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HET EUROPESE EENHEIDSOCTROOI EN HET 
EENHEIDSOCTROOIGERECHT- EEN STAP 
VOORUIT? 
Dick van Engelen* 

Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit 
worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich 
brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet? 

In Europese octrooikringen wordt gespannen uit
gekeken naar het antwoord op de vraag of een Eu
ropees Eenheidsoctrooi binnenkort werkelijkheid zal 
worden of niet. De Europese verordening,' waarmee 
een Europees Eenheidsoctrooi wordt gecreêerd, en 
de Europese Octrooigerechtovereenkomst,2 waarmee 
een bijbehorende Europese rechter in het leven ge
roepen wordt, zijn al geruime tijd uitonderhandeld en 
vastgesteld. Het wachten is slechts op het vereiste 
aantal ratificaties. Ind ien die stap uitblijft dan ziet het 
er echter naar uit dat het nog decennia zal duren 
voordat deze mogelijkheid zich weer zal aandienen. 
De vraag die rijst is of de introductie van het Europe
se Eenheidsoctrooi en een Europese octrooirechter 
een stap voorwaarts lijkt of niet. Kortom, is er reden 
tot zorg? Wat volgt is een opiniêrende beschou
wing, met als conclusie dat het juridische bouwwerk 
degelijk oogt en de beslissende factor waarschijnlijk 
de kwaliteit van de rechters zal zijn.3 Verder hangt de 
Brexit-dreiging ook als een donkere wolk boven de 
voor inwerkingtreding van het Eenheidsoctrooi-pakket 
noodzakelijke ratificatie door het Verenigd Koninkrijk. 

1 Drie problemen 
Het Europese Eenheidsoctrooi en het Europese 
Octrooigerecht beogen een aantal problemen op 
te lossen. 

1. 1 Probleem één 
Probleem één is dat een effici!!nt functionerende 
Europese binnenmarkt niet gebaat is bij van land 
tot land verschillende nationale IE-rechten, zoals 
octrooien, merken, modellen, kwekersrechten of 
auteursrechten. Om die reden is voorzien in de intro
ductie van een drietal supranationale, pan-Europese 
IE-rechten, te weten Gemeenschapskwekersrechten 
(1994), Gemeenschapsmerkenrechten (1994) en 
Gemeenschapsmodelrechten (2001 ). Het octrooi-

recht kent nog geen supranationaal, paneuropees 
octrooi, ondanks de gecentraliseerde verlening van 
Europese octrooien door het Europees Octrooi
bureau op grond van Europees Octrooiverdrag van 
1973. Na verlening vallen d ie Europese octrooien 
nog uiteen in een bundel van nationale octrooien 
voor de bij de verlening aangewezen landen en hun 
voortbestaan en geld igheid kan vervolgens van land 
tot land uiteenlopen, afhankelijk van het wel of niet in 
stand houden van het octrooi in een lidstaat door de 
rechthebbende of het al dan niet vernietigen van dat 
octrooi voor die lidstaat door de nationale rechter. 
Dat betekent dat zowel de octrooihouder als de 
onderneming die met een innovatief product de Eu
ropese markt w il betreden wordt geconfronteerd met 
een lappendeken van nationale octrooien waardoor 
het niet eenvoudig is om 'in één oogopslag' te kun
nen vaststellen wat de octrooirechtelijke situatie in de 
door 28 lidstaten gevormde Europese binnenmarkt is. 

Een efficiënt functionerende 
Europese binnenmarkt is niet 
gebaat bij van land tot land 
verschi llende nationale IE-rechten, 
zoals octrooien, merken, modellen, 
kwekersrechten of auteursrechten 

