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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1097/2011, ingediend door Aldert Jan de Haan (Nederlandse 
nationaliteit), namens de Fédération de la Fonction Publique Européenne, 
gesteund door ca. 60 medeondertekenaars, over toekenning van de 
schooltoelage voor medewerkers van het Europees Octrooibureau

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener hebben medewerkers van de Europese Octrooiorganisatie (EOO) die de 
nationaliteit hebben van het land waar zij zijn gestationeerd geen recht op een schooltoelage 
(artikel 71 van het Statuut van de EOO). Indiener stelt dat artikel 71 in strijd is met 
jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg, voortvloeiend uit gecombineerde zaken T 
94/01, T 152/01 en T 286/01. Volgens indiener is de huidige regeling in strijd met de artikelen 
18 en 45 van het VWEU. Indiener verzoekt het Europees Parlement de Europese Commissie 
op te dragen de delegaties van de EU-lidstaten in de Raad van Beheer van het EOO te 
informeren over hun verplichtingen krachtens het VWEU (artikel 18) en deze EU-lidstaten te 
verzoeken te komen met een voorstel voor herziening van het Statuut van het EOO ten 
aanzien van de schooltoelage.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De Commissie merkt op dat de Europese Octrooiorganisatie (EOO) een internationale 
organisatie is die is opgezet op basis van het Europees Octrooiverdrag. Hoewel alle EU-
lidstaten lid zijn van de EOO, is de Unie zelf dat niet. De Unie en haar instellingen kunnen 
daarom de besluitvorming van deze organisatie niet beïnvloeden. Het recht waardoor de EOO 



PE492.726v01-00 2/2 CM\907472NL.doc

NL

wordt geregeerd staat geheel los van en houdt geen verband met de EU-wetgeving.

Bovendien wordt de EOO niet genoemd in de EU-verdragen, waardoor de EOO zich 
onderscheidt van de Europese Centrale Bank (ECB) en de bepalingen van het statuut 
waarnaar indiener verwijst. De jurisprudentie van de gerechtelijke instanties van de EU 
waarnaar indiener verwijst, heeft betrekking op het personeel van de ECB en kan dus niet 
direct op de zaak van indiener van toepassing zijn. De jurisprudentie kan echter mogelijk 
worden gebruikt door de bevoegde rechterlijke autoriteiten van de EOO (d.w.z. het 
Administratieve Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie) als zij een algemeen 
rechtsbeginsel tot uitdrukking brengt.

Een dergelijk beroep, gebaseerd op het beginsel van gelijke behandeling werd verworpen door 
de gerechtelijke instantie die bevoegd is kennis te nemen van verzoeken van het personeel van 
de EOO (d.w.z. het Administratieve Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie: 
uitspraak nr. 2870).

Tot slot heeft hetzelfde Tribunaal geoordeeld dat de jurisprudentie van de gerechtelijke 
instanties van de EU niet bindend is voor de EOO en hiermee slechts rekening mag worden 
gehouden wanneer de regelingen van de EOO vergelijkbaar zijn met de bepalingen van het 
personeelsstatuut van de EU. Dit wordt echter niet het geval geacht wat betreft de 
schooltoelage in het geval van de indiener.

Conclusie

De Commissie betreurt dat zij niet in staat is indiener te helpen.


