
jecten, terwijl bij onstoffelijke i.e.-rechten de inschrij- 
ving in de registers de vermogensrechtelijke positie 
van de rechthebbende inzichtelijk maakt. Hoewel de 
legitimatie als rechthebbende in beginsel niet van be- 
lang is voor de vermogensrechtelijke positie van de 
rechthebbende, immers ook zonder inschrijving in 
het register is de verkrijger rechthebbende gewor- 

den, is deze legitimatie wel van belang in het kader 
van de bescherming van die rechtspositie tegen der- 
den die menen betergerechtigd te zijn. Dat partijen er 
hoe dan ook verstandig aan doen om rechtshande- 
lingen met betrekking tot i.e.-rechten in te schrijven, 
behoeft inmiddels geen betoog meer. 

Nawoord bij reacties Domingus & De Boer 

Dick van Engelen' 

Ten behoeve van de helderheid van de argumentatie 
deze reactie: de strekking van mijn artikel is niet dat 
sommige IE-rechten registergoederen zijn. Wat ik in 
twijfel trek is de stelligheid waarmee dat door de 
meeste schrijven wordt ontkend. De titel Intellectuele 
eigendomsrechten registergoederen is echter voor- 
zien van een vraagteken, het overzicht van de ver- 
schillende IE-rechten spreekt slechts over mogelijke 
registergoederen en de conclusie bevestigt dat ik zelf 
van oordeel ben dat IE-rechten géén registergoede- 
ren zijn. Een dergelijk oordeel heeft echter slechts 
een relatieve waarde wanneer de verschillende argu- 
menten die dat standpunt onderbouwen niet zo 
dwingend lijken dat de kwestie daarmee per defini- 
tie beslist is. Tegen die achtergrond doet men er in 
de praktijk naar mijn mening verstandiger aan om 
met deze mogelijkheid - hoe klein men die ook in- 
schat - rekening te houden, zoals ook De Boer doet. 
De oplossing is in beginsel ook simpel: een notariële 
akte in plaats van een onderhandse en die akte in- 
schrijven in het desbetreffende IE-register. Met het 
kiezen voor een struisvogelpolitiek door het met gro- 
te stelligheid ontkennen van het probleem lijkt mij 
geen rechtzoekende gediend. Partijen bij een trans- 
actie willen zekerheid over hun juridische positie en 
zijn niet uit op de twijfelachtige eer partij in een 
proefprocedure te worden. 
De door Domingus aangehaalde argumenten passe- 
ren in mijn artikel evenzeer de revue. Het klopt dat 
het begrip vestiging in artikel 3:10 BW is beland met 
het oog op beperkte rechten. Zoals ik aangeef, blijkt 
uit artikel 3:10 BW zelf echter niet dat dit begrip al- 
leen maar kan gelden voor beperkte rechten. De om- 
standigheid dat het begrip in het BW alleen gebruikt 
wordt in verband met beperkte rechten is dan inder- 
daad relevant, maar naar mijn oordeel ook niet be- 
slissend. Dat de term 'vestigen' in het BW niet ge- 
bruikt wordt voor het ontstaan van volledige rechten 
is ook een argument, maar nu het BW zich in het ge- 
heel niet uitlaat over het ontstaan van IE-rechten - 
daarvoor was immers een Boek 9 voorzien - is dat 
argument evenmin beslissend. Taalkundig lijkt het 
begrip ruimer dan door Domingus bepleit en bij ge- 
breke van een duidelijke definitie door de wetgever, 

