
 

 
 

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. 

 

 

1. Het geding 

Verzoekster Innosource B.V. (hierna: Innosource) heeft op 22 november 2004 een 

verzoekschrift met bijlage ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van 

de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid 

van de in artikel 75, eerste lid van de ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het 5 

Nederlandse octrooi 1005429. 

Octrooihoudster Gentle Vent B.V. (hierna: Gentle Vent) heeft op 17 januari 2005 een 

schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend. 

 

Tijdens de hoorzitting van het Bureau voor de Industriële Eigendom op 16 februari 2005 10 

hebben partijen ten overstaan van mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg, ir. A.A.M. Bexkens en 

mw. drs. S. Jonkhart hun standpunten doen bepleiten bij monde van hun 

octrooigemachtigden. De gemachtigde van Innosource, ir. J.J. Bottema, was hierbij 

vergezeld van ing. R.G.J. Sanders van Innosource. De gemachtigde van de Gentle 

Vent, ir. K.J. Metman, was vergezeld van mw. ir. M. Engel, directeur van Gentle Vent, en 15 

mw. mr. M.A. Mak, advocaat. Gemachtigden van beide partijen hebben ter zitting 

pleitnotities overgelegd.  
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De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 

beschouwd. 

Per 23 maart 2005 heeft het Bureau voor de Industriële Eigendom haar naam gewijzigd 

in  ‘Octrooicentrum Nederland’, hierna aangeduid met ‘Octrooicentrum’.  5 

 

2. De feiten 

Gentle Vent is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1005429 voor een ‘Ventilatie-

eenheid’, dat met dagtekening 7 september 1998 voor de duur van twintig jaren is 

verleend op een aanvrage ingediend op 4 maart 1997. De beschrijving en de conclusies 10 

van het octrooi zijn middels akte van gedeeltelijke afstand, onder nummer 45032, op 21 

oktober 2004 aangepast aan de overeenkomstige Europese octrooiaanvrage 0863371. 

Op deze Europese octrooiaanvrage is op 22 december 2004 octrooi verleend. 

Het op 21 oktober 2004 beperkte octrooi omvat 10 conclusies. Conclusies 1 tot en met 

4 en conclusie 7 luiden als volgt:  15 

“1. Ventilatie-eenheid voor gebruik aan de binnenzijde van een buitengevel (1) van een 

gebouw, voorzien van een doorlaat (3) voor doorvoer van buitenlucht door de gevel, en 

een doorlaatkanaal (5) dat na montage van de ventilatie-eenheid loopt tussen de 

doorlaat (3) in de gevel (1) en de onderzijde van een verwarmingselement (2), en in het 

doorlaatkanaal (5) opgenomen regelmiddelen (8) voor het toelaten van buitenlucht door 20 

het doorlaatkanaal, met het kenmerk, dat de ventilatie-eenheid is voorzien van een 

regeleenheid (7) voor het besturen van de regelmiddelen (8) voor het althans ongeveer 

constant houden van de door de doorlaat toegelaten hoeveelheid buitenlucht wanneer 

het drukverschil tussen de binnenzijde en de buitenzijde van de buitengevel varieert.  

2. Ventilatie-eenheid volgens conclusie 1, voorzien van een op de regeleenheid (7) 25 

aangesloten temperatuursensor (11).  

3. Ventilatie-eenheid volgens conclusie 2, waarbij de temperatuursensor (11) nabij de 

bovenzijde van het verwarmingselement (2) plaatsbaar is, alwaar de ventilatielucht 

langs stroomt. 

4. Ventilatie-eenheid volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de regelmiddelen 30 

(8) binnen de uiteinden van het doorlaatkanaal (5) zijn opgenomen, en bij voorkeur een 

opnemer (10) voor het meten van de luchtdoorstromingshoeveelheid omvatten. 

