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Overdraagbaarheid - van 
'alle rechten' 
wetswijziging mogelijk in aantocht?! 

In 1992 werd met het oude recht gebroken dat de regel kende dat alle 

vermogensrechten overdraagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het 

recht zich daartegen verzette. De enige reden dat we nu met artikel 3:83(3) 

BW zitten opgescheept lijkt te zijn dat Meijers het in zijn eerste Ontwerp - 

zonder enige toelichting - had opgenomen. De nadelen van het nieuwe 

regime zijn evident: een optimale ontwikkeling en verhandelbaarheid van i - 
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wetswijziging die uitblinkt in eenvoud. 

D e interdepartementale werkgroep 'Verhandel- 
bare Rechten' pleit in zijn in februari 2000 uitge- 

komen rapport voor aanpassing van artikel 3:83(3) 
BW binnen het kader van de operatie 'Marktwerking, 
Deregulering en Wetgevingskwaliteit'.' Artikel 3:83 
(3) BW sluit de overdraagbaarheid van 'andere rech- 
ten' dan 'eigendom, beperkte rechten en vorderings- 
rechten' uit, tenzij de wet in overdraagbaarheid voor- 
ziet. De werkgroep komt tot deze aanbeveling van- 
wege het ongewenste effect van deze bepaling op de 
verhandelbaarheid van op overheidsconcessies geba- 
seerde vermogensrechten en de daardoor veroor- 
zaakte verminderde werking van de beoogde markt 
voor dergelijke concessies. Dan hebben we het bijv. 
over concessies onder de Meststoffenwet, Wet op 
de Geneesmiddelenvoorziening, Diergeneesmidde- 
lenwet, Bestrijdingsmiddelenwet, Elektriciteitswet, 
Waterleidingwet, Mediawet of over vergunningen 
van Rijkswaterstaat voor het exploiteren van een 
benzinestation aan een Rijksweg. Het kabinet gaf in 
de begeleidende brief aan te zullen onderzoeken of 
artikel 3:83 BW minder klemmend kan worden om- 
schreven zodat rechten van publiekrechtelijke her- 
komst gemakkelijker overdraagbaar zijn. 
Vanuit de hoek van de intellectuele eigendom lag ar- 
tikel 3:83(3) BW al onder vuur. Brinkhof, de toenma- 
lige regeringscommissaris voor Boek 9 BW, heeft in 
zijn Tussenbalans van maart 1997 ook al gepleit voor 
een wets~ijziging.~ In de daaropvolgende jaren heeft 

het internet met rasse schreden zijn intrede gedaan 
en moeten we constateren dat artikel 3:83(3) BW ook 
problematisch is voor de ontwikkeling van de juridi- 
sche status van bijv. internet domeinnamen. 
Nu zowel uit de hoek van de 'gereguleerde markten' 
als vanuit de hoek van de intellectuele eigendom op 
wetswijziging wordt aangedrongen, is wellicht de 
hoop gerechtvaardigd dat de wetgever daadwerkelijk 
in actie zal komen. Dat is in ieder geval noodzakelijk 
wanneer we stil staan bij de praktische consequenties 
van dit in 1992 ingevoerde regime. In een tijdperk 
waarin de 'kennis-economie' en 'cyberspace' zich in 
volle omvang aandienen en privatiseringen of veilin- 
gen in bijv. de telecommunicatie- of mediasector aan 
de orde van de dag zijn is dat geen overbodige luxe 
maar bittere noodzaak. Artikel 3:83(3) BW is in es- 
sentie niet minder dan een 'disaster waiting to hap- 
pen'. 

Grondslag voor artikel 3:83(3)  
B W  ontbreekt! 

Artikel 3:83(3) BW brak in 1992 met het oude recht 
dat als regel kende dat alle vermogensrechten over- 
draagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het 
recht zich daartegen verzette. Vreemd genoeg onder- 
breekt iedere onderbouwing voor deze koerswijzi- 
ging. Dat is met name bevreemdend wanneer men 
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zich realiseert dat dit oude recht naar tevredenheid 
heeft gefunctioneerd en geen aanleiding is geweest 
voor problemen in de recht~praak.~ 
Los daarvan valt ook niet goed in te zien waarom 
voor andere rechten dan eigendom, beperkte rechten of 
vorderingsrechten voor overdraagbaarheid steeds een 
wettelijke bepaling vereist zou moeten zijn. Welk be- 
lang daarmee gediend wordt is niet duidelijk. De 
enige reden dat we artikel 3:83(3) BW hebben lijkt 
daarin gelegen te zijn dat Meijers het in zijn eerste 
Ontwerp - zonder -enige toelichting - had opgeno- 
men. ~ i i j e r s  ging er wellicht vanuit dat hij de over- 
draagbaarheid van 'andere rechten' in het door hem 
voorziene Boek 9 - over 'voortbrengselen van de 
geest' - zou ondervangen. Nu Boek 9 echter nog 
steeds niet in beeld komt gaat een dergelijke, aan een 
codificator niet vreemde, overmoed ons parten spe- 
len. 
De nadelen van het regime zijn evident. In een tijd 
waarin het begrip wetgever-plaatsvervanger gemeen- 
goed is geworden, behoeft het geen betoog dat het 
geen benijdenswaardige positie is als men steeds aan 
de luimen van de wetgever is overgeleverd. Voordeel 
van de oude regel is dat het de voor de ontwikkeling 
van het recht vereiste flexibiliteit geeft, die nodig is 

