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Pharmasset PCT and that this was 

Prioriteiten op orde

Inleiding
In zijn artikel ‘Overdracht en overdraagbaarheid van 
prioriteitsrechten in de ROW’ (BIE 2018, p. 116-120) 
stelt Peter de Lange (i) dat prioriteitsrechten voor 
 Nederlandse octrooiaanvragen naar Nederlands 
recht separaat overdraagbaar zijn en (ii) dat ik het 
tegen overgestelde standpunt zou innemen. Beide 
stellingen behoeven naar mijn oordeel nuancering. 
Belangrijker dan die discussie is wellicht het ant-
woord op de vraag wat in de praktijk wijsheid is als 
een prioriteitsrecht voor een Nederlandse octrooi-
aanvrage ingeroepen dient te worden door een ander 
dan de indiener van de prioriteitsaanvrage. In mijn 
optiek dient dan prioriteit gegeven te worden aan het 
signaleren en oplossen van het overdraagbaarheids-
probleem in plaats van aan het weginterpreteren 
daarvan. Anders ligt het wanneer het probleem voor-
af niet is opgelost en achteraf bezien de mogelijke 
schade beperkt dient te worden. Het artikel van De 
Lange is, in mijn optiek, met name van belang voor 
de situatie waarin de aanvrager en diens adviseur het 
probleem niet vooraf ‘getackeld’ hebben. 
Tegen deze achtergrond, plaats ik de volgende kant-
tekeningen bij de door De Lange in zijn artikel aan-
gevoerde argumentatie. Daarbij sta ik tevens stil bij 
het inmiddels verschenen artikel van Jeroen Boelens 
over hetzelfde onderwerp onder de titel ‘Parijse peri-
kelen: over de overdracht van voorrangsrechten’ 
(IER 2018/33, p. 294-304). 

Wenselijk recht
Over het antwoord op de vraag of het wenselijk is dat 
prioriteitsrechten naar Nederlands recht separaat 
overdraagbaar zijn, verschillen De Lange en ik niet 
van mening. Dat antwoord is een volmondig “ja”. 
 Gewenst recht is echter niet hetzelfde als geldend 
recht en het antwoord op de vraag wat geldend recht 
is, is onduidelijk, omdat de wet vaag is en jurispru-
dentie ontbreekt. 
De reden dat de vraag gesteld dient te worden, en het 
antwoord daarop discussie op kan leveren, is met 
name terug te voeren op de onzalige bepaling van 