7. Ventilatie-eenheid volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het 

verwarmingselement (2) inwendig een verticale doorlaat (6) bezit op de onderzijde 

waarvan het doorlaatkanaal (5) aansluitbaar is.” 35 

Conclusies 5, 6, 8, 9 en 10 zijn afhankelijke volgconclusies.  
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3. Door Innosource aangevoerde nietigheidsgronden 

Innosource betwist gemotiveerd de geldigheid van de conclusies 1 tot en met 4 en van 

conclusie 7. Hiertoe heeft verzoekster aangevoerd dat de conclusies nietig zijn wegens 

gebrek aan nieuwheid of inventiviteit of wegens gebrek aan nawerkbaarheid. Tegen de 

conclusies 5, 6, 8, 9 en 10 zijn door Innosource geen nietigheidsbezwaren aangevoerd. 5 

 

Innosource heeft gesteld dat conclusie 1 geen maatregelen bevat die nieuw en inventief 

zijn ten opzichte van het Duitse Offenlegungsschrift 3632268 (hierna: DE ’268). 

Innosource stelt dat conclusie 1 niet nieuw is indien de regelmiddelen uit conclusie 1 

worden uitgelegd zoals Gentle Vent dat doet in haar concept inbreukdagvaarding. De 10 

ventilator van de ventilatie-eenheid zoals bekend uit figuur 1 van DE ‘268 is dan op te 

vatten als een regelmiddel, dat door harder en zachter draaien een ingesteld debiet kan 

handhaven bij variërend drukverschil tussen binnen- en buitenzijde. In geval een 

beperkte uitleg van de term ‘regelmiddelen’ wordt gehanteerd, gebaseerd op de tekst en 

tekeningen van het onderhavige octrooi, waarbij de regelmiddelen worden gelezen in de 15 

zin van een mechanisch onderdeel dat het doorlaatkanaal in meer of mindere mate kan 

blokkeren of vrijgeven, en waarbij een ventilator dan ook niet onder de regelmiddelen 

valt, is Innosource van mening dat klep 41 uit figuur 2 van DE ‘268 gezien dient te 

worden als het regelmiddel van conclusie 1. (In figuur 2 van DE ‘268 is klep 41 

abusievelijk aangeduid met verwijzingscijfer 11.) De klep van de uit figuur 2 van DE ‘268 20 

bekende ventilatie-eenheid kan worden geopend en gesloten door een aandrijfinrichting 

onder besturing van een tijdschakelaar. Innosource stelt dat in beide, uit de figuren 1 en 

2 bekende inrichtingen de luchtstroom van de ventilatoren dusdanig groot is, dat deze 

slechts bepaald wordt door het ventilatortoerental en dus nagenoeg constant is bij 

variërend drukverschil tussen binnen- en buitenzijde.  25 

Innosource stelt voorts dat het voor de deskundige, die zich geconfronteerd ziet met het 

probleem van een door drukverschillen veroorzaakte variërende buitenluchtstroom in 

DE ‘268, voor de hand ligt deze drukverschillen te meten en op basis daarvan een 

responsie van de klepstand te verzorgen die compenseert voor de debietvariaties.  

  30 

Innosource heeft daarnaast gesteld dat het via een doorlaat door de gevel toevoeren 

van buitenlucht aan binnenruimten en voorverwarming van deze koude buitenlucht door 

deze door een radiatorelement aan de binnengevel te leiden een oud en bekend 

principe is en dat de vinding niets anders behelst dan het automatiseren van de 

klepstand in de bekende ventilatie-eenheden. Een dergelijke automatisering zou voor 35 

de deskundige voor de hand liggen. Innosource meent dan ook dat conclusie 1 niet 

inventief is ten opzichte van de Nederlandse terinzagelegging 7303756 (hierna: NL 

’756), het Amerikaanse octrooi 1442831 (hierna: US ’831) dan wel het Amerikaanse 

octrooi 1559767 (hierna: US ’767), in combinatie met hetzij het Amerikaanse octrooi 

5257958 (hierna: US ’958), hetzij de stand van de techniek zoals beschreven in de 40 

oorspronkelijke beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooi.  
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Innosource is tevens van mening dat de maatregelen uit conclusies 2 en 3 voor de 

deskundige voor de hand liggen. Temperatuursensoren worden breed toegepast bij 

gevelverwarmingselementen en hetzelfde geldt voor de positie van de 

temperatuursensor nabij de bovenzijde van het verwarmingselement. Ter ondersteuning 5 

voert Innosource aan, dat ook in de inrichting bekend uit US ‘958 een 

temperatuursensor aangesloten is op de regeleenheid die de klepstanden instelt. 