om op de - steeds sneller 
gaande - economische en 
technologische ontwikke- 
lingen te kunnen inspelen. 
Het ontstaan van nieuwe 
rechten en nieuwe econo- 
mische realiteiten kan zo 
binnen het juridische kader 
worden opgevangen en ge- 
accommodeerd zonder af- 
hankeliik te ziin van het in -- 
actie komen van de wetge- 
ver. Die manoeuvreer- 

ruimte is voor het recht een 'must' in een tijd waarin 
internet en de kennis-economie veel bestaande con- 
venties onder vuur nemen. 

Reikwijdte artikel 3:83(3)  BW 

(a) Intellectuele eigendom 
Het domein van de intellectuele eigendom onder- 
vindt zonder meer de gevolgen van het regime van 
artikel 3:83(3) BW. Er zijn tal van 'intellectuele eigen- 
domsaanspraken' - zoals bijv. Portretrechten en 
rechten verbonden aan voorgebruik van ongedepo- 
neerde merken - die naar huidig recht niet over- 
draagbaar zijn. Dat leidt tot een blokkering van het 
rechtsverkeer en de mogelijkheden tot het uitbuiten 
van de waarde van dergelijke vermogensrechten, die 
niet te rechtvaardigen is. Met name bij nieuwe intel- 
lectuele eigendomsrechten wordt dit een hindernis. 

(b) Internet-domeinnamen 
Internet-domeinnamen zijn een voorbeeld van een 

3. Zie over art. 3:83(3) BW: 
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De crediteur van alleen maar 
een vorderingsrecht op een 

domeinnaam heeft in geval van 
faillissement van de uitgevende 

instantie niet veel houvast. 

nieuw fenomeen dat hinder kan ondervinden van ar- 
tikel 3:83(3) BW. Het recht op een internet-domein- 
naam is naar Nederlands recht primair aan te merken 
als een vorderingsrecht op de domeinnaam-uitge- 
vende instantie, zoals bijv. de Stichting Internet Do- 
meinregistratie Nederland voor .nl-domeinnamen. 
Voor een dergelijk vorderingsrecht geldt de (oude) re- 
gel dat het overdraagbaar is, tenzij de aard van het 
recht zich er tegen verzet. Domeinnamen zijn onder 
dit regime in Nederland overdraagbaar. 
Wanneer we stilstaan bij het belang en de functie 
van domeinnamen in het economisch verkeer dan 
kan men zich voorstellen dat men een domeinnaam 
wellicht ook als een voorwerp van een (ongeschre- 
ven) intellectueel eigendomsrecht zou willen kwalifi- 
ceren, al was het maar omdat men het recht op een 
domeinnaam ook tegenover derden zal willen inroe- 
pen. Ondanks dat er andere juridische mogelijkhe- 
den zijn om een recht op een domeinnaam aan an- 
deren tegen te werpen, zoals zorgvuldigheidsnormen 
en de normen inzake misleidende reclame, dringt 
zich de gedachte op dat men een domeinnaam mo- 
gelijk - zeker op termijn - als een voorwerp van een 
'sui generis' intellectuele eigendomsrecht zal willen 
zien. Daarover ontwikkelt zich momenteel in de Ver- 
enigde Staten al jurispr~dentie.~ 
Die gedachte en een daardoor geïnspireerde rechts- 
ontwikkeling wordt echter binnen de Nederlandse 
rechtssfeer meteen een onzalige, omdat dit leidt tot 
de conclusie dat een domeinnaam daarmee niet 
meer overdraagbaar zou zijn vanwege het regime van 
artikel 3:83(3) BW. Dan lijkt het van praktisch in- 
zicht te getuigen om gelukkig te zijn met de status 
van vorderingsrecht. Dat een vorderingsrecht echter 
niet gelijk is aan 'eigendom', en bijvoorbeeld derden- 
werking ontbeert, zal zich echter toch gaan wreken 
in een aantal omstandigheden, bijv. wanneer de do- 
meinnaam-uitgevende instantie onverhoopt failliet 
mocht gaan. Deze instantie is immers slechts een pri- 
vate onderneming die failliet kan gaan door een 
slechte bedrijfsvoering of het opdoemen van een 
claim van een derde. Dat laatste zou wellicht kunnen 
in geval van een claim van een houder van een we- 
reldberoemd merk die moest zien dat zijn merk door 
de uitgevende instantie als domeinnaam aan een 
derde is uitgegeven. De crediteur van alleen maar een 
vorderingsrecht op een domeinnaam heeft in geval 
van faillissement van de uitgevende instantie niet 
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veel houvast. Hij heeft Inmiddels is het inzicht Rechten' is aangegeven 
slechts een vorderings- - de verhandelbaarheid 
recht waarvan de nako- 
ming door het faillisse- 