 artikel 3:83(3) BW dat “alle andere rechten” – dan 
 eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten – 
“slechts overdraagbaar [zijn], wanneer de wet dit 
bepaalt”. Hiermee brak het in 1992 ingevoerde Bur-
gerlijk Wetboek met het voorheen geldende recht, 
dat inhield dat alle vermogensrechten overdraagbaar 
waren, tenzij de wet of de aard van het recht zich 
daartegen verzet. Het Ontwerp Meijers beperkte die 
algemene overdraagbaarheidsregel in artikel 3:83(1) 
BW tot (i) eigendom, (ii) beperkte rechten en 
(iii)  vorderingsrechten, om vervolgens in lid 3 voor 
“alle andere rechten” als voorwaarde te stellen dat 
overdraagbaarheid in “de wet” dient te zijn 
“ bepaald”. Enige toelichting voor deze cesuur met 
het oude recht werd door Meijers niet gegeven. Dat 
verbaast, omdat uit de rechtspraak en de literatuur 
niet blijkt dat het oude recht als problematisch werd 
ervaren. De parlementaire geschiedenis zegt niets 
over nut of noodzaak van artikel 3:83(3) BW en ook 
de literatuur was in stilzwijgen gehuld, totdat het 
 onderwerp in 1991 in een NJB-artikel op de kaart 
 gezet werd.1 Het is dus slechts gissen naar de bedoe-
ling van de wetgever en de stelling dat die wetgever 
geen flauw benul had dat – laat staan waarom – hij 
een nieuw regiem invoerde, is in mijn ogen geen 
 gewaagde.
Inmiddels zijn de gevolgen voor de Nederlandse 
rechts praktijk van het nieuwe regiem van arti-
kel 3:83(3) BW niet te onderschatten. De getroffen 
“alle andere rechten” bestaan met name uit (a) over-
heidsvergunningen en (b) intellectuele eigendoms-
rechten. Voor die intellectuele eigendomsrechten 
geldt dat de vermogensrechtelijke status daarvan 
veelal onduidelijk is. Allereerst omdat de wetgever 
verzaakt heeft het geplande Boek 9 BW, waarin dat 
vermogensrecht voor IE-rechten vastgelegd zou 
 moeten worden, te  realiseren. Ten tweede omdat 
veel (i) in Nederland geldende IE-rechten of (ii) aan 
Nederlandse rechthebbenden toekomende IE-rech-
ten hun basis vinden in ‘vreemd’ recht, zoals Benelux 
recht, Europees Unierecht of buitenlands recht. Daar-
bij rijst met name de vraag of en in hoeverre die niet 
Nederlandse IE-rechten door Nederlands vermogens-
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sufficient to make Pharmasset 
Barbados Pharmasset Georgia’s, and 
hence Mr Clark’s, successor in title for 
the purposes of Gilead’s claim to 
priority.” Court Of Appeal (Civil 
Division) (Patten LJ, Kitchin LJ, Floyd 
LJ) 8 november 2016, [2016] EWCA 
Civ 1089 (Idenix c.s./Gilead) 
 onder 266: “It is my provisional view 
that the decisions on this issue in KCI 
and HTC are correct, that the Paris 
Convention does not purport to 
identify the requirements for the 
effective transfer of title to an 
invention and that these matters are 
left to the relevant national law. 
Indeed this appears to be the approach 
of the Boards of Appeal of the EPO: 
see, for example, T 0205/14 of 18 June 
2015. In these circumstances the 
notion that it is the transfer of the 
substantive right and title to the 
invention which is important makes 
eminently good sense. Nevertheless, it 
emerged during argument that there 
may be other materials and decisions 
which bear on this issue and to which 
our attention has not been drawn. 
Accordingly and having regard also to 
the fact that it is not necessary in this 
appeal to express a final view on this 
issue, it seems to me that it is better 
left to be decided in another case.” 
High Court of Justice Chancery 
Division Patents Court (Carr J) [2017] 
EWHC 395 (Pat) (Fujifilm Kyowa 
Kirin Biologics c.s./AbbVie) onder 98: 
“In my judgment, AbbVie has proved 
that, at the date of filing of the PCT 
Application on 5 June 2002, Abbott 
Bermuda was ‘successor in title’ to the 
invention the subject of US 961. 
I have accepted AbbVie’s evidence 
concerning its chain of title, which is 
credible, and makes a great deal of 
commercial sense.” High Court Of 
Justice Chancery Division Patents 
Court (Birss J) 7 november 2017, 
[2017] EWHC 2711 (Pat) (Accord/
RCT) onder 76-78, waarin Justice Birrs 
alternatieven oppert, maar niet 
oordeelt dat deze ook geldend recht 
zouden zijn: “78. I offer the following 
tentative suggestions. One approach 
could be that the effect and devolution 
of the priority right has to be purely 
governed by a sui generis law 
applicable to priority rights in all 
signatory states to the Paris Conven-
tion equally and applicable in all those 
states regardless of whether those states 
recognise a legal/equitable distinction. 
Flaws in the title cannot be fixed 
retrospectively. That is one way of 
interpreting Edwards v Cook and there 
are good reasons for it. However it 
does not sit happily with the equitable/
legal distinctions made in the later 
cases. An alternative could be to apply 
the same approach and the same 
applicable law to the priority claim as 
applies to ownership of the invention 
and the right to the patent. In a case in 
which there is some doubt about the 
claimant’s title to the patent itself, that 
title has to be perfected by the 
judgment e.g. by assignment or the 
legal owner must be joined to the 
proceedings (see e.g. Baxter v NPB 
[1998] RPC 250). The moment the 
title to the patent matters is judgment. 
In this case the moment the priority 
claim matters could be said to be the 
judgment. As far as the applicable law 
is concerned, under English private 
international law, the law applicable to 

recht dan wel vreemd vermogensrecht beheerst 
 worden. De onduidelijkheid is vervolgens het grootst 
bij de wat perifere onderdelen van het IE-recht. De 
Nederlandse wetgever heeft voor het daadwerkelijke 
IE-recht dat in een Nederlandse IE-wet gecreëerd 
wordt – zoals een auteursrecht, merkenrecht of 
 octrooi – steeds bepaald dat het overdraagbaar is. 
Voor de meer exotischer onderdelen van die rechts-
gebieden, zoals prioriteitsrechten of voorgebruiks-
rechten, geldt dat echter veelal niet en is de ver-
mogensrechtelijke status daarvan meestal over het 
hoofd gezien. Met name voor prioriteitsrechten geldt 
dat die in de – met name internationale – praktijk 
nogal eens separaat worden overgedragen, omdat 
dit naar buitenlands nationaal recht veelal mogelijk 
lijkt. De ellende is vervolgens niet te overzien 
 wanneer blijkt dat dan naar Nederlands recht 
 wellicht ten onrechte van de overdraagbaarheid van 
een recht, zoals een prioriteitsrecht, is uitgegaan. 
Hoewel buitenlandse rechtsstelsels niet gehinderd 
lijken te worden door een met artikel 3:83(3) BW 
 vergelijkbaar vereiste dat een wet dient te bepalen 
dat een (prioriteits)recht overdraagbaar is, laat het 
artikel van Boelens zien dat dit niet met zich brengt 
dat prioriteitsrechten naar buitenlands recht steeds 
separaat overdraagbaar zijn. Integendeel. Frans recht 
kent een wettelijke bepaling die aangeeft dat een 
 prioriteitsrecht slechts overdraagbaar is samen met 
de prioriteitsaanvrage.2 De Engelse rechtspraak volgt 
het precedent van Justice Kitchin in Edwards/Cook 
van 2009, waarin die oordeelde dat een prioriteits-
recht alleen toebehoort aan de rechtsopvolger van 
de houder van de prioriteitsaanvrage,3 c.q. een 
rechtsopvolgend houder van het ‘recht op de uit-
vinding’. Separate overdraagbaarheid van een priori-
teitsrecht wordt naar Engels recht niet gefaciliteerd.4 