Innosource acht voorts conclusie 7 niet inventief omdat de verticale opstelling van het 

verwarmingskanaal evident is uit elk van de octrooischriften DE ’268, NL ‘756, US ’831 

en US ‘767. De conclusies 2, 3 en 7 zijn derhalve volgens Innosource niet inventief. 10 

 

Tenslotte heeft Innosource gesteld dat de beschrijving van de uitvinding zoals 

beschreven in conclusies 2 en 4 niet zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige 

deze kan toepassen. Innosource stelt ter zitting dat niet duidelijk is hoe de 

temperatuursensor uit conclusie 2 werkt binnen de ventilatie-eenheid van conclusie 1. 15 

Bovendien is de vermindering van de toegelaten hoeveelheid buitenlucht op basis van 

temperatuur, die conclusie 2 mogelijk suggereert, volgens Innosource tegenstrijdig met 

het constant houden van de hoeveelheid toegevoerde buitenlucht zoals vereist wordt in 

conclusie 1. Hoe de opnemer voor het meten van de luchtdoorstromingshoeveelheid 

van conclusie 4 samenwerkt met de regeleenheid (7) wordt volgens Innosource nergens 20 

in de beschrijving ondersteund. De conclusies 2 en 4 zijn derhalve volgens Innosource 

niet-nawerkbaar en derhalve nietig. 

 

4. Het verweer van Gentle Vent 

Gentle Vent betwist gemotiveerd de toepasselijkheid van de door Innosource 25 

aangevoerde nietigheidsbezwaren.  

 

Gentle Vent stelt in haar verweer dat conclusie 1 wel degelijk nieuw is ten opzichte van 

de twee inrichtingen bekend uit DE ‘268, omdat bij de hieruit bekende inrichtingen geen 

controle is over de hoeveelheid door de doorlaat toegelaten buitenlucht daar ook 30 

recirculatielucht van binnen het vertrek wordt aangezogen. 

Gentle Vent stelt voorts dat conclusie 1 inventief is ten opzichte van DE ‘268, omdat de 

inrichtingen volgens DE ‘268 volgens Gentle Vent voorzien zijn van een aan/uit-

schakeling waarmee een ventilatiestroom wordt opgewekt die zo groot is dat er een 

grote tocht in het vertrek ontstaat. Hierdoor is een dergelijke inrichting niet geschikt als 35 

uitgangspunt voor de stand van de techniek en zal de inrichting ook door een 

deskundige niet overwogen worden bij het oplossen van het tochtprobleem. Voorts is de 

regeleenheid uit de kenmerkende maatregel van conclusie 1 niet bekend uit DE ‘268. 

Indien DE ‘268 toch zou worden genomen als uitgangspunt voor de stand van de 

techniek, dan openbaart noch DE ‘268 (noch een van de in het nieuwheidsrapport 40 
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geciteerde documenten) het inzicht dat door het althans ongeveer constant houden van 

een via een verwarmingselement binnenkomende luchtstroom, een zo gezond en 

comfortabel mogelijk binnenklimaat wordt geschapen en tocht wordt voorkomen, welk 

inzicht ten grondslag ligt aan de onderhavige uitvinding.  

 5 

Ten aanzien van de overige inventiviteitsbezwaren ten opzichte van conclusie 1 stelt 

Gentle Vent dat de regelmiddelen van de ventilatie-eenheden bekend uit US ‘831 en NL 

’756 niet gesitueerd zijn in het doorlaatkanaal, maar respectievelijk in de doorlaat en 

buiten de gevel. De combinatie van deze twee inrichtingen met de algemene stand van 

de techniek uit de oorspronkelijke beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooi 10 

levert volgens Gentle Vent niet conclusie 1 op.  