doorgebroken dat aan het van vergunningen 
een jaar of tien geleden 

ment wordt geschorst creëren van een in Nederland in een ne- 
en dient 'achter aan natief danlicht stond. In- 
te sluiten' in de rij vergunningenmarkt positieve middels is echter het in- 
van concurrente credi- zicht doorrrebroken - " 
teuren. De rechter zal in effecten kleven, ZOUIS een mede gelet op ervarin- 
zo'n situatie de ergste gen in het buitenland - 
rampen wel kunnen on- economisch efficiëntere dat aan het creëren van 
dervangen, maar het een vergunningenmarkt 
lijkt toch een weinig allocatie van rechten. positieve effecten kle- 
aanlokkelijk scenario ven, zoals een econo- 
voor onze domein- misch efficiëntere allo- 
naam-houder. Deze catie van rechtem6 Ook 
'overpeinzingen' illustreren hoe het regime van arti- een dergelijke rechtsontwikkeling wordt nodeloos 
kel3:83(3) BW een ongewenste hypotheek legt op de gehinderd door de beperkingen die artikel 3:83(3) 
rechtsontwikkeling van internet-domeinnamen. BW met zich brengt, zoals in het Rapport van de 

Werkgroep 'Verhandelbare Rechten' onderstreept. 
(C) Overheidsvergunningen 
De reikwijdte van artikel 3:83(3) BW is echter niet be- 
perkt tot de intellectuele eigendom, maar raakt 'alle Rechtsgevolg en praktische 
andere rechten'. Een belangrijke categorie wordt dan C0ilseq llent ies Van 
gevormd door de rechten die zijn gebaseerd op over- onoverdraagbaarheid 
heidsvergunningen. Dat betreft dan een bont scala 
uiteenlopendvan bijv. (a) vergunningenvoor het ex- Wat is de betekenis van het feit dat een recht niet 
ploiteren van een benzinestation, (b) geneesmidde- overdraagbaar is? Eenvoudigweg dat dit recht 'blijft 
lenregistraties, (c) bestrijdingsmiddelen-registraties, zitten waar het zit'. Het kan niet overgaan van het 
(d) melkquota, (e) mestvergunningen tot (f) hinder- vermogen van de een naar het vermogen van de an- 
wetvergunningen en (g) vergunningen voor omroep- der. De identiteit van de rechthebbende wordt dus 
organisaties. Daarbij kan er van worden uitgegaan 'bevroren'. Dat levert een statisch geheel op waarvan 
dat de wetgever veelal niet een bewuste keuze voor of je op je klompen kunt aanvoelen dat het niet aan- 
tegen overdraagbaarheid van die vergunningen zal sluit bij de noden en wensen van de rechtspraktijk. 
hebben gemaakt. Dat is wel gebeurd in de Telecom- Creatieve juristen zullen opmerken dat overdracht 
municatiewet die in artikel 3.8 bepaalt dat vergun- van een recht niet de enige mogelijkheid is om een 
ningen overdraagbaar zijn wanneer de Minister ten- ander dan de rechthebbende de vruchten van een 
minste toestemming verleent. Voor melkquota is in recht te kunnen laten plukken. Dat is zonder meer 
de Europese regelgeving in overdraagbaarheid voor- juist. Contractueel is immers zeer veel in elkaar te 
zien, maar voor vergunningen onder bijv. de Wet op sleutelen en via allerhande afspraken - die zich al 
de Geneesmiddelenvoorziening, de Bestrijdingsmid- dan niet als huur, licentie of lease laten kwalificeren 
delenwet en de Elektriciteitswet ontbreken wettelijke 
bepalingen die in overdraagbaarheid voorzien. Daar- 
mee lijken die vergunningen vermogensrechtelijk in 
beginsel niet overdraagbaar. Voor een nadere analyse 
van de verhandelbaarheid van publieke rechten ver- 
wijs ik naar het elders in dit nummer opgenomen ar- 
tikel 'De handel en wandel binnen het publiekrecht' 
van Van Kampems 
Wanneer het niet om 'hoogst persoonlijke' vergun- 
ningen gaat - bijvoorbeeld wanneer de vergunning- 
houder slechts aan objectieve criteria hoeft te vol- 
doen - valt niet goed in te zien waarom dergelijke 
vergunningen niet overdraagbaar zouden dienen te 
zijn. Dat laatste is kennelijk ook al de opvatting van 
menige overheidsinstelling die onder een aantal wet- 
telijke regelingen ook zijn medewerking verleent aan 
overdracht van een vergunning door deze - zonder 
dat een wettelijke basis voor overdracht aanwezig is - 
op naam van de 'rechtsopvolger' te stellen. De vraag 
rijst dan of zo'n naamswijziging, wanneer over- 
dracht in privaatrechtelijke zin niet kan, niet gezien 
moet worden als een intrekking van de bestaande 
vergunning van de 'rechtsvoorganger' onder gelijk- 
tijdige uitgifte van een nieuwe vergunning aan de 
'rechtsopvolger'. Dat impliceert dan wellicht dat het 
gehele administratiefrechtelijke regime dat voor het 
intrekken of uitgeven van een vergunning geldt, met 

- kan men zeer wel de situatie benaderen dat een an- 
der de 'economisch eigenaar' van een recht wordt. 
De kneep zit hem echter daarin dat met dergelijke 
constructies uiteindelijk slechts economische eigen- 
dom wordt gerealiseerd. Daarmee kan juridische 
eigendom weliswaar in grote mate worden benaderd, 
maar uiteindelijk blijft het toch iets anders. Civiel- 
rechtelijk bezien gaat het goed niet over naar het ver- 
mogen van de 'economisch eigenaar', maar blijft het 
in het vermogen van de juridisch eigenaar. 
Dit verschil met een juridische rechtsovergang wordt 
met name - pijnlijk - duidelijk wanneer men de 
rechtsgevolgen in geval van een faillissement van de 
rechthebbende in ogenschouw neemt. 