Standpunt
Gelet op de voor de IE-praktijk kwalijke gevolgen van 
het niet overdraagbaar zijn van prioriteitsrechten en 
gelet op het feit dat de rechtmatigheid van die 
rechtsgevolgen ook niet valt uit te leggen – nu de 
 Nederlandse wetgever niet op een bedoeling betrapt 
kan worden voor het invoeren van het nieuwe over-
draagbaarheidsregiem van artikel 3:83(3) BW – is 
mijn standpunt dat niets eraan in de weg staat 
 wanneer de rechter artikel 3:83(3) BW zeer rekkelijk 
benadert en zo mogelijk weginterpreteert. Dat stand-
punt heb ik sinds 1991 ingenomen.5 De praktijk is 
echter niet gediend met een standpunt van een 
 auteur, maar met rechtszekerheid en die moet door 
de rechter of – nog beter – door de wetgever geboden 
worden. Vandaar dat ik ook steeds bepleit heb arti-
kel 3:83(3) BW te schrappen en in lid 1 van dat artikel 
“eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten” te 
vervangen door “vermogensrechten”.6 Ondanks dat 
corrigerende wetgeving rond 2001 binnen hand-
bereik leek, heeft de ervaring geleerd dat het kenne-
lijk naïef is om te verwachten dat “de wetgever” in 

beweging komt, wanneer er geen politieke rel aan de 
horizon gloort en adviescommissies menen dat zij 
vooral nog meer moeten adviseren,7 waardoor de 
wetgever per saldo slechts heeft stilgezeten. 
Bij stilzitten van de wetgever dient de praktijk te 
wachten op het door de rechter – en dan met name 
de Hoge Raad – uit te spreken verlossende woord. 
Zolang dat verlossende woord uitblijft, zal de praktijk 
er rekening mee dienen te houden dat de rechter 
wellicht de wetgever gewoon volgt en daarbij moge-
lijk ook niet te vermurwen is om een liberalere koers 
te varen. De (vermaledijde) “omstandigheden van het 
geval” kunnen in een procedure, waarin de rechter 
geroepen wordt artikel 3:83(3) BW uit te leggen, ook 
zomaar met zich brengen dat goed verklaarbaar is 
dat de rechter in een aan hem voorgelegd specifiek 
geval voor een strikte toepassing van artikel 3:83(3) 
BW kiest.
Kortom, zolang de rechter het verlossende woord 
niet heeft gesproken, dienen een rechtzoekende en 
diens adviseur er dus rekening mee te houden dat 
 artikel 3:83(3) BW geldend recht is en ook strikt kan 
worden toegepast. Het is tegen die achtergrond dat 
ik in mijn publicaties steeds op de mogelijke risico’s 
van artikel 3:83(3) BW voor bijvoorbeeld de separate 
overdraagbaarheid van prioriteitsrechten onder de 
Rijksoctrooiwet wijs. Door het gebruik van vraag-
tekens en begrippen als “waarschijnlijk” of “lijkt” geef 
ik in mijn optiek aan dat de uitkomst kan zijn dat een 
separate overdraagbaarheid van een prioriteitsrecht 
niet mogelijk is, zonder dat dit daarmee mijn stand-
punt over de wenselijkheid van die uitkomst weer-
geeft. 
De Lange ziet dit alles over het hoofd wanneer hij 
stelt dat mijn standpunt zou zijn “dat prioriteits
rechten voor octrooiaanvragen niet (separaat) over
draagbaar zijn naar Nederlands recht”.