Bij US ‘767 is het regelmiddel in feite een menginrichting, waar bij het openen van een 

demper voor het inlaten van buitenlucht, een inlaat voor binnenlucht afgesloten wordt 

(en vice versa). Automatiseren van de regeling van het debiet door het 

verwarmingselement zou voor de hand liggen; het automatiseren van de regeling van de 15 

toegelaten hoeveelheid buitenlucht niet. 

Ook combinatie van een van de in US ‘831, NL ‘756 of US ‘767 beschreven ongeregelde 

ventilatie-eenheden met de regeling van US ’958 zou niet de oplossing volgens 

conclusie 1 opleveren, omdat US ’958 volgens Gentle Vent geen regeling voor het 

constant houden van de toegelaten hoeveelheid buitenlucht beschrijft, maar slechts een 20 

situatie waarin een minimale hoeveelheid buitenlucht wordt toegelaten. De beschreven 

situatie is bovendien slechts een uitzonderingssituatie.  

 

Gentle Vent voert in haar verweer verder aan dat het door Innosource gehanteerde 

bezwaar, dat de beschrijving van de uitvinding zoals beschreven in conclusie 2 en 4 niet 25 

zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze kan toepassen geen 

nietigheidsgrond is. Artikel 75, lid 1, sub b, ROW 1995, verschaft slechts een 

nietigheidsgrond, indien het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding 

die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen.  

In haar verweer stelt Gentle Vent, dat een regeling op temperatuur wel degelijk kan 30 

bestaan naast een regeling op drukverschillen. Volgens haar zijn hiervan drie 

voorbeelden met voordelig effect duidelijk toegelicht in de beschrijvingsinleiding. 

Zij stelt voorts dat de temperatuursensoren, welke bekend zijn uit NL‘756 en US‘958, 

slechts dienen voor het aansturen van het verwarmingselement en niet voor het 

beïnvloeden van de regeling van de hoeveelheid toegelaten buitenlucht.  35 

Indien het Octrooicentrum een verduidelijking van conclusie 2 wenselijk acht, stelt 

Gentle Vent in dit verband de volgende gewijzigde conclusie voor:  

“2. Ventilatie-eenheid volgens conclusie 1, voorzien van een op de regeleenheid (7) 

aangesloten temperatuursensor (11) voor het op basis van de temperatuur besturen van 

de regelmiddelen (8).” 40 
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Ter zitting heeft Gentle Vent voorts betoogd dat conclusie 1 onjuist is afgebakend van 

US ‘831. Zoals reeds hierboven aangegeven is uit deze publicatie niet bekend dat de 

regelmiddelen zich in het doorlaatkanaal bevinden. De maatregel dient volgens Gentle 

Vent te worden verschoven naar het kenmerk van conclusie 1.  

 5 

Daarnaast heeft Gentle Vent ter zitting gesteld dat conclusie 4 inventieve materie bevat. 

Met de flowmeter wordt direct de stroming door de doorlaat gemeten. Het vormt een 

alternatief voor meting van de het drukverschil. Met de flowmeter kan een 

nauwkeurigere meting en regeling worden bewerkstelligd, terwijl de flowmeter 

gemakkelijk in de ventilatie-eenheid kan worden geïntegreerd. Gentle Vent stelt dat 10 

toepassing van een flowmeter uit geen der aangevoerde publicaties bekend is. 

 

 

5. Advies van het Octrooicentrum 

 15 

Conclusie 1 

Bij het bepalen welke van de door Innosource in het geding gebrachte inrichtingen de 

meest nabije stand van de techniek vormt, dient door het Octrooicentrum eerst 

vastgesteld te worden wat in het algemeen onder een regeleenheid wordt verstaan. 

Naar het oordeel van het Octrooicentrum is dit een eenheid die zorg draagt voor de 20 

automatische besturing van een machine of apparaat op basis van een ingangssignaal. 