zou ik niet direct willen spreken over een 'juridisch MrTh C I A  van Engelen is 

duidelijk afgebakend begrip', zoals Domingus doet. advocaat bil clifford Chan- 

Kortom, de mogelijkheid van een 'ruime' interpreta- ce LLP te Amsterdam en 

tie lijkt mij niet te kunnen worden uitgesloten.' fellow bij het Onderzoek- 

Domingus stelt ook dat 'de wetgever' het standpunt centrum Onderneming & 

dat sommige IE-rechten registergoederen zijn uit- Recht te Nijmegen 

drukkelijk heeft verworpen, daarbij verwijzend naar 
de memorie van toelichting bij de Rijksoctrooiwet 
1995. Een memorie van toelichting is echter niet het 
standpunt van 'de wetgever' maar slechts dat van 'de 
regering' en niet gelijk aan de wet zelf. Het is een ge- 
zaghebbende bron als men een wettekst gaat inter- 
preteren, maar dat is alleen aan de orde wanneer de 
rechter meent dat daar reden voor is. Bovendien is 
die opmerking alleen gemaakt bij de Rijksoctrooiwet 
en niet bij andere IE-wetten. Opmerkelijk is vervol- 
gens dat juist de Rijksoctrooiwetgever het regime in 
1995 omgooide waardoor inschrijving in het octrooi- 
register, anders dan voorheen, een constitutief ver- 
eiste voor het ontstaan - ik zei bijna 'vestigen' - van 
het octrooirecht Ook dient men zich te realiseren 
dat meer en meer IE-rechten rechtstreeks ontstaan op 
grond van EU-verordeningen of IE-verdragen. Daar- 
bij kan de Nederlandse wetgever niet eens een ver- 
mogensrechtelijk standpunt innemen, maar moet hij 
faciliteren wat die internationale regeling hem in de 
schoot werpt. 
Belangrijker lijkt mij dat 'de wetgever' zich tot nu toe 
niet specifiek heeft uitgelaten over de vermogens- 
rechtelijke status van allerhande IE-rechten, zodat 
van een 'uitdrukkelijke verwerping' door de wetge- 
ver niet gesproken kan worden. De Rijksoctrooiwet- 
gever van 1335 was niet van plan de vermogens- 
rechtelijke status van het octrooirecht te herzien. Hij 
was bezig om het systeem voor octrooiverlening 
drastisch te wijzigen door de verlening van octrooi- 
en na beoordeling door de Octrooiraad af te schaf- 
fen. Hij verkeerde daarbij in de veronderstelling ver- 
mogensrechtelijk niets te veranderen ten opzichte 
van het oude regime, maar realiseerde zich tegelij- 

1. Zie: D. van Engelen, 'Intellectuele eigendomsrechten regis- 
tergoederen?', IER 2002, p. 275-281, hier p. 276. 

2. Van Engelen 2002, p. 277 (zie noot 1). 
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kertijd niet dat hij door het constitutief maken van de 
inschrijving in het register wellicht een 'aardver- 
schuiving' teweegbracht.3 Om die reden kan men 
ook twijfelen - zoals ik in mijn artikel ook aangaf - 
of het argument dat de IE-wetten als lexspecialis der- 
ogeren aan de lex generalis van het BW wel over- 
t u i g ~ ~  
De Boer geeft aan dat notarissen niet bereid zouden 
zijn om een akte van hypotheek te verlijden omdat 
inschrijving in een daartoe bestemd register niet mo- 
gelijk zou zijn. Dat argument overtuigt niet. IE-rech- 
ten kunnen alleen registergoed zijn vanwege de om- 
standigheid dat het bewuste IE-register mogelijk als 
een 'daartoe bestemd register' in de zin van artikel 
310 BW geldt. Dat gezegd hebbende, komt het mij 
voor dat inschrijving van die akte in dat register ook 
afdoende moet zijn. Uitdagender is wellicht dat men 
in de bewuste akte wil aangeven dat primair een 
recht van pand gevestigd wordt en subsidiair, indien 
en voorzover sommige rechten een registergoed 

3. Zoals die wetgever zich ook niet realiseerde dat hij door de 
introductie van het 6-jaars octrooi mogelijk in strijd handel- 
de met TRIPS. Zie daarover Van Engelen, IER 2002, p. 59; 
Speyart, IER 2002, p. 125 en Van Engelen, IER 2002, p. 126. 