Standpunt De Lange
Met de stelling van De Lange dat prioriteitsrechten 
onder de Rijksoctrooiwet separaat overdraagbaar 
zijn ben ik het graag eens, maar de stelligheid waar-
mee hij dat standpunt inneemt onderschrijf ik niet.
De Lange wijst terecht op het – door mij niet 
 genoemde – artikel 9(8) Row, waar bepaald wordt 
dat een aanvrager die een prioriteitsrecht inroept 
“als hij niet degene is die de aanvrage, op grond waar
van de voorrang wordt ingeroepen heeft ingediend, 
een document waaruit zijn rechten blijken” dient over 
te leggen. Anders dan De Lange stelt “blijkt” daaruit 
echter niet dat prioriteitsrechten separaat overdraag-
baar zijn c.q. wordt dat daar ook niet noodzakelijker-
wijs “bepaald” in de zin van artikel 3:83(3) BW. 
 Onduidelijk is welke “rechten” hier bedoeld worden. 
De wettekst sluit niet uit dat deze “rechten” alleen 
maar zien op het recht van een rechtsopvolgend 
 houder van de prioriteitsaanvrage om een prioriteits-
recht in te roepen. Daarbij dient dan nog de hobbel 
genomen te worden dat artikel 9(1) Row – anders 
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the devolution of the rights to the 
invention in Texas in 1996/97 is US 
law, which is in fact a mix of Federal 
and Texan state law. Nevertheless 
regardless of these tentative 
 suggestions, I will apply the law as it is 
settled at this level.”

5 In resp.: (i) ‘Vermogensrechten op 
onstoffelijke goederen – Overdraag-
baarheid naar Nieuw BW: een stap 
terug!’, NJB 1991, p. 431-435; 
(ii) Prestatiebescherming en ongeschre-
ven IE-rechten (diss.), paragraaf 8.5, 
Deventer: Kluwer 1994; (iii) ‘Over-
draagbaarheid van “alle rechten” – 
wetswijziging mogelijk in aantocht?!’, 
NJB 2001, p. 333-338; en (iv) Onver-
koopbare Vermogensrechten – 
 artikel 3:83(3) BW nader beschouwd, 
Serie Onderneming en Recht, deel 26, 
Deventer: Kluwer 2003.

6 Onder meer in stelling 3 bij mijn 
dissertatie van 1994. 

7 Zie daarover: Van Engelen, 2003, 
paragraaf 1.8.

8 Zie daarover: IE-Goederenrecht, 
nr. 5.2.5(a)(iv).

9 IE-Goederenrecht onder 1.5.3.
10 Zie hiervoor bij voetnoot 3.
11 Boelens, IER 2018/33, noot 22 en 

noot 28.
12 HvJ EU 18 juli 2013, C-414/11, 

ECLI:EU:C:2013:520; IEPT20130718 
(Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis/
DEMO), AA 2017, p. 132-138, m.nt 
Van Engelen.

dan artikel 4A(1) van het Verdrag van Parijs – niet 
spreekt over de rechtverkrijgenden van de indiener 
van de prioriteitsaanvrage, zodat het de vraag is of 
het prioriteitsrecht van artikel 9(1) Row wel aan die 
rechtsopvolgend houder van de aanvrage toekomt. 
Diezelfde onduidelijkheid van de wettekst kan ook 
gebruikt worden om te stellen dat de bedoelde 
“ rechten” ook separaat overgedragen prioriteits-
rechten omvatten. Daaraan kan dan een argument 
ontleend worden om te bepleiten dat aan de 
 vereisten van artikel 3:83(3) BW bij een rekkelijke 
 uitleg van die bepaling wordt voldaan, omdat in 
 artikel 9 Row weliswaar niet met zoveel woorden 
“ bepaald” wordt dat het prioriteitsrecht overdraag-
baar is, maar die overdraagbaarheid kennelijk wel 
door de wetgever verondersteld werd. Eenzelfde 
 argumentatie is bijvoorbeeld ook nodig om tot over-
draagbaarheid van een Nederlandse octrooiaanvrage 
te kunnen concluderen. Die overdraagbaarheid 
wordt in artikel 64(2) Row verondersteld door te 
 bepalen dat het Bureau die overdracht kan inschrij-
ven, maar in artikel 64(1) Row wordt alleen maar 
 bepaald dat (i) het verleende octrooi en (ii) de aan-
spraak op octrooi overdraagbaar zijn. De aanvrage 
wordt daar vreemd genoeg niet genoemd.8 
De steun voor een rekkelijke uitleg van de 
 artikel 3:83(3) BW-voorwaarde die, zoals De Lange 
leert,  mogelijk in artikel 9(8) Row gevonden kan 
 worden, wordt naar mijn oordeel echter niet sterker 
door zijn beroep op de wetsgeschiedenis van dat 
 artikel. Met artikel 9(8) Row beoogde de wetgever in 
1995 kennelijk ook alleen maar de onder de Rijks-
octrooiwet 1910 gegroeide praktijk van de Octrooi-
raad – om  separate overdraagbaarheid van priori-
teitsrechten te accepteren – nader te faciliteren. Die 
praktijk van de Octrooiraad was tot de invoering van 
artikel 3:83(3) BW per 1 januari 1992 gewoon in over-
eenstemming met het oude burgerlijk recht. Dat ver-
klaart ook dat de octrooiwetgever het in 1921,  zoals 
De Lange beschrijft, in de woorden van Telders “over
bodig achtte” om voor het prioriteitsrecht in (des-
tijds) artikel 7, in navolging van het in 1911 gewijzig-
de Verdrag van Parijs, niet alleen aan te geven dat dit 
aan de indiener van de aanvrage toekomt, maar 
daarbij ook expliciet “of zijn rechtverkrijgende” in de 
wettekst op te nemen. Zoals De Lange constateert, 
blijkt vervolgens uit niets dat de wetgever van de 
Rijksoctrooiwet 1995 zich heeft gerealiseerd dat dit 
oude vermogensrechtelijke regiem inmiddels opzij 
gezet was met de inwerkingtreding van artikel 3:83(3) 
BW in 1992, zodat de octrooiwetgever op grond van 
het nieuwe vermogensrecht eerst bij wet nog diende 
te bepalen dat dit prioriteitsrecht überhaupt over-
draagbaar is. 
De wetsgeschiedenis van artikel 9(8) Row illustreert 
dus eerder dat de octrooiwetgever van artikel 9(8) 
Row geen flauw idee had van wat hij vermogens-
rechtelijk diende te doen of deed, zodat in die wets-
geschiedenis moeilijk steun gevonden kan worden 
voor de stelling dat die nietsvermoedende octrooi-

