
gen van het ontbreken, in Spanje en Portugal, van octrooi- 
rechtelijke bescherming voor geneesmiddelen1. Anderzijds 
kan een te hoog niveau van bescherming in een bepaalde 
lid-staat eveneens een hinderpaal vormen voor te importe- 
ren goederen of grensoverschrijdend te verlenen diensten, 
overigens niet alleen vanuit het oogpunt van het vrije ver- 
keer, maar ook met het oog op een interne markt die onder 
meer gekenmerkt wordt door een onvervalste mededinging. 
Vandaar dat de uitoefening van de verschillende rechten 
van intellectuele eigendom niet verder mag gaan dan dat- 
gene wat noodzakelijk is om de essentiële functie van het 
betrokken recht te waarborgen. Ziedaar de ratio legk om, 
in het kader van een volledige harmonisatie, naast mini- 
mumnormen ook maximumnormen op te leggen. In het 
kader van de WTO, waar de vervlechtingsgraad van de ver- 
schillende nationale markten niet te vergelijken is met de 
door het EG-verdrag beoogde bereikte integratie, is een der- 
geli j ke aanpak echter wenselij k nog denkbaar. 

Het is tegen deze achtergrond dat de betrokken bepalin- 
gen van het TRIPS-verdrag uitgelegd dienen te worden. 
Daarbij is bepalend dat art. 33 niet vereist dat alle octrooi- 
bescherming een beschermingsduur kent van twintig jaar 
na verlening. Art. 33 stelt nogal elliptisch vereisten aan de 
duur van 'de bescherming'. Gezien de context gaat het 
daarbij om de in de desbetreffende Titel 5 van Deel I1 van 
het verdrag geregelde octrooibescherming. Anders dan Van 
Engelen meent, is art. 27 TRIPs daarbij geen definitiebepa- 
ling van wat het octrooirecht inhoudt. Het geeft, samen met 
art. 28, de kernelementen weer van een verplicht te bieden 
octrooibescherming, te weten het voorwerp, de vereisten en 
de inhoud daarvan. Zo bepaalt art. 27 TRIPS dat uitvindin- 
gen, die aan bepaalde vereisten voldoen, octrooirechtelijke 
bescherming kunnen genieten. Elke WTO-lidstaat moet 
met andere woorden een octrooistelsel bieden, dat aan alle 
in voornoemde titel gestelde vereisten voldoet. 

Uit het samenspel van deze bepalingen kan derhalve 

geen verbod worden afgeleid om, naast het conforme stel- 
sel, of binnen een tweeledig stelsel, naast de conforme va- 
riant, in een variant te voorzien die op sommige punten af- 
wijkt. De uitvindingen waarvoor onderdanen van derde 
landen een aanvraag indienen kunnen immers overeen- 
komstig de bepalingen van de ROW 1995 een octrooibe- 
scherming genieten die aan alle vereisten van Titel 5 van 
Deel I1 TRIPs voldoet. Deze onderdanen kunnen daarnaast 
ook, volledig naar eigen inzicht, opteren voor een minder 
omslachtige verleningsprocedure, met een minder lange 
beschermingsduur. 

Overigens zou een uitleg van voornoemde bepalingen, 
zoals Van Engelen bepleit, geen enkel door het WTO-ver- 
drag (met aanhangsels) beoogd doel dienen. Waar het om 
gaat is dat onderdanen van derde landen in Nederland toe- 
gang hebben tot een deugdelijk stelsel. Niet valt in te zien in 
hoeverre het bestaan, in een tweeledige opzet, van een niet 
TRIPS-conforme octrooivariant een belemmering zou vor- 
men voor toegang op de Nederlandse markt. 

Zelf denk ik dus niet dat er ooit een rechter zal zijn die de 
beperking van de beschermingsduur van registratie-oc- 
trooien wegens een rechtstreekse werking van art. 33 TRIPs 
opzij zal zetten om alsnog twintig jaar te verlenen. Aanvan- 
kelijk vond ik derhalve de gedachte om bij het BIE aan te 
dringen op betaling van instandhoudingstaksen na het 
zesde jaar niet buitengewoon zinvol. Misschien is dat echter 
toch de snelste manier om deze discussie uit de wereld te 
helpen, namelijk door het aantekenen van bezwaar en be- 
roep tegen de beslissing van het BIE waarbij wordt gewei- 
gerd om dergelijke niet verschuldigde taksen in ontvangst 
te nemen. 

1. HvJ EG 5 december 1996, gevoegde zaken C-267/95 en 268/95, Jur. 
1996, p. 1-6285; NJ 1997,606; GRURInt. 1997, p. 250-254, n/VS 1996, 
p. 490 m.nt. Mok; SEW 1997, p. 324 m.nt. Aiexander (concl. A-G Fen- 
nelly, Merch &Co/Primecrown en Beecbam Group/Europhan'). 