Faillissement 
'rechtsvoorganger' 

Stel dat voor het faillissement van de rechthebbende 
een onoverdraagbaar recht is 'overgedragen'. Dat kan 
bijvoorbeeld omdat partijen zich niet realiseerden 
dat artikel 3:83(3) BW dat niet toestond, of omdat zij 
zich dat wel realiseerden en een contract hanteerden 
dat die overdracht zoveel mogelijk benaderde. Dat 
laatste kan bijvoorbeeld door overeen te komen dat 
de oorspronkelijk rechthebbende het object van de 

in voorkomend geval bezwaar- en beroepsmogelijk- 'overdracht' niet meer zal gebruiken en dat dit ge- s. T.A. vanKampen, De handel 

heden voor derden, in acht genomen zou moeten bruik uitsluitend zal zijn voorbehouden aan de en wandel binnen het 

worden. Dat lijkt een weinig aantrekkelijk perspec- 'rechtsopvolger'. Daarbij kan men ook nog denken publiekrecht, NIB2001, 

tief. aan allerhande procesrechtelijke bijstandsverplich- p. 339 e.v. 

De aandacht voor de gevolgen van artikel 3:83(3) BW tingen van de oorspronkelijke rechthebbende voor 6. Zie Rapport 'Verhandelbare 
op administratiefrechtelijk terrein is van recente da- het geval de 'rechtsopvolger' dat recht geldend dient Rechten', Bijlage I (Startnoti- 
tum, omdat - zoals in het Rapport 'Verhandelbare te maken tegenover derden. Die bijstand is met tie), p. i. 
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name van belang, zo niet onmisbaar, wanneer de pri- 
oriteit van het bewuste recht een rol speelt, zoals 
bijv. bij de rechten die verbonden zijn aan gebruik 
van een ongedeponeerd merk.' Verder nemen we 
aan dat partijen volledig uitvoering hebben gegeven 
aan al hun contractuele verplichtingen en met name 
dat de 'rechtsopvolger' volledig aan zijn betalings- 
verplichtingen heeft voldaan. 

(a) Positie 'rechtsopvolger' 
De curator in het faillissement van de rechthebbende 
bevindt zich dan in de florissante positie dat de boe- 
del enerzijds gebaat is geweest door de ontvangen be- 
talingen en anderzijds nog steeds rechthebbende is 
gebleven van het desbetreffende recht. Doordat het 
bewuste recht niet overdraagbaar was zit het nog in 
het vermogen van de 'rechtsvoorganger' en valt 
daarmee in de failliete boedel. De beoogde 'rechtsop- 
volger' moet vervolgens constateren dat al zijn aan- 
spraken uit de 'overdrachtsovereenkomst' door het 
faillissement degraderen tot concurrente vorderin- 
gen waarvan de nakoming door het faillissement 

worden geschorst. Hij moet dus gewoon aansluiten 
in de rij van concurrente crediteuren, samen met de 
bakker en de slager, maar achter preferente crediteu- 
ren als de fiscus en de houders van beperkte rechten 
als pand of hypotheek. 
Wanneer daadwerkelijk was overgedragen had onze 
rechtsopvolger 'boven' al deze schuldeisers gestaan 
en had niemand hem kunnen negeren, terwijl dat 
laatste nu wel het geval is. Onze vermeende 'rechts- 
opvolger' staat in wezen dus met lege handen en 
moet bovendien toezien hoe de curator datzelfde 
recht ten tweede malen te gelde kan maken. Daarbij 
heeft hij geen preferente positie, zodat de curator dat 
recht aan een derde kan aanbieden zonder dat het 
belast is met enige aanspraak van de 'vermeende 
rechtsopvolger'. De curator kwijt zich dan in begin- 
sel op prijzenswaardige wijze van zijn taak doordat 
hij zo het voor de gezamenlijke crediteuren beschik- 
bare saldo optimaliseert. Met een oplossing die het 
rechtvaardigheidsgevoel eer aan doet heeft deze uit- 
komst echter weinig te maken. 