wetgever geacht dient te worden met artikel 9(8) Row 
impliciet te hebben bepaald dat dit prioriteitsrecht 
 separaat overdraagbaar is, zoals De Lange bepleit. 
Het lijkt vooral een van de vele voorbeelden dat 
“de wetgever” eigenlijk niet op een specifieke 
“ bedoeling” betrapt kan worden, zoals dat ook voor 
artikel 3:83(3) BW zelf het geval is. Dit verzaken van 
de wetgever lijkt de rechter vervolgens wel de nodige 
ruimte te bieden om de praktijk te hulp te komen en 
de separate overdraagbaarheid van het prioriteits-
recht van artikel 9(1) Row door een liberale wets-
interpretatie te  erkennen, maar of die rechter 
 uiteindelijk bereid is tot een ruimhartig weg-
interpreteren van artikel 3:83(3) BW is voorlopig 
nog een openstaande vraag. 
Steun voor de separate overdraagbaarheid van een 
prioriteitsrecht zoekt De Lange ook bij artikel 4A(1) 
van het Verdrag van Parijs. Daarin wordt bepaald dat 
degene die een octrooiaanvrage heeft ingediend “of 
zijn rechtverkrijgende” een recht van voorrang geniet 
in de andere verdragslanden. Aan die bepaling van 
het Unieverdrag van Parijs kan voor Nederland 
 rechtstreekse werking worden toegekend. Het is 
 echter een nog niet beantwoorde vraag of het Unie-
verdrag van Parijs wel als een “wet” in de zin van 
 artikel 3:83(3) BW aangemerkt kan worden. Ik ben 
van oordeel dat dit kan,9 maar of dit inderdaad zo is, 
is nog geen uitgemaakte zaak, zoals De Lange lijkt te 
 menen. Belangrijker is vervolgens de vraag of in 
 artikel 4A(1) van het Verdrag van Parijs vervolgens 
“bepaald” wordt dat dit prioriteitsrecht overdraag-
baar is (met als consequentie dat een land dat niet in 
die overdraagbaarheid voorziet een verdrags-
verplichting schendt). Zoals De Lange aangeeft, ben 
ik van oordeel dat de tekst van het artikel op dat punt 
niet helder is en mogelijk enkel het oog heeft op een 
rechtsopvolger van (a) de prioriteitsaanvrage, maar 
niet van (b) een prioriteitsrecht. Dat is ook de lezing 
van Justice Kitchin in het voor het Verenigd Konink-
rijk leidende precedent in Edwards/Cook van 2009, 
zoals Boelens in zijn artikel aangeeft.10 
De onduidelijkheid van artikel 4A(1) daarlatend, is 
een volgende constatering dat het Unieverdrag van 
Parijs niet beoogt om te voorzien in nationaal 
 vermogensrecht van de verdragslanden. Het Unie-
verdrag van Parijs laat de vermogensrechtelijke 
 aspecten van de in dat verdrag geregelde IE-rechten 
in beginsel over aan het nationale vermogensrecht 
van de verdragslanden, zodat ook om die reden 
moeilijk gesteld kan worden dat Parijs overdraag-
baarheid van prioriteitsrechten naar nationaal ver-
mogensrecht voorschrijft. Artikel 4A(1) van het Unie-
verdrag leert wel dat indien een dergelijk recht naar 
het op grond van de lex loci protectionis toepasselijke 
nationale vermogensrecht op een rechtsverkrijger 
kan overgaan, het Unieverdrag daar niet aan in de 
weg staat. Hetzelfde geldt voor het Europees Octrooi-
verdrag, zoals de door De Lange en Boelens aange-
haalde rechtspraak van de Kamers van Beroep leert. 