4. Van Engelen 2002, p. 280-281 (zie noot 1). 
5. Van Engelen 2002, p. 281 (zie noot 1). 

mochten zijn, geacht wil worden een hypotheek te 
vestigen. 
De argumenten van Domingus en De Boer vormen 
een goede steun in de rug, wanneer men in een pro- 
cedure het - óók door mij onderschreven - stand- 
punt wil verdedigen dat IE-rechten géén registergoe- 
deren zijn. Maar voorzover men cliënten bijstaat die 
juridische geschillen vooral willen vermijden, lijkt het 
raadzaam de stukken zo op te stellen dat dit pro- 
bleem op voorhand zoveel mogelijk wordt opgelost. 
Tot het daarbij te hanteren instrumentarium behoort 
inderdaad een volmacht, zoals ook door De Boer 
aangege~en.~ 
Al deze eensgezindheid over de verwerpelijkheid 
van het standpunt dat IE-rechten mogelijk register- 
goederen zijn en de gedachte dat in de praktijk een 
hoop ellende kan worden ondervangen als partijen 
zich tijdig realiseren dat het probleem wellicht speelt, 

a 
laat onverlet dat het wenselijk is dat de wetgever dit 
probleem uit de wereld helpt. Deze discussies zijn 
wellicht appetijtelijk voor juridische fijnproevers 
maar tegelijkertijd een contra-indicatie voor de kwa- 
liteit van de wetgeving en het laatste waar de rechts- 
praktijk op zit te wachten. 

De directe werking van het TRIPS-Verdrag en de 
gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht 

Mr. NynkeA.H. Hendriks 

De directe werking van hetTRIPs-Verdrag is recentelijk onderwerp van dis- 
cussie geweest in dit blad in enkele artikelen vanvan Engelen en Speyart.' 
Deze discussie spitste zich in het bijzonder toe op de eventuele gevolgen 
van de directe werking art. 33 van hetTRIPs-Verdrag voor het 6-jarige re- 
gistratieoctrooi in Nederland. In dit artikel ga ik verder in op de vraag of 
aan hetTRIPs-Verdrag directe werking dient te worden toegekend.Vervo1- 
gens onderzoek ik aan de hand van de octrooirechtelijke bepalingen van het 
TRIPS-Verdrag (art. 27-34 en art. 45) welke gevolgen deze directe werking 
kan hebben voor de Nederlandse octrooirechtspraktijk. 

Mr Nynke A H Hendriks i .  Directe werking van verdragen in Nederland 
heeft Nederlands recht ge- Het antwoord op de vraag of het TRIPS-Verdrag wel 
studeerd aan de UvA met of geen directe werking toelaat verschilt niet alleen 
ais specialisatie Informatie- per auteur maar ook per land. Zo is Duitsland er 
recht ~ i t  artikel is een be sinds de ondertekening van het TRIPS-Verdrag van 

werking van haar eind- uitgegaan dat het TRIPS-Verdrag zich in beginsel niet 
scriptie tegen directe werking verzet.* Het Belgische Hof van 

Cassatie heeft evenwel in mei 2001 overwogen dat 
art. 1 lid 1 TRIPS-Verdrag aangeeft dat het niet de wil 
van de Verdragspartijen is geweest om subjectieve 
rechten en verplichtingen toe te kennen aan perso- 
nen.3 Anderen beschouwen daarentegen art. 1 lid 1 

TRIPS-Verdrag bij uitstek als het artikel dat de toe- 
kenning van directe werking van het TRIPS-Verdrag 
overlaat aan de afzonderlijke ~erdragspartijen.~ 
De directe werking van verdragen kan worden om- 
schreven als de mogelijkheid voor een natuurlijk per- 
soon of rechtspersoon om een verdragsbepaling di- 
rect voor de rechter in te roepen zonder tussenkomst 
van de wetgever. In landen met een monistisch sys- 
teem (zoals Nederland) kunnen verdragen directe 

e 
werking hebben indien zij aan bepaalde criteria vol- 
doen. 
De directe werking van verdragen wordt in Neder- 
land van oudsher bepaald door art. 93 Grondwet dat 
stelt dat bepalingen van verdragen verbindende 
kracht hebben indien zij naar haar inhoud eenieder 
kunnen verbinden. Hoewel de exacte betekenis van 
dit artikel door politici verschillend is opgevat, heeft 
de Tweede Kamer meerdere malen benadrukt dat de 
uitleg van art. 93 uiteindelijk een zaak is voor de 
r e ~ h t e r . ~  
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