In het onderhavige geval betreft de in conclusie 1 genoemde regeleenheid dan ook een 

eenheid voor de automatische besturing van de regelmiddelen op basis van een signaal 

dat direct of indirect verband houdt met het drukverschil tussen de binnenzijde en de 

buitenzijde van de buitengevel. 25 

 

Uitgaande van deze uitleg van het begrip ‘regeleenheid’ is het Octrooicentrum van 

oordeel dat de inrichting volgens US ‘767 van alle door Innosource in het geding 

gebrachte publicaties de meest nabije stand van de techniek vormt voor conclusie 1. Uit 

US ‘767 is een ventilatie-eenheid bekend voor gebruik aan de binnenzijde van een 30 

buitengevel van een gebouw. De uit US ‘767 bekende ventilatie-eenheid is voorzien van 

een doorlaat (aangeduid met verwijzingscijfer 13 in figuur 4 van het octrooischrift) voor 

doorvoer van buitenlucht door de gevel. Tevens omvat de ventilatie-eenheid een (kort) 

doorlaatkanaal, welke wordt gevormd door een doorgang (aangeduid met 

verwijzingscijfer 25 in figuur 4 van het octrooischrift) tussen de doorlaat in de gevel en 35 

de onderzijde van het verwarmingselement. In het doorlaatkanaal zijn regelmiddelen 

opgenomen (aangeduid met verwijzingscijfer 21 in figuur 4) voor het toelaten van 

buitenlucht door het doorlaatkanaal. De uit US ‘767 bekende ventilatie-eenheid is niet 

voorzien van een regeleenheid als bedoeld in conclusie 1. 

 40 
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De inrichtingen bekend uit de andere aangevoerde publicaties vormen een verder 

afgelegen stand van de techniek.   

Het Octrooicentrum verwerpt de stelling van Innosource dat de uit figuur 1 van DE ‘268 

bekende ventilatie-eenheid een regeleenheid voor het besturen van de regelmiddelen 

omvat. Zoals hierboven is aangegeven, impliceert de regeleenheid automatische 5 

besturing van de regelmiddelen op basis van een ingangssignaal. De door Innosource 

aangevoerde elektrische sturing van het ventilatortoerental regelt niet op basis van een 

ingangssignaal, laat staan op basis van een signaal dat direct of indirect verband houdt 

met het drukverschil tussen binnen en buiten. Ook de uit figuur 2 van DE ‘268 bekende 

ventilatie-eenheid is niet voorzien van een regeleenheid die bestuurt op basis van een 10 

signaal dat direct of indirect verband houdt met het drukverschil tussen binnen en 

buiten. De ventilatie-eenheid volgens figuur 2 van DE ‘268 verschilt daarnaast van de 

ventilatie-eenheid volgens conclusie 1 door de plaats in de ventilatie-eenheid van de 

regelmiddelen. Conclusie 1 stelt dat de regelmiddelen opgenomen dienen te zijn in het 

doorlaatkanaal van de ventilatie-eenheid, terwijl in de ventilatie-eenheid volgens figuur 2 15 

van DE ‘268 de regelmiddelen (te weten de ventilator en/of de kleppen) zijn opgenomen 

in de doorlaat door de gevel. De uit DE ‘268 bekende inrichtingen liggen voorts verder 

verwijderd van de ventilatie-eenheid volgens het octrooi dan de uit US ‘767 bekende 

inrichting, omdat het probleem waarvoor het onderhavige octrooi een oplossing beoogt 

te verschaffen, te weten een variërend ventilatiedebiet ten gevolge van variaties in het 20 

drukverschil tussen binnen en buiten, bij deze beide inrichtingen niet speelt doordat in 

beide inrichtingen het ventilatiedebiet wordt bepaald door de ventilator. 

In de inrichting volgens US ‘831 ontbreekt net als in de inrichting volgens US ‘767, een 

regeleenheid, doch daarnaast ontbreken regelmiddelen die gepositioneerd zijn in het 

doorlaatkanaal. In de inrichting volgens US ‘831 bevinden de regelmiddelen zich in de 25 

doorlaat zelf.  