185berichten industriële eigendom • september/oktober 2018

Dat – zoals De Lange en Boelens aangeven – Boden-
hausen in zijn Guide to the application of the Paris 
Convention uit 1969 stelde dat het prioriteitsrecht 
zelfstandig overdraagbaar is (onder verwijzing naar 
een uitspraak van het Franse Tribunal de Grande 
 Instance de Valence uit 1963) maakt dit niet anders. 
 Bodenhausen laat daar in het midden of hij dat als 
een zaak van verdragsrecht of nationaal recht ziet. 
Dat verschil was destijds ook niet zo belangrijk, 
 omdat de zelfstandige overdraagbaarheid van 
( prioriteits)rechten internationaal de norm leek. Dat 
was ook de norm naar het toen geldende Neder-
landse recht, waarmee Bodenhausen – destijds de 
auteur van het Nederlandse IE-handboek Kort Begrip 
(van de hand van Drucker/Bodenhausen/Wichers 
Hoeth) – ook vertrouwd was. Dezelfde waarneming 
geldt voor het door Boelens aangehaalde standpunt 
van Drucker in zijn handboek uit 1924, dat evenzeer 
ziet op het destijds geldende oude burgerlijke recht 
van voor 1992.11

Artikel 3:83(3) BW is niet alleen een vreemde eend in 
de Nederlandse vermogensrechtelijke bijt, maar met 
die bepaling loopt het Nederlands vermogensrecht 
ook internationaal uit de pas. Het feit dat we inter-
nationaal ook niet kunnen uitleggen waarom we 
 artikel 3:83(3) BW hebben, maakt ons lot er niet 
 benijdenswaardiger op. In aanmerking nemende dat 
vermogensrecht naar internationaal privaatrechte-
lijke normen in beginsel een zaak van nationaal recht 
is, ziet het er echter naar uit dat van artikel 4A(1) van 
het Unieverdrag en het Europees Octrooiverdrag 
 gezegd kan worden dat ze in beginsel veronder-
stellen, conform de internationaal gangbare praktijk, 
dat een prioriteitsrecht naar nationaal recht separaat 
overdraagbaar kan zijn, maar dat dit niet direct een 
onderwerp is dat door die verdragen geüniformeerd 
wordt. Deze verdragen zitten dus niet in de weg, 
maar dat is iets anders dan dat zij bepalen dat een 
prioriteitsrecht naar nationaal recht zelfstandig over-
draagbaar dient te zijn. 
Voor wat betreft de uitleg van het artikel 4A(1) van 
Unieverdrag van Parijs lijkt het Daiichi-arrest van het 
Hof van Justitie van 18 juli 201312 nog uitkomst te 
kunnen bieden. In dat arrest leert het Hof (onder 52) 
dat de bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst zien 
op handelsaspecten van intellectuele eigendom en 
dus in beginsel onder de gemeenschappelijke 
handels politiek van artikel 207 VWEU vallen. Die 
 gemeenschappelijke handelspolitiek behoort op 
grond van artikel 3 VWEU tot de exclusieve bevoegd-
heid van de Europese Unie. Dat brengt met zich dat 
de uitleg daarvan het exclusieve domein van het Hof 
van Justitie is. Op die basis oordeelde het Hof in 
 Daiichi (onder 67) dat uit artikel 27 TRIPs volgt dat 
“voor de uitvinding van een farmaceutisch product, 
 zoals de werkzame chemische verbinding van een 
 geneesmiddel, onder de voorwaarden van lid 1 van 
dat artikel een octrooi kan worden verleend.” 
 Artikel 2(1) TRIPs bepaalt onder meer dat TRIPs- 
leden aan de artikelen 1 tot en met 12 van het Unie-

