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De heer 
Heiko Maas, MdB 
Minister van Justitie en Consumentenbescherming 
Mohrenstraße 37 
10117 Berlijn 
Duitsland 
 
Betreft: Resolutie van het personeel van het Europees Octrooibureau in München 
 
München, 12 juni 2015 
 
Geachte minister, 
 
Het personeel van het Europees Octrooibureau (EOB) in München is gisteren 
bijeengekomen voor een algemene vergadering. Tijdens de vergadering werd unaniem 
een resolutie aangenomen die aan u gericht is. De resolutie is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 
 
De situatie bij het EOB is nog steeds bij lange na niet normaal of zelfs maar ontspannen. 
De tekenen van ontspanning die onlangs zichtbaar werden, zijn helaas al na korte tijd een 
illusie gebleken. 
 
De raad van bestuur van de Europese Octrooiorganisatie (EOO) heeft er bij de president 
van het bureau op aangedrongen met de vakbonden om de tafel te gaan zitten. De 
gesprekken in de werkgroepen verlopen echter zoals ze altijd verlopen: ze stagneren. De 
vakbonden hebben al verschillende voorstellen ingediend, maar deze zijn door het 
octrooibureau steeds weer ondubbelzinnig afgewezen. Wij hebben dan ook de indruk dat 
deze gesprekken slechts de schijn moeten wekken dat men tot overleg bereid is, maar dat 
deze bereidheid er in werkelijkheid niet is. 
 
Wij zien ons in deze opvatting gesterkt omdat de president met de gesprekken heeft 
ingestemd, maar tegelijkertijd een onderzoek naar leden van de 
personeelsvertegenwoordiging heeft ingesteld en opdracht tot verhoor heeft gegeven. 
Daarvoor is een extern onderzoeksbureau, Control Risks [1], ingehuurd. Control Risks was 
al opgevallen in spionageschandalen [2] bij Deutsche Telekom, Deutsche Post, Lufthansa, 
Deutsche Bank en verscheidene andere bedrijven. Ook Der Spiegel meldde [3] dat Control 
Risks bij zijn onderzoeken in sommige gevallen zelfs voormalige informanten van de Stasi, 
de geheime dienst van de vroegere DDR, heeft ingezet. Wij kunnen in dit stadium nog niet 
zeggen of voormalige informanten nu onderzoek doen bij het EOB. Vragen daarover aan 
Control Risks zijn inhoudelijk onbeantwoord gebleven. 
 
Ook uit de persberichten in de Süddeutsche Zeitung van de afgelopen dagen blijkt [4] dat 
de verantwoordelijken bij het EOB geen enkel besef hebben waar de grenzen van hun 
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bevoegdheden liggen. Zo zijn bijvoorbeeld in het hoofdgebouw van het EOB openbaar 
toegankelijke computers voorzien van zogenoemde keyloggers, dus afgetapt. Omdat deze 
computers in de pauzes van de zittingen van de Kamer van Beroep ook door 
octrooigemachtigden gebruikt zijn, kan niet worden uitgesloten dat vertrouwelijke 
communicatie via e-mail tussen gemachtigden en hun cliënten door het octrooibureau is 
onderschept. Bovendien vergaderden de hoogste organen van de EOO, waaronder de 
raad van bestuur, terwijl deze computers werden afgetapt. Evenmin kan worden 
uitgesloten dat veel gedelegeerden van de 38 lidstaten van deze computers gebruik 
hebben gemaakt. Het verlies van vertrouwen in het EOB bij het publiek is onacceptable.  
 

Wij zijn van mening dat de heer Battistelli niet meer in staat is deze door hemzelf 
veroorzaakte chaos te beheersen, laat staan weer op orde te brengen. Zo heeft hij 
bijvoorbeeld eerst een nieuw carrièresysteem door de raad van bestuur laten goedkeuren, 
waarin hij – waarschijnlijk bij vergissing – een proeftijd en financiële bonussen voor 
rechters heeft laten opnemen. Hij keert nu op zijn schreden terug, legt document CA/49/15 
(niet openbaar) aan de raad van bestuur voor en hoopt dat de zaak daarmee is afgedaan. 
Maar ook dit document moest hij aan de vooravond van de verplichte raadpleging van het 
personeelscomité terugtrekken en herzien, zonder dat hij de herziene versie tijdens het 
overleg kon voorleggen. Zo komen we ook tot de conclusie dat CA/49/15 een schriftelijk 
bewijs voor het mislukte beleid van een mislukte president is. Wij adviseren om hem te 
vervangen. 
 
