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Battistelli is teruggefloten
Europees Octrooibureau De lidstaten van het octrooibureau willen 
dat president Battistelli rechtvaardig optreedt.

• Eppo König 

De omstreden strafmaatregelen die het Europees Octrooibureau tegen werknemers kan nemen, worden 
herzien. Buiten 12 onthoudingen hebben 26 van de 38 lidstaten van het bureau woensdag ‘unaniem’ 
voor eerlijke sancties gestemd, bevestigen bronnen. 

De internationale organisatie met 7.000 werknemers, onder meer gevestigd in Rijswijk, keurt 
octrooiaanvragen en verleent Europese patenten. De positie van de president van het bureau, de 
Fransman Benoît Battistelli (65), staat onder druk wegens zijn „autoritaire” bestuursstijl. Tijdens een 
kritisch kennismakingsgesprek met staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) 
begin maart liep Battistelli boos weg, meldde NRC deze week. 

De beheersraad, het hoogste orgaan dat bestaat uit de 38 lidstaten waaronder Nederland, heeft 
herhaaldelijk „ernstige zorgen” geuit over het ontslag en de degradatie van drie leden van vakbond 
SUEPO en de ondernemingsraad. Tot nu toe toonde Battistelli zich niet ontvankelijk voor de kritiek. In 
uitgelekte notulen omschrijft het bestuur van de beheersraad de situatie als „een crisis”.

Als internationale organisatie zegt het octrooibureau niet aan nationaal arbeidsrecht gebonden te zijn. 
Battistelli erkent vakbond SUEPO, die de helft van het totale personeel vertegenwoordigt, ook niet. Het 
octrooibureau heeft eigen disciplinaire procedures en een interne onderzoeksdienst die werknemers 
doorlicht.

“Battistelli liep boos weg tijdens een gesprek met staatssecretaris Van Dam”

De beheersraad, die woensdag en donderdag in München bijeenkwam, draagt Battistelli op 
rechtvaardig te handelen bij disciplinaire procedures tegen werknemers. De president moet overwegen 
extern onderzoek toe te laten, of mediation of arbitrage. De raad roept Battistelli én de vakbond op de 
sociale dialoog te hervatten en te komen tot een akkoord. De president heeft de inhoud van de resolutie 
omarmd, zegt het octrooibureau.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vakbondsleden die al bestraft zijn wegens een 
„beschadigingscampagne”. De Nederlandse Elizabeth Hardon, voorzitter van SUEPO in München, is 
ontslagen en haar pensioen is gekort. Haar voorganger Ion Brumme is ook ontslagen en de 
penningmeester van de vakbond, Malika Weaver, is gekort in haar salaris. Andere leden van de 
vakbond hebben officiële waarschuwingen gekregen.

De lidstaten Nederland, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben in München gepleit 
om te onderzoeken of deze strafmaatregelen wel eerlijk zijn geweest.

Advocaat Liesbeth Zegveld van de vakbond roept Battistelli op de ontslagen en degradatie ongedaan te 
maken. „Battistelli maakt misbruik van zijn bevoegdheden en macht als hij besluit de drie 
vakbondsbestuurders er alsnog uit te werken”, zegt Zegveld. „Hij handelt daarmee regelrecht in strijd 
met de uitdrukkelijke wens van de lidstaten om de sociale verhoudingen te verbeteren en de vakbond te 
beschermen.”
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Battistelli brought back into line
European Patent Office 
The Member States of the patent office want President Battistelli to be fair.

Eppo König

The disputed punitive measures the European Patent Office can use against employees will be revised. 
Sources confirm that on Wednesday, apart from 12 abstentions, 26 of the 38 Member States of the 
Organisation "unanimously" voted in favor of fair sanctions.

The international organisation having 7,000 employees, with a branch located in Rijswijk, examines 
patent applications and grants European patents. The President of the Office, the Frenchman Benoît 
Battistelli (65) is under pressure because of his "authoritarian" management style. During a critical first 
interview with Secretary of State Martijn van Dam (Economic Affairs, PvdA [the Dutch Labour party]) 
at the beginning of March, Battistelli became angry and ran away, NRC reported this week.

The Administrative Council, the supreme body comprising 38 member states, including the 
Netherlands, has repeatedly expressed "serious concerns" about the dismissal and demotion of three 
members of the SUEPO trade union and the staff representation. So far, Battistelli showed himself not 
receptive to criticism. In leaked minutes, the board of the Administrative Council describes the 
situation as "a crisis."

Being an international organization, the Patent Office says not to be bound by national labour law. 
Battistelli also does not recognise the SUEPO staff union, which represents half of the total staff. The 
Patent Office has its own disciplinary procedures and an internal investigation unit which investigates 
workers.

“Battistelli ran away angry during a conversation with State Secretary Van Dam”

The Administrative Council, which met on Wednesday and Thursday in Munich, instructed Battistelli 
to be fair with disciplinary procedures against workers. The president should consider an external audit, 
mediation or arbitration. The Council calls Battistelli and the trade union to resume social dialogue and 
to reach an agreement. The president has welcomed the content of the resolution says the Patent Office.

It is unclear what happens to the trade unionists who have been penalised for a "damage campaign". 
The Dutch Elizabeth Hardon, chairwoman of SUEPO Munich, was dismissed and her pension was 
reduced. Her predecessor, Ion Brumme, was also dismissed and the union's treasurer, Malika Weaver, 
received a salary cut. Other members of the union have received official warnings.

In Munich, the Member States The Netherlands, Switzerland, Germany and the United Kingdom 
recommended to investigate whether these sanctions have been fair.

The union's lawyer, Liesbeth Zegveld, calls Battistelli to reverse the dismissals and the demotion. 
"Battistelli abuses of his authority and power if he nevertheless decides to attack the three union 
officials," said Zegveld. "He thus acts in direct contradiction with the explicit wish of the Member 
States to improve social relations and to protect the union."
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