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De Europese Octrooiorganisatie (European Patent Organisation, hierna: EOO) 2511 DP Den Haag
Postbus 20301

heeft bij brief van 19 februari 2015 het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2500 EH Den Haag
kennis gesteld van de betekening van het arrest van het Gerechtshof Den Haag www.rijksoverheid.nh/venj
van 17 februari 2015, zaaknummer 200.141.812/01, aan de EDO, vestiging
Rijswijk. De betekening met bevel tot executie is gedaan op 19 februari 2015
door G.T. van der Velde, gerechtsdeurwaarder gevestigd te Den Haag, aldaar Ons kenmerk

kantoorhoudende aan het Nassauplein 21.

Het arrest van het Gerechtshof Den Haag ziet op een zaak van de Vakbondsunie
van het Europees Octrooibureau (VEOB) en Staff Union of de European Patent
Office (SUEPO) tegen de Europese Octrooi Organisatie. Het geschil ziet onder
andere op het recht op collectieve onderhandeling alsmede het stakingsrecht en
het vrijelijk per e-mail communiceren met medewerkers over
vakbondsgerelateerde onderwerpen.

Dit arrest van het Gerechtshof Den Haag is door de deurwaarder op 19 februari
2015 aan EDO betekend met bevel (samengevat):
1. Binnen zeven dagen rekwiranten onbelemmerde toegang te geven tot het e
mailsysteem van EOO, inclusief gebruik daarvan voor vakbondsdoeleinden, en
achterwege laten van dreiging met disciplinaire maatregelen voor gebruik van
werk-email voor algemene communicatie over vakbondsgerelateerde
onderwerpen;
II. Van onmiddellijk verbod om artikel 30a lid 2, Dienstreglement van de EDO, en
artikel 30a lid 10 Dienstreglement toe te passen (maximering staking door
President);
III. Binnen veertien dagen rekwiranten toe te laten tot collectieve
onderhandelingen;
IV. Binnen twee dagen alle kosten van rekwiranten tot een totaal van EUR
6.965,88 te vergoeden.

Ik acht zowel deze ambtshandeling, als de in deze ambtshandeling
aangekondigde executiemaatregelen, na consultatie van mijn ambtgenoot
van Buitenlandse zaken, in strijd met de volkenrechtelijke verplichtingen van de
Nederlandse Staat. Meer in het bijzonder acht ik de ambtshandeling en de
aangekondigde maatregelen in strijd met de onschendbaarheid en immuniteit van
executie die de Europese Octrooiorganisatie hier te lande geniet. Deze immuniteit
van executie staat los van de vraag naar immuniteit van jurisdictie.

Op basis van artikel 1 van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van
de Europese Octrooiorganisatie behorende bij het Verdrag inzake de Verlening
van Europese octrooien van 5 oktober 19731 genieten de kantoorruimten van de
Europese Octrooiorganisatie in alle aangesloten verdragsstaten
onschendbaarheid. Dat betekent dat deze gebouwen niet betreden mogen worden
noch dat handhavend kan worden opgetreden door Nederlandse autoriteiten,

1 De Nederlandse vertaling is gepubliceerd in Trb. 1976, 101.
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althans zonder toestemming van de President van de EOO. Evenmin mogen de
Nederlandse autoriteiten toestaan dat andere actoren handhavend optreden.
Voorts bepaalt artjkel 3 van voornoemd protocol dat er immuniteit van
executiemaatregelen bestaat. Meer in het bijzonder bepaalt artikel 3 lid 2 dat
eigendommen en activa van de Organisatie niet kunnen worden bloot gesteld aan
vordering, inbeslagneming, onteigening of beslaglegging.

Zowel het bevel tot het nemen van bepaalde maatregelen als de in de
dagvaarding aangekondigde executiemaatregelen zijn in strijd met de immuniteit
van executie die de EOO geniet op basis van voornoemd protocol. Het gegeven
dat op dit moment nog niet precies is aangegeven op welke wijze verder tot
executie zal worden over gegaan, doet hieraan niet af. Vergelijk in dit verband
ook Gerechtshof Den Haag, 15 maart 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA2778.

Op grond van artikel 3a, tweede en vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet
zeg ik bovengenoemde gerechtsdeurwaarder en zijn kantoorgenoten aan dat de
voornoemde ambtshandelingen strijdig zijn met de volkenrechtelijke
verplichtingen van de Nederlandse Staat en dat uitvoering daarvan moet worden
geweigerd.

Deze aanzegging is met onmiddellijke ingang van kracht en wordt in de
Staatscourant gepubliceerd.
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