REACTIE OP NASCHRIFT VAN 
HERMAN SPEYART 

DICK VAN ENGELEN* 

Op zich zou ik graag met Speyart willen onderschrijven dat 
het Nederlandse 6-jaars octrooi gewoon blijft zoals het door 
de wetgever bedoeld is en dat we TRIPs kunnen negeren. Ik s denk echter dat dit helaas niet kan en dat in ieder geval de 
stelligheid van Speyarts conclusie ongegrond is. Naar mijn 

I oordeel wordt mijn analyse niet door Speyart ontkracht. 
q Speyart verdedigt een bepaalde interpretatie waarmee de 
4 kwade gevolgen van TRIPS door een rechter opzijgezet kun- 
8 nen worden. Die interpretatie is sympathiek en een rechter 

kan die wellicht toepassen, maar deze interpretatie is in 
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mijn ogen - helaas - niet dwingend. En daar wringt hem 
wat mij betreft de schoen: zolang niet in 'hoogste instantie' 
- door de Hoge Raad of de Wereldhandelsorganisatie - is 

uitgemaakt dat die interpretatie juist is, blijft de praktijk 
met de vraag zitten wat hier uiteindelijk rechtens is. Dat is 
een luxe die de Nederlandse rechtspraktijk en met name de 
Nederlandse industrie zich naar mijn oordeel niet kan ver- 
oorloven en die juridisch Nederland zich ook niet moet wil- 
len veroorloven. 

Het lijkt mij noodzakelijk dat de Nederlandse wetgever 
snel optreedt om zodoende deze onbedoelde effecten van het 
6-jaars octrooi te neutraliseren. Ik denk dat we daar vooral 
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mee geholpen zijn en niet met allerhande pogingen om 'de 
geest in de fles' te krijgen. De wetgever heeft zich in 1995 in 
het geheel niet bekommerd over de mogelijke gevolgen van 
TRIPS voor het 6-jaars octrooi. Dan lijkt het raadzaam die 
kwestie alsnog expliciet onder ogen te zien en daarop te 
reageren met nadere wetgeving in plaats van alle hoop te 
vestigen op een helpende hand van de rechter. 

Art. 33 TRIPs schrijft een minimum beschermingsduur 
van twintig jaar voor. Die beschermingsduur geldt voor oc- 
trooien in de zin van de TRIPs-overeenkomst. Wat dat zijn 
leert art. 27 TRIPs. Deze artikelen geven niet aan dat die 
minimumbeschermingsduur slechts een facultatieve mo- 
gelijkheid dient te zijn of dat landen vrij zijn in de keuze 
van wat zij als een door TRIPs bedoeld octrooi willen aan- 
merken. Wanneer men dat er wel in wil lezen - zoals 
Speyart voorstaat - begeeft men zich in mijn ogen op glad 
ijs. De tekst van deze TRIPs-bepalingen lijkt mij helder en 
niet voor meerdere uitleg vatbaar. Zeker in internationale 
verhoudingen prevaleert de letterlijke betekenis van een 
tekst. Als die helder is geldt what-you-see-k-what-you-get 
en dient een al te losse interpretatie achterwege te blijven. 

De door Speyart voorgestane interpretatie zou men ook 
kunnen hanteren om te stellen dat het regime van de Bene- 
lux Modellenwet niet in strijd is met de door de Berner Con- 
ventie voorgeschreven minimumbeschermingsduur van 25 
jaar voor werken van toegepaste kunst. De Hoge Raad 
maakte er echter in het Cassina-arrest1 weinig woorden aan 
vuil om te oordelen dat die vlieger niet opging. 

We dienen er in Nederland ook voor te waken om ver- 
dragsverplichtingen steeds zo uit te leggen dat die voor ie- 
dereen gelden behalve voor ons. Bij het door art. 50 lid 6 
TRIPs voorgeschreven regime ter zake van 'voorlopige 
maatregelen' werd het standpunt ingenomen dat ons kort 
geding daar niet onder viel. Het Hof van Justitie maakte 
daar in het Hermès-arrest korte metten mee.= Datzelfde Hof 
diende in ~uma/Sabèl~ duidelijk te maken dat het Europese 
merkenrechtelijke inbreukcriterium van vmarringsge- 
vaar, inhoudende assocZatiegevaar iets anders is dan het 
oude Benelux-criterium van enkel associatiegevaar. Daar- 
mee staat de Beneluxwetgever, die meende dat hij in art. 
13A lid 1 BMW kon volstaan met enkel associatiegevaar in 
plaats van eenvoudigweg de tekst van art. 5 van de Merken- 
richtlijn over te nemen, er fraai op. In octrooiland verkon- 
digden we het standpunt dat de beschermingsomvang van 
art. 69 van het Europees Octrooiverdrag een vingerwijzing 
bevatte voor de te strikte Engelsen en de te liberale Duitsers, 
maar niet voor ons omdat dit criterium nu juist samenviel 
met het geldende Nederlandse recht en de leer van het 
wezen van de uitvinding. Pieroen heeft duidelijk gemaakt 
dat ook wij ons dienden aan te passen aan deze nieuwe in- 
ternationale norm.* 