verdrag van Parijs dienen te voldoen. Het prioriteits-
recht van artikel 4A(1) van het Unieverdrag is aldus in 
TRIPs geïncorporeerd. Het goede nieuws daarvan is 
dat de uitleg van dit prioriteitsrecht tot de exclusieve 
bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie lijkt te behoren en dat het Hof een uni-
forme uitleg van het prioriteitsrecht van artikel 4A(1) 
van het Unieverdrag van Parijs kan waarborgen. Aan-
gezien het prioriteitsrecht van artikel 9(1) van de 
Rijksoctrooiwet artikel 4A(1) van het Unieverdrag van 
Parijs implementeert, heeft het Hof van Justitie van 
de Europese Unie via de TRIPs-route in beginsel ook 
zeggenschap over de uitleg van artikel 9(1) Row. De 
winst van dit alles is dat zo de problematiek van de 
overdraagbaarheid van prioriteitsrechten eenvormig 
voor de Europese Unie kan worden opgelost, waar-
door nationale ‘alleingangen’ tot het verleden 
 kunnen gaan behoren. De door Boelens in beeld 
 gebrachte nationaalrechtelijke verschillen inzake de 
overdraagbaarheid van prioriteitsrechten lijken zo 
enigszins gladgestreken te kunnen worden.

Prioriteiten stellen
Voor de aanvrager van een octrooi die een prioriteits-
recht inroept en voor diens adviseur, zijn deze theo-
retische bespiegelingen relevant, maar is het vooral 
zaak dat zij hun prioriteiten vooraf duidelijk op orde 
hebben. Dat is met name van belang, omdat voor het 
inroepen van prioriteitsrechten het overdraagbaar-
heidsprobleem in de meeste gevallen praktisch 
 opgelost kan worden. Dat is het goede nieuws voor 
degenen die andermans prioriteitsrecht willen 
 inroepen en daarin verschilt hun positie van de 
 positie van veel andere rechthebbenden van 
 IE-rechten waar de overdraagbaarheidsproblematiek 
van artikel 3:83(3) BW speelt. Voor de overdraagbaar-
heidsvoorwaarde van artikel 3:83(3) BW geldt immers 
dat (a) duidelijk of (b) onduidelijk is dat daaraan 
 voldaan wordt, maar als dat onduidelijk is, zitten 
 degenen die dat recht willen overdragen in beginsel 
met de gebakken peren, omdat zij vaak geen deugde-
lijk goederenrechtelijk alternatief hebben. 
Prioriteit nummer één bij een voorgenomen over-
dracht van willekeurig welk IE-recht dient te zijn dat 
men zich realiseert dat eerst de artikel 3:83(3) BW-
vraag gesteld en beantwoord moet worden. De 
  praktijk leert dat die vraag echter vaak over het hoofd 
gezien wordt en dat partijen ten onrechte in de 
 veronderstelling verkeren dat er sprake van een over-
dracht is geweest. Daardoor loopt allereerst een 
rechthebbende of -verkrijger zelf nodeloos risico. Ten 
tweede betekent dit ook voor de betrokken adviseurs 
dat zij het gevaar lopen om met een beroeps-
aansprakelijkheidsclaim geconfronteerd te worden.
Indien de overdraagbaarheidsvraag niet duidelijk 
 positief beantwoord kan worden dient prioriteit 
nummer twee te zijn dat men nagaat of er bruikbare 
alternatieven voor de overdracht voor handen zijn. 
Wanneer bijvoorbeeld de over te dragen rechten 
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door een vennootschap gehouden worden kan 
 wellicht een juridische splitsing van die vennoot-
schap – gevolgd door een overdracht van de 
 aandelen in de vennootschap waaraan de rechten 
zijn toegescheiden – uitkomst bieden.
Bij het inroepen van andermans prioriteitsrecht dient 
vervolgens prioriteit gegeven te worden aan een 
scenario waarin overdracht van enkel dat prioriteits-
recht vermeden wordt. Het betekent met name dat 
de aanvrage, waarvoor een prioriteitsrecht ingeroe-
pen wordt, bij voorkeur door de aanvrager van de 
 prioriteitsaanvrage ingediend moet worden. Daar-
door hoeft de vraag of het aan de prioriteitsaanvrage 
verbonden prioriteitsrecht op grond van artikel 9 
Row wel toekomt aan een rechtsopvolger van die 
 indiener van de prioriteitsaanvrage, niet gesteld noch 
beantwoord te worden. Artikel 9(1) Row kent het 
recht van voorrang immers alleen uitdrukkelijk toe 
aan de aanvrager van de prioriteitsaanvraag maar 
zwijgt over diens rechtsverkrijgers, omdat dit voor de 
inwerkingtreding van het nieuwe vermogensrecht 
per 1 januari 1992 naar Nederlands recht niet nodig 
was voor de overdraagbaarheid van prioriteits-
rechten. In aanmerking nemende dat de houdbaar-
heidsdatum van een prioriteitsrecht maar twaalf 
maanden is, zal het in het merendeel van de gevallen 
mogelijk zijn de aanvrage, waarvoor een prioriteits-
recht wordt ingeroepen, op naam van de aanvrager 
van de prioriteitsaanvrage in te dienen. 
Wanneer het van belang is dat de tweede aanvrage 
vervolgens op naam van een andere rechthebbende 
komt te staan, dient de ingediende aanvrage 
 vervolgens te worden overgedragen. Daarbij begint 
de artikel 3:83(3) BW-problematiek echter weer van 
voren af aan, omdat dan de vraag beantwoord dient 
te worden of een Nederlandse octrooiaanvrage wel 
overdraagbaar is. Zoals hiervoor geschetst ligt dat 
problematisch, omdat artikel 64(1) Row alleen maar 
expliciet bepaalt dat (i) de aanspraak op een octrooi 
en (ii) het (verleende) octrooi overdraagbaar zijn, 
 zodat de overdraagbaarheidsvraag voor een octrooi-
aanvrage niet onvoorwaardelijk positief kan worden 
beantwoord. Ook hier is het primair van belang dat 
dit probleem in de praktijk onder ogen gezien wordt, 
zodat oplossingen voor dat probleem gehanteerd 
kunnen worden. De meest praktische aanpak is dan 
om in de verbintenisrechtelijke overeenkomst tot 
overdracht (de titel) en de goederenrechtelijke over-
drachtsovereenkomst (c.q. de leveringsakte) te 
 bepalen dat – zo mogelijk – tevens (i) de aanspraak 
op octrooi overgedragen wordt evenals (ii) het op de 
aanvrage te verlenen octrooi (bij voorbaat). In aan-