(b) Positie curator 
Het leed is echter nog niet geleden. Voor zover die 
curator enige binnenpret mocht hebben gehad over 
zijn juridische scherpzinnigheid waarvoor de geza- 
menlijke crediteuren hem dankbaar zouden moeten 
zijn, zal die vreugde van korte duur zijn. Diezelfde 

7. Zie: BenGH 16 juni 1995, curator wordt op zijn beurt namelijk even hard met 
B/E1996,80(Rivel Rijwiel- de door artikel 3:83(3) BW opgelegde beperkingen 
fabriek1Gehandicaptenvoor- geconfronteerd. Niet alleen kan hij de mogelijk reeds 
ziening Heerenveen). 'overgedragen' rechten op zijn beurt evenmin 'over- 

dragen', maar hij moet constateren dat hij geen en- 
kele van de in de boedel vallende 'andere rechten' 
aan derden kan overdragen. Het zal duidelijk zijn dat 
dit de waarde van de boedel niet ten goede komt. 
Wanneer hij een optimaal financieel resultaat wil re- 
aliseren zal hij ervaren dat dit waarschijnlijk niet 
goed mogelijk is als hij een recht niet kan overdragen 
in vermogensrechtelijke zin. Wanneer een recht niet 
kan worden overgedragen van het vermogen van de 
failliet naar het vermogen van de 'rechtsopvolger' 
blijft deze laatste immers steeds afhankelijk van de 
faillietIrechthebbende. Dat is een weinig aanlokke- 
lijk perspectief waar weinig vrijwilligers voor in de rij 
zullen staan. 
Kortom, een optimale realisering van de vermogens- 
waarde van de failliete boedel wordt gefrustreerd 
door deze onoverdraagbaarheid. Daarmee is sprake 
van een vorm van kapitaalsvernietiging die niet al- 
leen nadelig is voor de rechthebbende zelf, maar 
waarmee ook een publiek belang gemoeid is. De ge- 
zamenlijke crediteuren van die rechthebbende wor- 
den zodoende immers nodeloos benadeeld in hun 
mogelijkheden om hun vorderingen zoveel mogelijk 
voldaan te krijgen. Dat is een schrijnend resultaat. 
Allereerst omdat zij bij de inschatting van hun kre- 
dietrisico op de rechthebbende waarschijnlijk toch 
rekening hebben gehouden met de economische 
waarde van het bewuste recht. Ten tweede omdat 
niet valt uit te leggen aan die gezamenlijke crediteu- 
ren waarom zij überhaupt met deze juridische pat- 
stelling geconfronteerd moeten worden. Bovendien 
moet men aannemen dat door de opkomst van de 
'kennis-economie' en 'cyberspace' meer en meer ac- 
tiva van ondernemingen binnen de categorie 'alle 
andere rechten' zullen vallen, zodat de negatieve ge- 
volgen van het regime van artikel 3:83(3) BW alleen 
maar in grotere mate voelbaar zullen worden. 

Beperkte rechten - zoals pand 
of vruchtgebruik - niet 
mogelijk 

Een andere manco van het niet overdraagbaar zijn 
van 'alle andere rechten' is dat zij evenmin bezwaard 
kunnen worden met een beperkt recht, zoals bijvoor- 
beeld een pandrecht of een recht van vruchtgebruik. 
Hier geldt dat wie het meerdere - in de vorm van ju- 
ridische overdracht - niet kan, evenmin het mindere 
- vestiging van een beperkt recht -vermag. Dit is het 
gevolg van artikel 3:81 BW dat bepaalt dat alleen de- 
gene aan wie een overdraagbaar recht toekomt een be- 
perkt recht kan vestigen. 
Praktische consequentie daarvan is bijvoorbeeld dat 
de rechthebbende zijn recht niet in pand kan geven 
aan een financier, zodat zijn mogelijkheden tot het 
aantrekken van financieringen evenzeer beknot wor- 
den. De mogelijkheid tot optimale benutting van de 
vermogenswaarde van zijn vermogensbestanddeel 

C 
wordt de rechthebbende zo onthouden. Ook dat valt 
niet uit te leggen aan deze rechthebbende of een 
geïnteresseerde financier, zeker niet wanneer iedere 
grond voor die beperking ontbreekt. 
Een voorbeeld is wellicht illustratief. Portretrechten 
kunnen garant staan voor een jaarlijkse, gestage 
stroom van inkomsten voor iemand met een 'verzil- 
verbare populariteit', zoals een beroemde voetballer 
of schaatser. Portretrechten vinden hun grondslag in 
artikel 21 van de Auteurswet maar ontberen een 
eigen wettelijk regime. Er is dan ook geen wettelijke 
bepaling die in overdraagbaarheid van portretrech- 
ten voorziet. Sinds 1992 zijn portretrechten dan ook 
niet meer overdraagbaar en kan daarop dus bijv. ook 
geen pandrecht worden gevestigd. Stel dat onze voet- 
baller of schaatser een financiering van zijn bank no- 
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dig heeft. Dan zal hij deze vaste inkomstenstroom draagbaar tenzij de wet Een optimale van de 
slechts in beperkte mate kunnen benutten omdat hij of de aard van dat recht 
de bank daarop geen pandrecht kan verstrekken. 

