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Conflict over sociale rechten bij Europees Octrooibureau 

 Meet Europa met twee maten? 

 Waarom hebben werknemers van het Europese Octrooibureau in Rijswijk niet 
dezelfde sociale rechten als andere werknemers in Nederland? 

Die vraag stelt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius aan de Europese 
Commissie naar aanleiding van het al lang lopende conflict op het Europees 
Octrooibureau tussen de leiding en het personeel. 

 De werknemers van het octrooibureau hebben geen inspraak, laat staan 
medezeggenschap, over hun werk bij het agentschap. Ook het stakingsrecht is voor 
hen zwaar beknot. Volgens de directie is het bureau een internationale organisatie, 
die geheel zelfstandig zijn personeelsbeleid mag bepalen. 

 "Dat is natuurlijk van de gekke', zegt Agnes Jongerius, "we kennen in Europa het 
Europees Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin 
zijn zaken als het stakingsrecht keurig vastgelegd. En dat zou dan niet gelden voor 
werknemers van nota bene een Europees bureau. Meet Europa met twee maten?". 

  

De werknemers kregen in hun strijd deze week gelijk van het Gerechtshof in Den 
Haag. Het hof was het met het personeel eens, dat het bureau de fundamentele 
beginselen van een rechtsstaat schendt. Maar VVD-minister Ivo Opstelten verwees 
dit vonnis naar de prullenbak. Hij is van oordeel dat het octrooibureau als 
internationale organisatie immuun is voor uitspraken van een nationale rechter. 

Agnes Jongerius wil nu dat de Europese Commissie tussen beiden komt. En, ook in 
het belang van alle andere Europese bureaus en agentschappen,  vastlegt dat die 
Europese werknemers niet gekort kunnen en mogen worden op hun sociale rechten. 

Bij het Europees Octrooibureau, dat de octrooi-aanvragen voor de hele Europese 
Unie beoordeelt, werken 2700 personeelsleden. 

Voor nadere informatie: 

Paul Sneijder, persvoorlichter PvdA-Eurodelegatie, +32 475 386675 
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Conflict about social rights at the European Patent Office 
Is Europe applying double standards? 

Why do employees of the European Patent Office in Rijswijk not have the same social rights 
as other workers in the Netherlands?  
That is the question put by Dutch Labour Party MEP Agnes Jongerius to the European 
Commission in reaction to the long-running conflict between management and staff at the 
European Patent Office.  
The employees of the patent office have no say, never mind co-determination, in relation to 
their working conditions at the Office. Their right to strike is severely curtailed. According to 
the management, the EPO is an international organization, which may determine its own 
staff regulations completely independently.  
"Obviously that is crazy," says Agnes Jongerius. "In Europe we recognise the European 
Charter and the European Convention on Human Rights. In  those legal instruments matters 
such as the right to strike are well-defined. And these norms are not supposed to apply to 
employees of what is - nota bene -  a European agency. Is Europe applying double 
standards?" 
The workers received some support in their fight this week from the Appeal Court in the 
Hague. The Court agreed with the staff that the EPO was violating fundamental principles of 
the rule of law. But VVD Minister Ivo Opstelten decided to consign this verdict to the 
wastepaper-basket. He is of the opinion that the EPO as an international organization is 
immune to the judgments of a national court.  
 
Agnes Jongerius now wants the European Commission to intervene in the matter. And, also 
in the interests of all other European offices and agencies, to establish that European 
workers cannot and should not be deprived of their social rights.  
 
2700 employees work at [the Hague sub-office of] the European Patent Office which 
processes patent applications for the entire European Union.  
 
For further information:  

Paul Sneijder, Press Officer, Dutch Labour Party, Euro-Delegation, +32 475 386675  
 


