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Machinebouwer: pak octrooi- 
Solsreuk aan en ga failliet...

U bent als 
bestuurder 
niet zomaar 
privé
aansprakelijk

U
w  ondernem ing ontw ikke lt gew eld ige  

system en. Op enkele daarvan heeft u een 

octrooi verkregen. Op een goede  (of kw a

de) dag merkt u dat de concurrent iets vergelijk

baars op de markt brengt. U gaat op onderzoek 

uit en constateert octroo ischending. De concur

rent luistert he lem aa l nergens naar. U dagvaardt 

de ander in een kort ged ing  

(rechtszaak 1). De concurrent 

verw eert zich bij de rechter:

'Het octrooi is he lem aa l niet 

n ieuw  of inventief, en voor w at 

betreft het deel dat w e l nieuw/ 

inventief is: dat gebru iken wij 

niet.' De rechter is het daar uit

eindelijk mee eens.

En dan kom t de rekening: 

of uw  bv m aar even een ton 

aan proceskosten aan de andere partij w il be

talen. Uw  ondernem ing kan dat niet. De concur

rent stelt u a ls bestuurder aansprakelijk. W at? 

U heeft toch niet voor n iets een bv!? Heeft die 

claim  op u in privé kans van s la g en ?

Over zo'n kwestie boog zich o n lan g s  de rech

ter in rechtszaak 2: een bodem procedure  die 

door de w innaar van het kort ged ing  tegen de 

directe en indirecte bestuurder van  de verliezer 

w erd gestart. Het m ag niet zo zijn dat iem and 

alles kan doen onder het m om  van ‘dit is toch 

een bv’. Dan zou zo'n veh ike l im m ers kunnen 

w orden  gebru ikt om  elke aansprakelijkheid 

te ontlopen. Daarom  hebben we de bestuur- 

dersaansprakelijkhe id  u itgevonden. A ls  u als 

bestuurder persoonlijk  een ernstig verwijt kan 

w orden  gem aakt als 'handelende  p e rsoon ’, dan 

kunt u toch persoonlijk  aansprakelijk  w orden 

gesteld. M aar hoe zat het in dit ge va l? W as er 

sprake van een 'ernstig persoonlijk  verw ijt'?

De rechter constateerde allereerst dat er geen 

enkele regel is die zegt dat je vo ldoende  geld 

in kas m oet hebben om  bij verlies van  een pro

cedure (ook al start je die zelf) de proceskosten 

aan de wederpartij te vergoeden. Het Europees 

m ensenrechtenverdrag zegt dat iedereen toe

gang  tot de rechter m oet hebben en zo'n a lge 

m ene regel zou die toegang frustreren.

W el kan het je a ls bestuurder w orden  verw e

ten a ls  je vorderingen instelt w aarvan je vooraf 

a l w ist -  of hoorde te weten -  dat het een kan s

loze m issie  zou worden. Hier werd de bestuurder 

geho lpen  door de kortgedinguitspraak. Daarin 

g in g  het onder meer over het vo lgende: de oc

troo ihouder had een persbericht doen uitgaan 

w aarvan de concurrent (als tegeneis) rectificatie 

wilde. Dat hoefde niet van  de kortgedingrechter, 

w ant er stond alleen in het persbericht dat er 

'naar het oordeel van de octroo ihouder’ sprake 

w as van inbreuk. De onge ld ighe id  van het oc

trooi of de n iet-inbreuk lag vo lgen s de kortge 

dingrechter niet zo voor de 

hand dat de octrooihouder, 

door m ede te delen dat sprake 

w as van inbreuk, met dat pe rs

bericht tegen beter weten in 

had gehandeld. D us van  be- 

stuurdersaansprake lijkhe id  

w a s  geen sprake.

Verder kwam  nog de vraag 

aan de orde of het is toege

staan om  te 'procederen vanu it 

een lege hu ls ’ om  verhaa l van  kosten te frus

treren: de ‘rechthebbende ' die rechtszaak 1 w as 

gestart, w as slechts licentienemer, en m oest 

w orden vereenze lvigd  m et zijn bestuurder en 

en ig aandeelhouder, een andere bv. Dat w as 

een brug te ver. Hoew el een ton kennelijk niet 

in kas was, w as er w e l sprake van  een lopende 

ondernem ing die op rege lm atige  basis inkom 

sten verkreeg. Daarnaast is het onderbrengen 

van verm ogensrechten (zoals octrooien) in een 

andere vennootschap  geen uitzonderlijke o m 

standigheid. Sterker nog: iedere ie-advocaat zal 

u aanraden om  uw  intellectuele e igendom m en 

in een aparte bv onder te brengen.

M oraa l van dit verhaal: u bent a ls bestuurder 

niet zom aar privé aansprakelijk. Laat u dus niet 

te sne l afschrikken door dre igem enten op dat 

v lak  die nog w e leens w orden  geuit op het m o

m ent dat uw  onde rnem ing een inb reukm akende 

concurrent w il aanpakken. U heeft a ls bestuur

der alleen een probleem  a ls (cum ulatief) de 

vordering gehee l kan sloos is én er onvo ldoende  

verhaa l is voor die proceskosten én u beide e le 

m enten tevoren w ist of hoorde  te weten. M
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