I Mocht onze held failliet gaan dan staat de bank im- 
mers in dezelfde rij als ,alle andere niet-preferente 
crediteuren. Dat is een rij waarin de gemiddelde bank 
niet graag staat, zodat deze zal bedanken voor de eer 
of een (substantieel) hogere rente in rekening zal 
brengen vanwege het grotere kredietrisico. 
We moeten dus constateren dat ondanks dat er 
sprake is van een vermogensrecht dat garant kan 
staan voor substantiële revenuen de economische 
waarde van dat vermogensrecht slechts in beperkte 
mate gerealiseerd kan worden. De rechthebbende 
kan het niet verkopen en is er zodoende 'toe veroor- 
deeld' om zelf verantwoordelijk te blijven voor de ex- 
ploitatie van zijn recht. Hij kan het ook niet aan een 
financier verpanden, zodat hij er ook weinig lol aan 
heeft voor het aantrekken van - wellicht broodno- 
dige - kredieten. Wanneer hij dan onverhoopt failliet 
mocht gaan - al was het maar omdat hij niet vol- 
doende bankkredieten kon krijgen - zijn vervolgens 
de gezamenlijke crediteuren evenzeer de dupe van de 

$ onmogelijkheid van overdraagbaarheid. De curator 
blijft immers evenzeer 'zitten' met dat recht. 

Voorbeelden rechtspraak 

Wanneer de gevolgen van artikel 3:83(3) BW zo kwa- 
lijk zijn rijst natuurlijk ook de vraag wat de prakti- 
sche consequentie tot nu toe is geweest. Gedeeltelijk 
valt dat mee, wanneer je voor dat oordeel op de ge- 
publiceerde jurisprudentie mag afgaan. In de twee te 
bespreken arresten kon artikel 3:83(3) BW echter 
slechts buitenspel gezet worden doordat de relevante 
overdrachtsdata nog vóór de inwerkingtredingda- 
tum van 1 januari 1992 lagen. Dat illustreert echter 
meteen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat 
de gevolgen van artikel 3:83(3) BW zich wel zullen 
manifesteren. 

(a) Rivel RijwielfabriekICVGC 
Een voorbeeld van een procedure die nog naar oud 
BW beslist werd, maar onder het regime van art. 
3:83(3) BW een andere afloop zou hebben is te vin- 
den in het arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 
juni 1995.8 De zaak lag als volgt. 
De (oude) Rivel Rijwielfabriek BV gebruikte het merk 
Rivel in de Benelux voor fietsen maar had dit niet ge- 
deponeerd. Deze BV gaat failliet en de curator ver- 
koopt op 24 december 1991 alle activa, inclusief alle 
rechten van industriële eigendom, aan een BV, die 
zich op 1 januari 1992 omdoopt tot Rivel Rijwielfa- 
briek BV. Deze vennootschap deponeert op 30 janu- 
ari 1992 het woordmerk Rivel voor fietsen in de Be- * nelux. Achteraf blijkt echter dat een andere vennoot- 
schap de dag vóór de overdracht van de activa door 
de curator het merk Rivel heeft gedeponeerd voor 
onder meer fietsen. Saillant detail is dat de directeur 
van deze vennootschap tot in 1991 in dienst was bij 
Rivel Rijwielfabriek BV (oud). Dit depot had dus alle 
schijn van een depot te kwader trouw, waartegen de- 
gene die het merk in een periode van drie jaar vooraf- 
gaand aan dat depot in de Benelux te goeder trouw 
en op normale wijze heeft gebruikt zich kan verzet- 
ten. Dat was de oude Rivel Rijwielfabriek BV. 
De vraag rees zodoende of dit 'voorgebruiksrecht' 
overdraagbaar was, zodat de eisende partij in deze 
procedure - de nieuwe Rivel Rijwielfabriek BV - zich 
daarop kon beroepen als een aan haar overgedragen 
recht. Het antwoord op die vraag werd naar Neder- 
lands recht beheerst door het oude BW, aangezien de 
overdracht nog vóór 1 januari 1992 had plaatsgevon- 
den.g Naar oud burgerlijk recht was dit recht over- 

zich daartegen zou ver- 
zetten. De Benelux Mer- 

vermogenswaarde van de 
kenwet (BMW) bepaalt 
daar niets over, maar het 

failliete boedel wordt 
'voorgebruiksrecht' is 
een in de BMW eereeeld 

gefrustreerd door deze 
" " 

