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Betreft: procedures tegen de personeelsvertegenwoordigers van het Europees
Octrooibureau

Geachte minister,
Ik wil graag dringend uw aandacht vragen voor de verslechtering van de sociale betrekkingen
binnen het Europees Octrooibureau (EOB). De afgelopen dagen zijn verschillende
personeelsleden van het EOB, die overigens actief lid zijn van de vakbond van het EOB
(SUEPO) en personeelsvertegenwoordiger zijn, onderwerp geweest van procedures die door
de interne onderzoekseenheid zijn ingesteld. De verklaringen die mij vanuit meerdere
locaties van het EOB hebben bereikt, spreken over buitengewoon gewelddadige
ondervragingen, die deze personen in een uiterst schadelijke, medisch vastgestelde
shocktoestand en verlamd door angst achterlaten, met arbeidsonderbrekingen tot gevolg. Ik
heb niet alleen van de betrokkenen aangrijpende berichten ontvangen, maar ook van
getraumatiseerde familieleden en ongeruste collega’s. Ook gepensioneerden van het EOB
hebben mij benaderd om mij te laten weten dat zij zich zorgen maken en zich hiertegen
verzetten. Ik deel hun zorgen. Deze situatie is ontoelaatbaar.
Al bijna drie jaar word ik voortdurend op de hoogte gehouden van de beweegredenen achter
het eindeloze sociale conflict binnen het EOB, dat tussen de personeelsleden en het
voorzitterschap van de organisatie wordt uitgevochten. Ik heb u en uw voorgangers daarover
herhaaldelijk geschreven. Ik weet dat het moeilijk is een belangrijke organisatie als deze te
leiden met zoveel medewerkers en wereldwijde uitdagingen op het gebied van de
intellectuele eigendom. Maar ik kan echt niet accepteren dat de sociale dialoog plaats heeft
moeten maken voor intimidatie en angstzaaierij. De juridische immuniteit van een
internationale organisatie mag niet resulteren in beleid en praktijken die in elke lidstaat van
de Raad van Europa door de arbeidsrechter zonder slag of stoot veroordeeld zouden
worden, op grond van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
het Europees Sociaal Handvest.
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Het kan niet zo zijn dat het arbeidsrecht voor de deur van het EOB een halt toegeroepen
wordt. Het is de verantwoordelijkheid van elke lidstaat de bestuurscrisis in kaart te brengen
die de organisatie in een situatie heeft gebracht waarvan iedereen begrijpt dat die niet
constructief is. Er dient zo snel mogelijk een erkende, onafhankelijke autoriteit te worden
aangewezen door de raad van bestuur van het EOB om een sociale audit te verrichten. Het is
van belang dat de raad van bestuur en dus de lidstaten alle bij het EOB ingestelde
beleidslijnen, met inbegrip van het sociale beleid, nauwkeurig onderzoeken. Ik verwacht van
ons land dat het zich hiertoe verbindt. Het argument dat voorzichtigheid geboden zou zijn
omdat een landgenoot beslist over de toekomst van het EOB, is niet relevant. Er werken
ruim duizend Fransen op de locaties van het EOB in mijn district. Ik ben hun kamerlid en wil
hen beschermen.
Volgende week heb ik een bespreking met u, samen met andere parlementsleden. Het wordt
hoog tijd dat Frankrijk, samen met de andere lidstaten die grootleverancier van octrooien
zijn, iets gaat ondernemen en dat laat weten. Er is sinds het begin van dit conflict al te veel
tijd verspild aan nutteloos gepraat. De voorzichtige voorbehouden of protesten die af en toe
zijn geuit, hebben geen enkel effect. Er zijn radicale veranderingen van bepaald beleid bij de
EOB en dus krachtige maatregelen nodig. Het kan niet zo zijn dat een internationale
organisatie haar lidstaten of de rechten van haar personeel negeert of in strijd daarmee
handelt. Het EOB verdient met de grootste spoed de aandacht van degenen die deze
organisatie hebben opgericht. Het is een geweldige organisatie, die gestimuleerd moet
worden en behouden moet blijven, en waarbinnen de medewerkers, van wie het talent en
de betrokkenheid buiten kijf staan, gerespecteerd moeten worden. Ik weet dat ik erop kan
rekenen bij u een luisterend oor te vinden.
Hoogachtend,
[handtekening]
Pierre-Yves Le Borgn’