In de inrichtingen volgens NL ‘756 ontbreekt net als in de inrichting volgens US ‘767, 

een regeleenheid. Voorts zijn de regelmiddelen in deze inrichtingen deels voor de 

doorlaat aan de buitenzijde van de gevel opgenomen en zijn deels in het onderste deel 

van het verwarmingselement opgenomen. In de inrichtingen volgens NL ‘756 is 30 

bovendien niet duidelijk sprake van een doorlaatkanaal tussen de doorlaat door de gevel 

en de onderzijde van het verwarmingselement.  

Op grond van het voorgaande is het Octrooicentrum van oordeel dat de inrichting 

bekend uit US ‘767 de meest nabije stand van de techniek vormt.  

 35 

Het verschil tussen de inrichting uit conclusie 1 en de uit US ‘767 bekende ventilatie-

eenheid is dat laatstgenoemde inrichting niet voorzien is van een (automatische) 

regeleenheid voor het besturen van de regelmiddelen voor het althans ongeveer 

constant houden van de door de doorlaat toegelaten hoeveelheid buitenlucht wanneer 

het drukverschil tussen de binnenzijde en de buitenzijde van de buitengevel varieert. 40 

Met het aanbrengen van een dergelijke regeleenheid wordt blijkens de beschrijving van 
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het octrooi beoogd de hinder van tocht ten gevolge van een variërend ventilatiedebiet te 

verminderen. Een deskundige op het gebied van ventilatie-eenheden is volgens de 

originele beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooi op grond van zijn 

praktijkervaring bekend met een bestaande “ventilatie-eenheid voor gebruik aan de 

binnenzijde van een buitengevel van een gebouw, voorzien van een doorlaat voor 5 

doorvoer van buitenlucht door de gevel, regelmiddelen voor het regelen van de door de 

doorlaat toegelaten hoeveelheid buitenlucht en een regeleenheid voor het besturen van 

de regelmiddelen op basis van het drukverschil tussen binnen- en buitenzijde van het 

gebouw”. Deze bekende regeleenheid als onderdeel van een ventilatie-eenheid heeft tot 

doel het toelaten van buitenlucht te automatiseren en op deze wijze een constant 10 

ventilatiedebiet te bereiken. Voor de deskundige, die voor de opgave wordt gesteld om 

bij de ventilatie-eenheid bekend uit US ‘767 de variaties in de luchtstroming te 

verminderen, ligt het voor de hand de uit de praktijk bekende regeleenheid toe te passen 

op de inrichting volgens US ‘767, waardoor een ventilatie-eenheid volgens conclusie 1 

ontstaat.  15 

 

Anders dan Gentle Vent heeft gesteld, is het Octrooicentrum van oordeel dat het al of 

niet bijmengen van binnenlucht bij de luchtstroom die door het verwarmingselement 

stroomt, niet relevant is voor de uitvinding van conclusie 1 die handelt over het toelaten 

van buitenlucht. Het al of niet bijmengen van binnenlucht met buitenlucht wordt in de 20 

conclusie in het midden gelaten. Uit figuur 4 van het octrooi blijkt overigens dat ook bij 

de inrichting volgens het octrooi binnenlucht gemengd wordt met buitenlucht.   

 

Op grond van het voorgaande is conclusie 1 naar het oordeel van het Octrooicentrum 

niet inventief in het licht van US ‘767 gecombineerd met de algemene stand van de 25 

techniek zoals omschreven in de originele octrooiaanvrage. Wegens gebrek aan 

inventiviteit wordt conclusie 1 nietig geacht. 

 

Conclusie 2 

Met betrekking tot het nawerkbaarheidsbezwaar stelt het Octrooicentrum voorop dat in 30 

principe in iedere conclusie een uitvinding gelegen kan zijn. Het Octrooicentrum 

beschouwt het stelsel van conclusies dan ook als een stelsel van mogelijke uitvindingen. 

Naar aanleiding van het nawerkbaarheidsbezwaar van Innosource zal het 

Octrooicentrum dan ook beoordelen of het octrooischrift een zodanig duidelijke en 

volledige beschrijving bevat van de uitvinding, zoals beschreven in conclusie 2, dat een 35 

deskundige deze uitvinding kan toepassen. 