merking nemende dat een Nederlandse octrooiaan-
vrage niet langer dan achttien maanden duurt en ook 
versneld kan worden, zullen de risico’s daarmee in de 
meeste gevallen te overzien zijn. Die risico’s zijn met 
name gelegen in een faillissement van de indiener 
van de prioriteitsaanvrage, in welk geval diens 
 curator wellicht zal trachten de overdracht van de 
octrooi aanvrage te herroepen. Dat faillissements-
risico kan desgewenst verder worden ingeperkt door 
de aanvrage, waarvoor het prioriteitsrecht wordt 
 ingeroepen, niet alleen op naam van de indiener van 
de prioriteitsaanvrage in te dienen, maar tevens op 
naam van de beoogde rechtsverkrijger, zodat in ieder 
geval sprake is van mede-eigendom van die aanvrage 
en als mederechthebbende een betere positie tegen-
over een curator kan worden ingenomen. 
Het bovenstaande bevestigt dat artikel 3:83(3) BW in 
de praktijk voor de nodige valkuilen zorgt, maar in 
diezelfde praktijk wordt het belang van de aanvrager 
en diens rechtsopvolgers primair gediend door die 
valkuilen goed in beeld te hebben, zodat daar-
omheen gemanoeuvreerd kan worden. Het op voor-
hand niet willen zien of willen weginterpreteren van 
die valkuilen is echter een onzalige strategie, waar-
mee het belang van de aanvrager die een prioriteits-
recht wil inroepen niet gediend is en waarmee de 
 adviseurs van de rechtzoekenden voor zichzelf 
beroeps aansprakelijkheidsrisico’s in het leven 
 roepen.
Iets anders is vervolgens dat als men onverhoopt 
toch in een door artikel 3:83(3) BW gegraven valkuil 
lijkt te zijn beland – doordat men bijvoorbeeld in een 
nietigheidsprocedure geconfronteerd wordt met de 
stelling dat het prioriteitsrecht niet rechtsgeldig is 
 ingeroepen, omdat het niet overdraagbaar zou zijn 
naar Nederlands recht – het uiteraard zaak is om alle 
mogelijke weren en argumenten in stelling te 
 brengen. Ook dan is het echter verstandig een duide-
lijke prioritering bij de aan te dragen argumenten in 
acht te nemen om niet aan overtuigingskracht in te 
boeten. Daarbij kan dankbaar gebruikgemaakt 
 worden van de door De Lange en Boelens aangedra-
gen argumenten. 
Na deze bespiegelingen naar aanleiding van de 
 artikelen van De Lange en Boelens, sluit ik af met de 
– naar ik aanneem ook door die beide auteurs onder-
steunde – stelling (vrij naar Cato de Oude): “ceterum 
censeo artikel 3:83(3) BW esse delendam”, oftewel: 
“overigens ben ik van mening dat artikel 3:83(3) BW 
vernietigd dient te worden.” 

Utrecht, september 2018