1.2 Probleem twee 
Probleem twee is dat het bestaan van mogelijk 28 
nationale octrooien in 28 lidstaten met zich brengt 
dat in beginsel in evenzoveel lidstaten geprocedeerd 
moet worden als een octrooihouder tegen een 
vermeende inbreukmaker wil optreden, al was het 
maar omdat enkel de nationale rechter bevoegd is 
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om te oordelen over de geldigheid van een nationaal 
octrooi.• Dit betekent in de praktijk dat in interna
tionale octrooigeschillen, zoals recentelijk tussen 
Apple en Samsung over nieuwe smartphones, in 
meerdere landen geprocedeerd moet worden en 
dat de uitkomst per land kan verschillen. Bovendien 
betekenen meerdere parallelle procedures ook dat 
sprake is van een daarmee gelijklopende vermeer
dering van de toch al hoge proceskosten voor een 
octrooizaak. Het mag duidelijk zijn dat (i) van land tot 
land wisselende uitkomsten met (ii) van land tot land 
w isselende doorlooptijden per procedure, vergezeld 
van (iii) substantiêle proceskosten van gauw circa 
€ 50.000 tot € 1 00.000 per land per ronde, een 
processuele en financiêle nachtmerrie is voor zowel 
de octrooihouder als de vermeende inbreukmaker(s). 
Een efficiênt functionerende Europese binnenmarkt 
is gebaat bij eenduidige uitkomsten die voor de hele 
markt gelden en niet alleen bereikbaar zijn voor de 
financieel draagkrachtige 'happy tew'. Octrooiproce
dures zijn dan het 'voorrecht' van de gevestigde orde 
en een luxe die innoverende start-ups zich eenvou
digweg niet kunnen veroorloven, noch als hand
havende octrooihouder, noch als een van inbreuk 
betichtte verweerder. 

Het bestaan van mogelijk 
28 nationale octrooien in 
28 lidstaten met zich brengt 
dat in beginsel in evenzoveel 
lidstaten geprocedeerd moet 
worden als een octrooihouder 
tegen een vermeende 
inbreukmaker wil optreden 

1.3 Probleem drie 
Probleem drie is dat octrooien betrekking hebben 
op innovatieve technologieên van diverse pluimage, 
zoals smartphones, elektrische auto's, biotechnologie, 
nanotechnologie, telecommunicatie, farmacie, internet 
en a-commerce, computertechnologie of transport. 
Dat brengt niet alleen met zich dat de behandelend 
rechter goed moet thuis zijn in het octrooirecht, maar 
ook de motivatie, vaardigheid, capaciteit en middelen 
moet hebben om zich in die per procedure verschil
lende technologieên in te werken. Dat vereist dat 
die rechter niet alleen bereid moet zijn om zich in het 
octrooirecht te specialiseren, maar ook dat die rech
ter binnen zijn agenda tijd moet kunnen vrijmaken om 
dergelijke veelal complexe en dus veel tijd vergende 
procedures naar behoren te kunnen behandelen. De 
kwaliteit van de rechtspraak is uiteraard altijd een 
zorg, maar bij octrooiprocedures speelt die zorg in 
sterkere mate. Vandaar dat in Nederland octrooizaken 
geconcentreerd zijn bij de Rechtbank Den Haag, die 
een speciale octrooikamer kent, maar een dergelijke 
situatie is in niet in alle lidstaten voorhanden.5 

1.4 Het dilemma 
Probleem twee en probleem drie wegen in het 
octrooirecht zwaar, waarbij het vervolgens proble
matisch is dat die twee problemen tegengestelde 
krachten opwekken. 
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Enerzijds wil men - c.q. de industrie - graag kos
tenefficiênt een Europees octrooigeschil voor de 
hele Europese binnenmarkt kunnen oplossen met 
één procedure. Anderzijds is men bevreesd voor het 
gevaar dat dan schuilt in kwalitatief ondermaatse be
slissingen, waarmee dan in één klap ten onrechte een 
product van de Europese markt wordt weggevaagd 
of een octrooi voor heel Europa wordt vernietigd. 

Als de kwaliteit van die ene beslissing niet 
gegarandeerd is, heeft de huidige versnipperde 
situatie het voordeel dat de negatieve gevolgen van 
een kwalitatief ondermaatse nationale beslissing in 
beginsel beperkt zijn. Het is een oude boerenwijsheid 
dat je niet alle eieren in één mandje moet stoppen. 
Rationeel bezien, kan die levensles alleen genegeerd 
worden wanneer de kwaliteit van de mand buiten kijf 
staat. De kwaliteit van de octrooirechter die bevoegd 
wordt om over te introduceren pan-Europese, supra
nationale octrooien te beslissen is dus van kritische 
betekenis. Omdat de kwaliteit van de bestaande 
octrooirechtspraak in de verschillende Europese 
landen als zeer w isselend - en, naar in de wandel
gangen te horen is, in sommige landen als duidelijk 
ondermaats - wordt ervaren, bestaat er in Europees 
octrooiland een grote huiver om de grote bevoegd
heden en verantwoordelijkheden die gepaard gaan 
met de handhaving van octrooien voor de Europese 
markt bij de bestaande gerechten van (alle) lidstaten 
neer te leggen. Vandaar dat de voorziene introductie 
van een Europees Eenheidsoctrooi hand in hand gaat 
met het in het leven roepen van een supranationaal 
Eenheidsoctrooigerecht. 