Geachte minister, wij verzoeken u in het kader van de bijgevoegde resolutie maatregelen 
te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Elizabeth M. Hardon 
IGEPA München 
Voorzitter 
 
Verwijzingen: 

[1] Control Risks: https://www.controlrisks.com/ 

[2] Spiegel, The Dark Side of Power: German Corporate Spying Scandal Widens [De 
donkere kant van de macht: spionageschandaal in Duitsland breidt zich uit] 
http://www.spiegel.de/international/business/the-dark-side-of-power-german-corporate-
spying-scandal-widens-a-558510.html 

[3] Spiegel, Attack on Customer Data: Lufthansa Admits Spying on Journalist [Aanval op 
klantgegevens: Lufthansa erkent bespioneren journalist] 
http://www.spiegel.de/international/business/attack-on-customer-data-lufthansa-admits-
spying-on-journalist-a-558312.html 

[4] Süddeutsche Zeitung, Späh-Skandal - Europäisches Patentamt überwachte Mitarbeiter 
mit Keyloggern [Spionageschandaal – Europees Octrooibureau hield werknemers in de 
gaten met keyloggers], 8 juni 2015  

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/internes-schreiben-patente-ueberwacher-
1.2511405 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/internes-schreiben-patente-ueberwacher-1.2511405
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/internes-schreiben-patente-ueberwacher-1.2511405
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RESOLUTIE 

 

Het personeel van het Europees Octrooibureau in München, dat in algemene 
vergadering bijeengekomen is, 
 
stelt vast dat 
- de vermeende poging om de ‘sociale dialoog’ nieuw leven in te blazen, beperkt is tot de 

zogenoemde ‘trilaterale’1 gesprekken over de erkenning van de vakbonden, terwijl de 
daadwerkelijke, actuele problemen van het EOB (zoals nepotisme, de giftige stijl van 
leidinggeven en het machtsmisbruik van de heer Battistelli en de invoering van 
hervormingen die de grondrechten van het personeel van het EOB, die alle vrije burgers 
genieten, schenden) geenszins zijn opgelost; 

- de heer Battistelli naar buiten toe doet alsof hij de ‘sociale dialoog’ bevordert, maar in 
het geheim het particuliere onderzoeksbureau (Control Risks) heeft ingehuurd om leden 
van de personeelsvertegenwoordiging van het EOB door te lichten, waardoor hij zijn 
geloofwaardigheid met betrekking tot zijn inspanningen voor de sociale vrede verder 
ondermijnt; 

- de raad van bestuur van het EOB, die van de grote tekortkomingen op de hoogte is 
maar desondanks de twijfelachtige hervormingen heeft goedgekeurd, die in het 
verleden de president consequent heeft gesteund en dat nog steeds doet en die nu en 
in het verleden er niet in geslaagd is een einde te maken aan het onrecht, ook niet aan 
de aanvallen op de personeelsvertegenwoordiging, een deel van het probleem is, 
 

stelt verder vast dat 
- de Bondsrepubliek Duitsland, (i) wier staatsburgers een kwart van het personeel van 

het EOB uitmaken, (ii) wier grondgebied twee derde van het personeel van het EOB 
huisvest en (iii) die het meest van de voordelen van het EOB profiteert, zowel wat de 
jaarlijkse vergoedingen als andere inkomsten betreft, op haar grondgebied het 
hierboven genoemde nepotisme, de giftige stijl van leidinggeven, het machtsmisbruik en 
de schending van grondrechten tot nu toe heeft gedoogd, 

 
VERZOEKT 
de heer Heiko Maas, MdB, minister van Justitie en derhalve de hoogste ambtsdrager van 
zijn regering in de Europese Octrooiorganisatie (EOO) om 
- alle maatregelen te nemen die passend zijn om de sociale vrede bij het EOB te 

herstellen door de rechtsorde te garanderen; 
- de president in de raad van bestuur de vertrouwensvraag te laten stellen; 
- te waarborgen dat de grondrechten die iedereen in Duitsland geniet, ook voor de 

werknemers van het EOB gelden. 
München, 10 juni 2015 

                                            
1
 Met de president van het octrooibureau, leden van de raad van bestuur en vakbonden voor het EOB 

 


