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IGEPA-demonstratie op 20 januari 2016 

Geachte mevrouw de voorzitter, 

Hartelijk dank voor het overhandigen van uw petitie op 20 januari 2016. Vanwege het meerdaagse 

conclaaf van de CSU-fractie van de Landtag in Wildbad Kreuth was ik helaas niet in de gelegenheid 

om uw petitie persoonlijk in ontvangst te nemen. Niettemin heb ik deze aandachtig gelezen en heb ik 

mij over het verloop van de demonstratie en uw eisen laten informeren. 

De hoofdzetel van het Europese Octrooibureau in München heeft zowel in Duitsland als in de rest 

van Europa een uitstekende reputatie. Hierbij spelen de medewerkers van het EOB een belangrijke 

rol. Ik vraag desondanks uw begrip voor het feit dat de regering van de deelstaat Beieren zich niet 

kan mengen in de activiteiten van supranationale organisaties. Zoals mij echter door het 

Staatsministerie voor Justitie is medegedeeld, heeft mijn collega, staatsminister prof. dr. Winfried 

Bausback, MdL, uw zorgen in een gesprek met de bondsminister voor Justitie aan de orde gesteld. Bij 

het Bondsministerie voor Justitie en consumentenbescherming zijn de problemen binnen het EOB 

bekend. Daar wordt actief gewerkt aan een verbetering van de situatie en een nieuwe impuls voor de 

sociale dialoog. 

Ik heb mijn collega, staatsminister prof. dr. Winfried Bausback, MdL, een kopie van uw petitie en dit 

schrijven toegezonden, zodat ook hij rekening kan houden met uw argumenten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

ondertekend 

Dr. Marcel Huber, MdL  

Staatsminister 
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