De behandelend rechter 
moet goed thuis zijn in het 
octrooirecht, maar ook de 
motivatie, vaardigheid, capaciteit 

en middelen hebben om zich in 
die per procedure verschillende 
technologieën in te werken 

2 Twee oplossingen 

2. 1 Oplossing één: het Eenheidsoctrooi 
Het eerste probleem - het ontbreken van een supra
nationaal, pan-Europees octrooi - wordt opgelost 
door de introductie van een 'Europees octrooi met 
eenheidswerking', zoals voorzien in de Eenheids
octrooiverordening.6 Die oplossing is in beginsel 
conform de voor merken, modellen en kwekersrech
ten gekozen oplossing en staat dan ook niet echt ter 
discussie. Vanwege de aarzelingen die er zijn over de 
kwaliteit van het voor Eenheidsoctrooien bevoegde 
Eenheidsoctrooigerecht en de verstrekkende pan
Europese effecten van die beslissingen, w ijkt de 
opzet van het Europese Eenheidsoctrooi echter af 
van het bestaande systeem voor Gemeenschapsmer
ken, -modellen en -kwekersrechten. Binnen sommige 
bedrijven en branches bestaat er een zekere huiver 
om alle 'octrooi-eieren' in één mandje te moeten 
gaan leggen. Aan die zorg is de wetgever tegemoet 
gekomen. 
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Het eerste verschil is dat die bestaande Gemeen
schaps-IE-rechten in het leven zijn geroepen bij voor 
de hele Europese Unie geldende verordeningen en 
aldus resulteren in voor de hele EU geldende, uni
forme rechten. Het Europese Eenheidsoctrooi wordt 
weliswaar ook in het leven geroepen bij verordening, 
maar die verordening geldt niet voor de hele EU, 
maar enkel voor 'deelnemende lidstaten'.? Het is aan 
de individuele lidstaten om al dan niet deel te nemen 
aan het Europese Eenheidsoctrooi, waarbij destijds 
Spanje en ltaliê de in het oog springende, zelfge
kozen 'muurbloempjes' waren, die ook de nodige 
procedures bij het Europese Hof hebben geïnitieerd 
om het Eenheidsoctrooi tegen te houden, maar die 
inmiddels voor hen onsuccesvol zijn afgelopen.8 

Het tweede verschil is dat een octrooihouder per 
door het Europees Octrooibureau voor alle deelne
mende lidstaten verleend Europees octrooi, er bij de 
verlening voor kan kiezen om aan dat octrooi al dan 
niet eenheidswerking toe te kennen.9 Deze keuze
mogelijkheid ontbreekt voor Europees aangevraagde 
merken, modellen en kwekersrechten. Na inwerking
treding van het Europese Eenheidsoctrooi is het 
vervolgens dus nog maar de vraag hoe vaak in de 
praktijk voor eenheidswerking gekozen zal worden 
en of daar bijvoorbeeld belangrijke verschillen per 
branche zullen gaan ontstaan. Rumour has it dat 
bijvoorbeeld de farmaceutische industrie in het begin 
vooral de kat uit de boom zal kijken, omdat met name 
bij zogeheten blockbuster-medic ijnen - met jaarlijkse 
wereldwijde omzetten van meer dan 1 miljard dollar10 

- de financiêle belangen te groot z ijn om die in één 
procedure voor een groot aantal landen op het spel 
te zetten. 

Wanneer voor een Eenheidsoctrooi geopteerd 
wordt, ontstaat vervolgens wel voor de deelnemende 
lidstaten één supranationaal octrooirecht dat alleen 
in zijn geheel voor alle landen kan worden overgedra
gen, herroepen of vervallen. 

Het cruciale belang van de kwaliteit van de 
rechtshandhavingsmogelijkheden komt tot uitdruk
king in artikel 18(2) van de Verordening dat leert dat 
het Europese Eenheidsoctrooi pas beschikbaar komt 
nadat eerst het verdrag voor het Eenheidsoctrooi
gerecht in werking is getreden. Tot die tijd zijn en 
blijven Europese Eenheidsoctrooien dus slechts een 
'fata morgana'. 