Het is evident dat de wetgever nimmer beoogd heeft dat 
een 6-jaars octrooi iets anders zou zijn dan de wet aangeeft. 
Met name heeft die wetgever niet gewild dat buitenlandse 
rechthebbenden wellicht met een beroep op de TRIPS-over- 
eenkomst 20 jaar bescherming zouden kunnen claimen op 
basis van zo'n 6-jaars octrooi. Die wetgever heeft zeker niet 
gewild dat die mogelijkheid - als hij al zou bestaan - dan 
bovendien nog eens alleen open zou staan voor alleen maar 
buitenlandse rechthebbenden. Dat deze uitkomsten niet 
bedoeld zijn en eigenlijk ook moeilijk uit te leggen zijn 
spreekt voor zich. Maar dat illustreert eens te meer dat het 
een weinig aanlokkelijk perspectief is als de praktijk c.q. de 
Nederlandse industrie jaren zou moet wachten op een ho- 

pelijk gunstige uitspraak van een Hoge Raad, Europees Hof 
van Justitie of een TRIPs-geschillenbeslechtingsorgaan. 

De Nederlandse rechtspraktijk is gediend met rechtsze- 
kerheid en die dient hier niet te lang op zich te laten wach- 
ten. Daarom komt het mij voor dat we niet onze hoop moe- 
ten vestigen op het 'weginterpreteren' van de ongewenste 
gevolgen. Daargelaten dat de door Speyart voorgestane in- 
terpretatie mij niet overtuigt, komt het mij voor dat - ook 
als men die interpretatie wel onderschrijft - het toch zaak is 
dat de wetgever corrigerende maatregelen treft. Doet de wet- 
gever dat niet dan zal de praktijk deze wrange situatie het 
hoofd dienen te bieden. Een manier die de Nederlandse in- 
dustrie uitkomst zou kunnen bieden is dan wellicht het 
tijdig - vóór het verstrijken van de 6-jaars termijn - over- 
dragen van een 6-jaars octrooi aan een buitenlandse zus- 
teronderneming, die zich dan mogelijk op TRIPs kan be- 
roepen. 

Anders dan Speyart suggereert is mijn betoog niet ook 
van toepassing op de Belgische wetgeving, die eveneens in 
korte octrooien voorziet. In mijn artikel heb ik mij uitdruk- 
kelijk beperkt tot het Nederlandse 6-jaars octrooi. België 
kent weliswaar evenzeer de mogelijkheid van een kortlo- 
pend octrooi, maar de Belgische wet is anders opgezet dan 
de Rijksoctrooiwet. In Nederland dient de aanvrager vóór de 
verlening te kiezen voor een 6-jaars of een 20-jaars octrooi. 
Bij een keuze voor een 6-jaars octrooi blijft - anders dan bij 
een 20-jaars octrooi - een nieuwheidsonderzoek en verdere 
beoordeling van de octrooieerbaarheid van de vinding ach- 
terwege. De Belgische wet voorziet echter voor alle octrooien 
in verlening zonder voorafgaand onderzoek naar hun oc- 
tr~oieerbaarheid.~ Ieder octrooi wordt verleend voor een 
duur van 20 jaar. Het octrooi vervalt vervolgens vóór het 
verstrijken van de volle duur van 20 jaar, wanneer de oc- 
trooihouder niet zijn jaartaksen betaalt, dan wel niet bin- 
nen 6 jaar na de verlening een nieuwheidsonderzoek over- 
legt6 Dat is dus anders dan in het Nederlandse systeem 
waarin vóór de verlening gekozen dient te worden voor het- 
zij een 6-jaars, hetzij een 20-jaars octrooi en men vervol- 
gens vastzit aan een 6-jaars octrooi dat nooit de volle 20- 
j am termijn kan genieten. Het argument dat België 
mogelijk evenzeer dezelfde TRIPs-verplichting niet zou ho- 
noreren lijkt dus niet op te gaan, nog daargelaten dat dit 
een Nederlandse overtreding niet kan rechtvaardigen. 
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