PERSBERICHT
Vakbonden dagen EOO opnieuw in kort geding

Amsterdam, 29 juni 2016 - Vakbond SUEPO en zijn Haagse branche VEOB dagen de
Europese Octrooi Organisatie (EOO) opnieuw in kort geding. De zitting vindt plaats op
vrijdag 15 juli 2016, om 9 uur op de rechtbank Den Haag.
In 2015 veroordeelde het Hof Den Haag de EOO voor schending van fundamentele
vakbondsrechten. Sindsdien is de EOO een campagne begonnen tegen de vakbonden die erop
gericht is deze lam te leggen. Dit gebeurt door individuele vakbondsbestuurders te
onderwerpen aan onderzoeken naar vermeend wangedrag. Zeven bestuursleden en één
werknemer zijn op dit moment voorwerp van dergelijk onderzoek. Dat is ruim een derde van
het totaal aantal bestuursleden van deze vakbonden. De onderzoeken kunnen uiteindelijk
uitmonden  en zijn in een aantal gevallen reeds uitgemond  in verlaging van salaris,
verlaging van pensioen en ontslag.
Als gevolg van de onderzoeken, en de intimidaties die daarmee gepaard gaan, kunnen de
vakbonden niet meer functioneren. Andere bestuursleden durven zich niet uit te spreken over
zaken die binnen hun vakbondsactiviteiten vallen uit angst voor represailles. Daarnaast
durven werknemers van de EOO niet meer actief te zijn voor de bonden.
Op 16 maart 2016 hebben de Lidstaten van de EOO een resolutie aangenomen waarin zij de
president, Benoît Battistelli, oproepen zijn onderzoeken te staken hangende een beoordeling
daarvan. In strijd met bovengenoemde resolutie zet de EOO haar onderzoeken tegen VEOB
en SUEPO bestuursleden evenwel voort.
De vakbonden vragen de rechtbank om de EOO te gebieden om een professionele externe
onafhankelijke partij in te schakelen om de onderzoeken naar de vakbondsbestuursleden te
beoordelen, een en ander conform de resolutie van de Lidstaten van de EOO
De vakbonden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Christiaan Oberman.
Achtergrond
Zowel de rechtbank (ECLI:NL:RBDHA:2014:420) als het gerechtshof (ECLI:NL:GHDHA:2015:255) Den Haag
bepaalde in verband met het eerdere kort geding van de vakbonden dat de EOO geen immuniteit van jurisdictie genoot.
Omdat de vakbonden in dit geval geen andere rechtsingang hebben, zou immuniteit namelijk een disproportionele
beperking opleveren van hun recht op een effectief rechtsmiddel. De zaak loopt nu in cassatie. Overigens heeft de
EOO deze uitspraak van het gerechtshof geheel naast zich neergelegd, en heeft bij voorbaat al aangegeven dat ook te
zullen doen met een eventueel voor haar nadelig vonnis van de Hoge Raad.
De werkverhoudingen binnen de EOO is de afgelopen jaren in toenemende mate verziekt. Meer in bijzonder is sprake
van een steeds hoger oplopend conflict tussen het management van de organisatie, onder leiding van president Benoît
Battistelli en de EOO-werknemers van de EOO in Rijswijk, Berlijn, München en Wenen. De vakbonden, die bijna de
helft van de werknemers van de EOO vertegenwoordigen, voeren actie tegen de misstanden binnen het management
van de EOO en de verslechterde werkomstandigheden.
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