Het Europese Eenheidsoctrooi 
komt pas beschikbaar nadat 
eerst het verdrag voor het 
Eenheidsoctrooigerecht in 
werking is getreden. Tot die 
tijd zijn en blijven Europese 
Eenheidsoctrooien dus 
slechts een 'fata morgana' 

2.2 Oplossing twee: het Eenheidsoctrooigerecht 
Het in het leven te roepen Eenheidsoctrooigerecht 
dient probleem twee - handhaving voor alle landen 
in één procedure - en probleem drie - een kwali
tatief hoogstaande rechtspraak - op te lossen. De 
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totstandkoming van dat gerecht is dus de bottleneck 
omdat bij gebreke daarvan ook het Eenheidsoctrooi 
niet beschikbaar komt. 

Voor het creêren van het Eenheidsoctrooigerecht 
dient het verdrag - de 'Overeenkomst betreffende 
een eengemaakt octrooigerecht'11 - in werking te 
treden. Artikel 89 van het verdrag leert dat d it pas 
het geval is nadat het door minimaal 13 lidstaten is 
geratificeerd en dat ratificatie door de drie grootste 
octrooilanden - Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk - onontbeerlijk is. Indien het Eenheid
soctrooigerecht dan eenmaal uit de startblokken 
is gekomen, kan voor d ie landen die geratificeerd 
hebben geopteerd worden voor een Eenheidsoctrooi, 
zodat de introductie daarvan in alle tot deelneming 
gemachtigde lidstaten ook nog een aantal jaren kan 
vergen afhankelijk van het tempo waarin d ie landen 
ratificeren. 

Indien het Verenigd Koninkrijk 
daadwerkelijk de Unie verlaat, 
brengt dat met zich dat ook 
het Eenheidsoctrooi-systeem 
opnieuw overeengekomen 
zal moeten worden door 
de resterende lidstaten 

3 De stand van zaken 

3. 1 De Brexit-dreiging 
De gemiddelde krantenlezer - of eigentijdsar gefor
muleerd: 'social media-volger' of 'talkshow-kijker' 
- zal begrijpen dat zich, met de eis dat het verdrag in 
ieder geval door het Verenigd Koninkrijk geratificeerd 
dient te worden, vervolgens een nieuw probleem 
heeft aangediend. Er dreigt immers een Brexit 
volgend op het door premier Cameron voor eind 
2017 aangekondigde referendum in het Verenigd 
Koninkrijk. 

Indien het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk 
de Unie verlaat, brengt dat met zich dat ook het 
Eenheidsoctrooi-systeem opnieuw overeengekomen 
zal moeten worden door de resterende lidstaten. Het 
lijkt dan zeker niet uitgesloten dat het Eenheidsoc
trooi en het Eenheidsoctrooigerecht zullen sneuvelen 
in het polit ieke geweld dat dan losbarst. Ondertussen 
is goed voorstelbaar dat het Verenigd Koninkrijk het 
verdrag niet zal ratificeren in de periode voorafgaand 
aan het referendum, al was het maar om zo de druk 
op de Europese partners om in de door het Verenigd 
Koninkrijk gewenste veranderingen te bewill igen 
verder te kunnen opvoeren. 

Kortom, tot de Brexit-perikelen zijn opgelost lijkt 
het Eenheidsoctrooi slechts een wortel te zijn die de 
Europese octrooiwereld wordt voorgehouden, maar 
waarvan het nog maar de vraag is of d ie ook gecon
sumeerd zal kunnen gaan worden. 

3.2 Voorbereidingen 
Ondertussen kan wel geconstateerd worden dat 
de octrooipraktijk onverdroten is doorgegaan met 
de voor het operationeel kunnen worden van het 
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Parlement en Raad). 
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Eenheidsoctrooigerecht noodzakelijke voorbereidin
gen. Die ontwikkelingen kunnen worden gevolgd op 
de website van de Preparatory Committee van het 
Unified Patent Court.t2 Zo is men al begonnen met 
het werven en opleiden van rechters en - zoals op de 
website is te volgen - heeft men grote vorderingen 
gemaakt met het bereiken van overeenstemming over 
de Ru/es of Procedure voor het gerecht. Het mag 
duidelijk zijn dat het geen sinecure is om overeen
stemming te bereiken over de wijze van procederen 
bij deze Europese feitenrechter, wanneer men zich 
realiseert dat de gevestigde nationale procesrech
telijke tradit ies mijlenver uit elkaar kunnen liggen. 
Indien men gewend is dat alle bewijs ter zitting 
gepresenteerd en behandeld moet worden, zoals in 
het Verenigd Koninkrijk het uitgangspunt is, dan is het 
wel even wennen als een procedure in plaats daarvan 
grotendeels schriftelijk wordt afgedaan en weinig 
waarde wordt gehecht een het kunnen ondervragen 
van getuigen en deskundigen. 