 

Het Octrooicentrum is met Gentle Vent van oordeel dat het de vakman duidelijk is na 

kennisneming van het octrooischrift, dat besturing van de regelmiddelen niet alleen 

gericht hoeft te zijn op het constant houden van de toegelaten hoeveelheid buitenlucht 40 

bij variërende drukverschillen, doch dat de regelmiddelen ook op basis van temperatuur 
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kunnen worden aangestuurd. De door Gentle Vent voorgestelde verduidelijking is dan 

ook naar het oordeel van het Octrooicentrum niet nodig. 

 

De enige maatregel, die conclusie 2 toevoegt aan de ventilatie-eenheid volgens 

conclusie 1, is de toevoeging van een temperatuursensor aan de tot de ventilatie-5 

eenheid behorende regeleenheid. In conclusie 2 wordt niet beschreven waar de 

temperatuursensor geplaatst moet worden en tevens wordt het doel van de sturing van 

de regelmiddelen op basis van de temperatuur niet gespecificeerd. Afhankelijk van de 

plaats waar de temperatuursensor wordt geplaatst, zal een ander effect worden 

gemeten en zal er daardoor van een andere uitvinding sprake zijn. Uit conclusie 2 wordt 10 

niet duidelijk welke uitvinding wordt bedoeld. Wanneer voor opheldering omtrent de in 

conclusie 2 beschreven uitvinding de beschrijvingsinleiding en figuurbeschrijving worden 

bestudeerd, vindt de deskundige in het geldende octrooi meerdere uitvoeringsvormen 

waarin een temperatuursensor de regeling van de toegelaten hoeveelheid buitenlucht 

beïnvloedt. Deze uitvoeringsvormen betreffen (i) een begrenzing van de temperatuur 15 

van de uittredende lucht boven het verwarmingselement, (ii) het benutten van de 

buitentemperatuur als maat voor de regelnauwkeurigheid en (iii) een vorstbeveiliging. 

Plaatsing van de temperatuursensor boven het verwarmingselement lijkt noodzakelijk 

voor de eerste en derde uitvoeringsvorm, terwijl plaatsing van de sensor buiten voor de 

hand lijkt te liggen in geval van de tweede uitvoeringsvorm. Conclusie 2 sluit echter 20 

plaatsing van de temperatuursensor op geheel andere locaties ook geenszins uit. Er valt 

niet af te leiden welke van de beschreven uitvoeringsvormen, die elk een andere 

uitvinding belichamen, bedoeld wordt in conclusie 2, noch of de uitvinding zoals 

beschreven in conclusie 2, beperkt is tot de beschreven uitvoeringsvormen. Nu vast 

staat, dat het niet duidelijk is welke uitvinding vermeld staat in conclusie 2, zal deze door 25 

een deskundige ook niet kunnen worden toegepast. Een precisering van de locatie van 

de temperatuursensor is volgens het Octrooicentrum noodzakelijk om duidelijkheid te 

verkrijgen omtrent welke vinding beschermd wordt met conclusie 2. Het Octrooicentrum 

komt derhalve tot de conclusie dat het nawerkbaarheidsbezwaar van Innosource doel 

treft. Conclusie 2 wordt derhalve nietig geacht. 30 

 

Conclusie 3 

Conclusie 3 preciseert de locatie van de temperatuursensor en wel nabij de bovenzijde 

van het verwarmingselement, waar de ventilatielucht langs stroomt. Hierdoor kan de 

temperatuur van de uittredende lucht boven het verwarmingselement worden gemeten. 35 

Indien deze onder een vooringestelde waarde zakt, kan de regeleenheid de 

stuurmiddelen zodanig aansturen dat voorkomen wordt dat deze verder zakt. 

Naar het oordeel van het Octrooicentrum neemt de maatregel van conclusie 3 voor de 

deskundige de onduidelijkheid weg die bestaat in conclusie 2. Uit geen van de door 

Innosource aangedragen documenten is de maatregel van conclusie 3 bekend. In het 40 

licht van de aangevoerde publicaties acht het Octrooicentrum een ventilatie-eenheid 
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volgens conclusie 3 niet voor de deskundige voor de hand liggend. Het Octrooicentrum 

concludeert dat het inventiviteitsbezwaar tegen conclusie 3 geen doel treft. 