recht, zodat de aard van 
het recht een kwestie 

onoverdraagbaarheid. 
van Beneluxrecht is. Te- 
gen die achtergrond 
stelde de rechtbank 
Leeuwarden vragen aan het Benelux Gerechtshof 
over de overdraagbaarheid van dit recht. 
Advocaat-generaal Ten Kate maakte in zijn Conclusie 
melding van het bestaan van artikel 3:83(3) BW, 
maar omzeilde de problematiek door te stellen dat 
het bij het inroepen van een 'voorgebruiksrecht' 
voor een 'depot te kwader trouw' niet nodig is dat 
sprake is van een goederenrechtelijke overdracht van 
dat recht. Hij stelde de 'omstandigheden van het ge- 
val' centraal en kende in dat verband gewicht toe aan 
de overdrachtsovereenkomst tussen de eiser en de 
voorgebruiker. Het Benelux Gerechtshof wilde zich 
vervolgens ook niet aan deze kwestie branden en 
herformuleerde de vraag van de rechtbank. Hoewel 
de rechtbank in zijn vragen consequent sprak over 
'overdracht' wilde de rechtbank volgens het Benelux 
Gerechtshof weten of de BMW zich ertegen verzet 
dat de aan de oude Rivel BV toekomende 'bevoegd- 
heid' door de overeenkomst op de eiser kan 'over- 
gaan'. Vervolgens overwoog het hof dat 'geen bepaling 
van de BMW zich ertegen verzet dat een gebruiker van een 
niet gedeponeerd merk met een ander een overeenkomst 
sluit die ertoe strekt dat hij het gebruik van dat merk 
staakt en ermee instemt dat de opvolgende gebruiker het 
gebruik op dezelfde voet voortzet. Na de overeenkomst 
aldus te hebben 'aangepast' ging het hof daar conse- 
quent mee door in de overweging dat om de bescher- 
ming die de BMW 'aan de gebruiker van een niet gede- 
poneerd merk beoogt te geven, volledig tot haar recht te 
doen komen, moet worden aanvaard dat een overeen- 
komst als hiervoor (...) bedoeld in de regel ertoe strekt dat 
de bevoegdheid (...) in die zin overgaat op de opvolgende 
gebruiker dat deze zich tegenover de deposant mede mag 
beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker 
van het merk heeft gemaak P. 
Dit alles getuigt zonder meer van juridisch vernuft 
maar voor de 'fijnproevers' zal toch duidelijk zijn dat 
wat hier in termen van 'overgaan', 'bevoegdheid' en 
'opvolgend gebruik' wordt verpakt gewoon een over- 
dracht van een recht is. Dat leert dan tevens dat de 
Advocaat-generaal en het Benelux Gerechtshof wel- 
licht van oordeel waren dat het beoogde resultaat 
mogelijk1° niet bereikt kan worden wanneer het re- 
gime van artikel 3:83(3) BW van toepassing is. Dat 
geeft dan aan dat partijen mazzel hebben gehad dat 
de overdracht één week vóór de inwerkingtreding 
van dat nieuwe regime per 1 januari 1992 plaats 
vond. Dat is mooi voor deze partijen maar onder- 
streept het arbitraire karakter van de impact van arti- 
kel 3:83(3) BW. 

(b) Peters-DircksIDircks C.S." 

Deze zaak is een ander voorbeeld van een procedure 
die werd beslist onder het oude burgerlijk recht en na 
1 januari 1992 waarschijnlijk anders zou eindigen. 
De procedure ging, onder meer, om de vraag wie 
rechthebbende was van een door Rijkswaterstaat af- 
gegeven publiekrechtelijke vergunning tot het ex- 
ploiteren van een benzinestation. 
De vergunning was in 1970 afgegeven aan de heer 
Dircks. Deze was in 1973 een vennootschap onder 
firma aangegaan met één van zijn kinderen, onder 

8. BenCH 16 juni 1995, N] 

1996,470, m.nt. DWFV 

(Rivel RijwielfabriekICVCV). 

9. Art. 3:83(3) BW trad in 

werking per 1 januari 1992 

(22 nov. 1991, Stb. 1991, 

600). 

10. Dat het naar Nederlands 

recht niet overdraagbaar 
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de omstandigheid dat het 
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in het midden laat. Zie 
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11. HR16mei 1997, N11998, 
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DircksIDircks C.S.). 
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12. Aldus mijn 'ceterum cen- 

seo': Th.C.J.A. van Engelen, 

Vermogensrechten op on- 

stoffelijke goederen; Over- 
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1991, p. 431 en Prestatie- 
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gendomsrechten, (diss.), 

Deventer: Kluwer 1994, p. 

325; Zie daarover: Tussen- 

balans Regeringscommissa- 

ris Brinkhof, BIE 1997, p. 

279 en Ch. Gielen, Be- 

scherming van bedrijfsge- 

heimen, preadvies van de 

vereniging 'Handelsrecht', 

Deventer: Tjeenk Willink, 

1999, p. 7. 

inbreng van de vergunning. Vervolgens waren de 
beide vennoten in 1974 een verblijvensbeding over- 
eengekomen, dat inhield dat in geval van overlijden 
van een van de vennoten de activa van de vennoot- 
schap aan de andere vennoot zouden toekomen en 
de erfgenamen van die vennoot slechts recht op een 
bedrag in geld zouden hebben. In 1979 verzocht de 
heer Dircks aan Rijkswaterstaat om de vergunning op 
naam van zijn dochterlvennoot te steIlen, maar aan 
dat verzoek werd nooit gevolg gegeven. In 1984 over- 
leed de heer Dircks en vervolgens ontstond een ge- 
schil tussen de erfgenamen over de vraag wie recht- 
hebbende op de vergunning was: de gezamenlijke 
erfgenamen of alleen de dochterlvennoot? 
In lijn met het vonnis van de rechtbank Maastricht 
van 22 april 1993 oordeelde het Hof Den Bosch bij 
arrest van 1 november 1994 dat de vergunning in- 
derdaad was ingebracht in het (afgescheiden) vermo- 
gen van de vennootschap onder firma, omdat de ver- 
gunning niet een 'hoogst persoonlijk karakter' had 
dat zich aan overdracht van die vergunning in de 
weg stond. Door die overdracht en het verblijvensbe- 