Het mag duidelijk zijn dat 
het geen sinecure is om 
overeenstemming te bereiken 
over de wijze van procederen 
bij deze Europese feitenrechter, 
wanneer men zich realiseert 
dat de gevestigde nationale 
procesrechtelijke tradities 
mijlenver uit elkaar kunnen liggen 

4 The proof of the pudding? 
Stel nu dat de Brexit-dreiging overwaait en het 
minimum aantal van dertien landen, inclusief de grote 
drie, overgaat tot ratificatie. In dat geval ziet het 
ernaar uit dat de voorbereid ingen dermate vergevor
derd zijn dat het Eenheidsoctrooigerecht binnen een 
aantal maanden daadwerkelijk operationeel zal kun
nen zijn. Dan rijst nog steeds de vraag of dat nu een 
stap vooruit is of slechts opzij, of - nog erger - een 
stap achteruit. 

Vanuit het perspectief dat een goed functioneren
de Europese binnenmarkt een groot goed is, is het 
tot stand komen van het Europees Eenheidsoctrooi 
en het creêren van een Europees Eenheidsoctrooi
gerecht zonder meer een stap vooruit en zou het 
'eeuwig zonde' zijn wanneer het na zoveel eerdere 
pogingen ook nu niet zou lukken het octrooirecht 
binnen de Unie naar een Europees niveau te tillen. 
Ook het gelijktijdig introduceren van een Europese 
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feitenrechter voor octrooizaken ter vervanging van 
nationale rechters is naar het mij voorkomt zonder 
meer een stap vooruit en een onmisbare schakel om 
het project te kunnen laten slagen. 

Op zich dus alle reden voor optimisme. De betref
fende verordenings- en verdragsteksten en het in het 
leven geroepen systeem komen mij ook gedegen voor. 
Er valt uiteraard altijd wat op af te d ingen maar im 
grossen und ganzen is sprake van een gedegen stuk 
wetgeving.13 Of het Eenheidsoctrooi en het Eenheids
octrooigerecht een geslaagd experiment zal blijken te 
zijn, zal dan ook niet afhangen van het juridische raam
werk waarbinnen men zal moeten functioneren. 

The prooi of the pudding is in the eating en d ie 
smaak zal bepaald worden door de kwaliteit van 
de gerekruteerde rechters en met name door de 
juridische cultuur die in d ie melting pot van diverse 
nationale gerechtelijke culturen zal ontstaan. Daarbij 
gaat het enerzijds om de overtuigingskracht en con
sistentie van de door dit nieuwe rechterlijke college 
te ontwikkelen jurisprudentie en anderzijds om de 
kosten. Indien de nu al in octrooiland beeldbepalende 
Engelse en Duitse octrooitradities komen bovendrij
ven, dan zal het met de kwaliteit van de rechtspraak 
van het Eenheidsoctrooigerecht wel goed komen, 
zoals Brinkhof ook aangeeft.14 Een voor de praktijk 
echter minstens zo belangrijke zorg is welk prijskaartje 
daarbij zal blijken te horen. Dat zal in grote mate 
afhangen van de kwaliteit van het case management 
dat door deze Europese rechters wordt toegepast. 
Als de door de Boards of Appeal van het Europees 
Octrooibureau ontwikkelde praktijk een indicatie kan 
zijn voor de te verwachten uitkomst, kunnen ook op 
dat punt de verwachtingen optimistisch zijn. 

Alle rechtspleging is 
mensenwerk en de kwaliteit 
daarvan kan uiteindelijk niet 
door regelgeving gegarandeerd 
of afgedwongen worden 

Al met al weten we dus nu niet of het Eenheids
octrooi-systeem een stap vooruit of niet zal blijken te 
zijn. Alle rechtspleging is mensenwerk en de kwaliteit 
daarvan kan uiteindelijk niet door regelgeving 
gegarandeerd of afgedwongen worden. Beslissend 
zal de cultuur op de werkvloer zijn en de vraag of 
gemotiveerde en enthousiaste rechters de collegiale 
toon daar weten te zetten, zodat talent kan worden 
aangetrokken en behouden. Als dat niet geval is, 
zal dat talent zijn heil elders zoeken en heeft de 
Europese octrooirechtspraktijk een probleem dat niet 
door regelgeving kan worden opgelost. 


