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Sinds enige jaren worden mij regelmatig vragen gesteld over de sociale omstandigheden bij
het Europees Octrooibureau. Inderdaad heeft een autoritaire en op willekeur gebaseerde
bedrijfsvoering, die overigens door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Den
Haag is veroordeeld, geleid tot ernstige vormen van disfunctioneren binnen dit instituut. Het
blijkt dat er in de afgelopen jaren sprake is geweest van meerdere gevallen van zelfmoord en
dat zeer recent nog werknemers zijn ontslagen die deel uitmaakten van de
vakbondsorganisatie. Ik heb zojuist de Franse regering nogmaals van deze situatie op de
hoogte gebracht door een schriftelijke vraag te stellen aan de Franse minister
Emmanuel Macron:
Claudine Lepage maakt de Franse minister van Economische Zaken, Industrie en
Digitalisering opmerkzaam op de situatie bij het Europees Octrooibureau (EOB). Deze
intergouvernementele organisatie en haar 7000 hooggekwalificeerde ambtenaren, die worden
geworven binnen de 38 lidstaten, dragen stellig in belangrijke mate bij aan de economische
innovatie, competitiviteit en groei in Europa. Sinds enige jaren leidt het autoritaire en op
willekeur gebaseerde sociaal beleid van dit bureau echter tot grote moeilijkheden, met name
wat betreft het respect voor de fundamentele rechten van de mens en de schending van het
sociaal recht. Hierbij dient ook benadrukt te worden dat er binnen 32 maanden vier gevallen
van zelfmoord waren onder het personeel. In februari 2015 heeft het Gerechtshof in Den Haag
bovendien het sociaal beleid van het EOB veroordeeld wegens strijdigheid met de
grondrechten, in een zaak die door vertegenwoordigers van het personeel aanhangig was
gemaakt. De Franse president van het EOB weigert echter akte te nemen van deze uitspraak,
onder het voorwendsel dat de organisatie immuniteit geniet. Omdat deze zeer twijfelachtige
bedrijfsvoering directe gevolgen heeft voor de reputatie van Frankrijk binnen de
internationale instanties wenst Claudine Lepage te vernemen of er maatregelen getroffen
zullen worden om deze situatie, die reeds te lang voortduurt, aan te pakken, eveneens omdat
de toekomst van de organisatie wordt bedreigd net nu na 30 jaar onderhandelen een akkoord
bereikt is over het Europees eenheidsoctrooi, dat door het EOB afgegeven zal gaan worden.

