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De raad van bestuur van het EUIPO heeft een deel van de bevoegdheden van de 

uitvoerend directeur opgeschort nadat hij compensatie had geëist voor de niet-

verlenging van zijn mandaat. 

• Details van het schokkende besluit van de raad van bestuur van het EUIPO

• Inzicht in de contractuele ruzie die leidde tot de vergadering van gisteren

Het EUIPO heeft belangrijke administratieve bevoegdheden van uitvoerend directeur 

Christian Archambeau opgeschort, zo kan Managing IP onthullen. 

Jorma Hanski, voorzitter van de raad van bestuur van het EUIPO, stuurde vanmorgen, 7 

maart, een e-mail naar het personeel van het EUIPO om hen van het nieuws op de hoogte 

te brengen. 

Het besluit werd gisteren, 6 maart, genomen tijdens een buitengewone vergadering van de 

raad van bestuur, nadat Archambeau een schadeclaim had ingediend wegens het niet 

verlengen van zijn contract. 

Archambeau eist een schadevergoeding van 400.000 euro (426.000 dollar) aan gederfde 
inkomsten en 

75.000 euro aan schadevergoeding, aldus bronnen die op de hoogte waren van de 
vergadering, tegen Managing IP. 

https://www.managingip.com/rory-oa-neill


Het geadverteerde salaris voor de opvolger van Archambeau bedraagt 211.680 euro per jaar. 

Vanaf nu tot het einde van zijn ambtstermijn in oktober zal Archambeau als gevolg van de 

ruzie niet langer namens het EUIPO contracten kunnen goedkeuren en andere belangrijke 

bevoegdheden kunnen uitoefenen. 

 

 
Hanski schreef: "Ik deel u overeenkomstig artikel 4, onder f), van besluit MB-17-01 mee dat 

de raad van bestuur heeft besloten de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde 

gezag (AIPN) en van het tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag 

(AACC), die door de raad van bestuur aan de uitvoerend directeur zijn gedelegeerd, tijdelijk 

op te schorten. 

"De schorsing gaat in vanaf vandaag, 7 maart 2023, tot het einde van het mandaat van de 

uitvoerend directeur." 

De bevoegdheden van het AIPN worden aan de uitvoerend directeur toegekend door de 

raad van bestuur, overeenkomstig het personeelsstatuut van de EU. 

De geschorste taken van Archambeau zullen nu door Hanski worden uitgevoerd totdat een 

nieuwe directeur is benoemd. 

Archambeau, van Belgische nationaliteit, is sinds oktober 2018 uitvoerend directeur van het 

EUIPO, maar zal de functie later dit jaar neerleggen. 

In november vorig jaar werd in een gezamenlijke vergadering van de raad van bestuur en 

de begrotingscommissie gestemd over het ontslag van Archambeau aan het einde van zijn 

contract in oktober 2023. 

Tijdens die vergadering kreeg Archambeau kritiek te verduren over de daling van het aantal 

EU-merkenaanvragen vorig jaar en de financiële gevolgen voor de nationale bureaus voor 

intellectuele eigendom. 

Doordat de financiële prestaties van het EUIPO vorig jaar tegenvielen, kan het bureau 

volgens de EUIPO-regels in 2024 geen lucratieve compensatiebetalingen aan de 

lidstaten doen. 

Deze betalingen compenseren de lidstaten voor de kosten van het beheer van het EU-

merkenstelsel. 

Er zijn drie bekende kandidaten om Archambeau te vervangen als uitvoerend directeur, elk 

met steun van de regering: de Italiaan Andrea Di Carlo, de Portugees João Negrão en de 

Fransman Etienne Sanz de Acedo. 

Een preselectiepanel zal gesprekken voeren met kandidaten en ten minste drie namen 

voorleggen aan de raad van bestuur tijdens zijn volgende vergadering in juni. 

De keuze van de raad van bestuur moet vervolgens formeel worden goedgekeurd door 

de Europese Raad. Archambeau weigerde commentaar op dit verhaal toen hij door 

Managing IP werd gecontacteerd. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/ED/EXT.22.135.AD%2015_Executive%20Director_EN.pdf
https://protect-eu.mimecast.com/s/9C4WCk8DDIEmLNWF27GYk?domain=euipo.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140101&rid=1
https://www.managingip.com/article/2azgxjgzow37vl3uen8cg/drop-in-eutms-will-cost-national-ip-offices