'juridische acrobatiek voor fijnproevers' leert dat de 
dreiging van artikel 3:83(3) BW reëel is. Het arbitraire 
van de data van de overdrachten in deze twee proce- 
dures illustreert vervolgens hoe weinig bevredigend 
de gevolgen van artikel 3:83(3) BW voor het rechts- 
gevoel zijn. Het valt immers moeilijk uit te leggen 
dat een bepaald rechtsgevolg na 1 januari 1992 fun- 
damenteel anders kan komen te liggen, zonder dat 
daar een bewuste keuze van de wetgever aan ten 
grondslag heeft gelegen en er ook niet iets 'kapot' 
was dat 'gemaakt' diende te worden. 
Deze problematiek belemmert een optimale ontwik- 
keling en verhandelbaarheid van activa van onder- 
nemingen waar intellectuele eigendomsrechten of 
overheidsconcessies van belang zijn. Dan heb je het 
over een belangrijk deel van de 'New Economy', 
zoals bijv. technologie- en internet-ondernemingen 
en over gereguleerde markten als die van media- en 
telecombedrijven. De consequentie is dan dat ac- 
tivalpassiva-transacties eigenlijk niet of nauwelijks 
aan de orde kunnen zijn binnen die sectoren, het- 
geen een duidelijk - en niet te rechtvaardigen - na- 

ding was de vergunning dus in het vermogen van de deel voor een optimale structurering van een trans- 
dochter terechtgekomen en maakte deze vergunning actie oplevert. Bovendien brengt artikel 3:83(3) BW 
geen onderdeel uit van de nalatenschap. met zich dat aan de belangen van de gezamenlijke 
De Hoge Raad verwierp het beroep in cassatie. De crediteuren in geval van een faillissement nodeloos 
Hoge Raad stelde dat het oordeel van het Hof over de afbreuk wordt gedaan, omdat de waarde van belang- 
vraag wie in de privaatrechtelijke verhouding tussen rijke activa van een onderneming niet optimaal kan 
deze partijen rechthebbende was, bepaald werd door worden verzilverd. 
de uitleg van de overeenkomsten. Dat oordeel was Wanneer men dan in ogenschouw neemt dat de be- 
aan het Hof als feitenrechter voorbehouden en de nodigde wetswijziging uitblinkt in eenvoud - 
motiveringsklachten werden afgewezen. Gevorderd .(schrapping van lid 3 en in lid l 'eigendom; beperkte 
was tevens het meewerken door de gezamenlijke erf- rechten en vorderingsrechten' vervangen door 'ver- 
genamen aan het op naam van de dochter stellen mogensrechten')12 - lijkt langer stilzitten door de 
van de vergunning. In dat verband draaide de Hoge wetgever niet gerechtvaardigd. 
Raad vervolgens nog om de 'hete brij' van artikel 
3:83(3) BW heen, hoewel de eventuele gevolgen 
daarvan in het cassatiemiddel niet aan de orde waren 
gesteld en ook de A-G daar in zijn Conclusie niet 
over sprak. De Hoge Raad overwoog dat het 'desbe- 
treffende recht in elk geval in die zin is overgegaan op [o- 
hanna Dircks' dat de erfgenamen daardoor verplicht 
werden aan wijziging van de tenaamstelling mee te 
werken. Deze formulering bracht de Hoge Raad ver- 
volgens nog tot de opmerking dat 'aan een overgang 
van deze aaiden met deze gevolgen staat ook de regel die 
thans is opgenomen in art. 3:83(3) B W niet in de weg, nu 
naar 's Hofs oordeel (...) de aard van p vergrnning mee- 
brengt dat de p~ivaatrechtelijke verhoddingen' beslissend 
zijn. De Hoge Raad koos wellicht voor deze 'omzei- 
lende formulering' omdat de wijziging van de te- 
naamstelling van de vergunning na l januari 1992 
plaats vond. 
Door nu te stellen dat die wijziging in de tenaamstel- 
ling géén privaatrechtelijk relevant feit was en deze 
slechts de - van vóór 1 januari 1992 daterende - pri- 
vaatrechtelijk relevante feiten diende te weerspiege- 
len, kon de Hoge Raad de mogelijk kwalijke gevolgen 
van artikel 3:83(3) BW neutraliseren. Wanneer daar- 
entegen de publiekrechtelijke tenaamstelling wèl pri- 
vaatrechtelijk relevant zou zijn geoordeeld, had arti- 
kel 3:83(3) meteen 'roet in het eten gegooid' doordat 
een eenvoudige wijziging van de tenaamstelling - of- 
wel overdracht van de vergunning - dan niet meer 
mogelijk zou zijn geweest. Dan had de vergunning 
moeten worden ingetrokken en opnieuw moeten 
worden uitgegeven met alle mogelijke administra- 
tiefrechtelijke perikelen die daaraan kunnen kleven. 

Conclusie 

De omstandigheid dat zowel het Benelux Gerechts- 
hof in de Rivel-zaak als de Hoge Raad in de Dircks- 
zaak meenden hun toevlucht te moeten zoeken in 
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