 

Conclusie 4 

Alvorens in te gaan op het door Innosource ingebrachte niet-nawerkbaarheidsbezwaar 5 

tegen conclusie 4, merkt het Octrooicentrum ten aanzien van de formulering van 

conclusie 4 de volgende zaken op. Allereerst is de eerste maatregel van conclusie 4 dat 

“de regelmiddelen binnen de uiteinden van het doorlaatkanaal zijn opgenomen” een 

herhaling van de maatregel uit conclusie 1 dat de ventilatie-eenheid is voorzien van “in 

het doorlaatkanaal opgenomen regelmiddelen”. De maatregel voegt dus geen nieuwe 10 

materie toe aan de ventilatie-eenheid uit de voorgaande conclusies. Voorts lijkt de 

tweede maatregel van conclusie 4 –“een opnemer voor het meten van de 

luchtdoorstromingshoeveelheid – slechts facultatief door het gebruik van de 

voorafgaande woorden “bij voorkeur”. Het Octrooicentrum neemt echter aan dat de 

deskundige zal begrijpen dat de tweede maatregel niet facultatief is, omdat anders de 15 

conclusie geen nieuwe materie zou toevoegen aan de voorgaande conclusies en 

conclusie 4 geen verbijzondering zou zijn van de voorgaande conclusies. Voorts heeft 

Gentle Vent tijdens de zitting aangegeven, dat de huidige formulering van de tweede 

maatregel een verdere verduidelijking behoeft en wel door vervanging van het woord 

“omvatten” door “omvat”. Dit om aan te geven dat het niet de regelmiddelen zijn die de 20 

opnemer “omvatten”, maar dat het de ventilatie-eenheid is die de opnemer “omvat”. Het 

Octrooicentrum is van oordeel dat de deskundige na kennisneming van het octrooischrift 

zal begrijpen dat dit in conclusie 4 bedoeld is. 

Naar aanleiding van het voorgaande zal het Octrooicentrum in haar beoordeling van 

conclusie 4 uitgaan van de veronderstelling dat de deskundige begrijpt dat conclusie 4 25 

bedoeld is als een ventilatie-eenheid volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de 

ventilatie-eenheid tevens een opnemer voor het meten van de 

luchtdoorstromingshoeveelheid omvat. 

 

Innosource heeft als niet-nawerkbaarheidsbezwaar tegen conclusie 4 aangevoerd, dat 30 

nergens in de beschrijving wordt ondersteund hoe de opnemer voor het meten van de 

luchtdoorstromingshoeveelheid samenwerkt met de regeleenheid 7 en hoe deze het 

debiet constant houdt bij variërende drukken. 

Het Octrooicentrum vindt evenals Innosource in de huidige beschrijving, noch in de 

oorspronkelijk beschrijving een verwijzing naar het gebruik van een opnemer voor het 35 

meten van de luchtdoorstromingshoeveelheid. Wel wordt in de tekst van het octrooi een 

verwijzing gevonden naar een opnemer voor het meten van het drukverschil tussen 

beide zijden van de gevel (zie bladzijde 4, regels 26 tot en met 30, van de 

oorspronkelijke beschrijving of bladzijde 4, regels 20 tot en met 24 van de nieuwe 

beschrijving). Het Octrooicentrum is echter van oordeel dat voor de vakman geen 40 

problemen ontstaan met betrekking tot de nawerkbaarheid indien niet de in de 
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beschrijving vermelde drukverschilopnemer wordt toegepast, maar de in conclusie 4 

genoemde opnemer voor het meten van de luchtdoorstromingshoeveelheid. Na 

kennisneming van de maatregel uit conclusie 4 zal de deskundige geen problemen 

ondervinden bij implementatie van de maatregel in een ventilatie-eenheid. Derhalve treft 

het bezwaar van niet-nawerkbaarheid tegen conclusie 4 naar het oordeel van het 5 

Octrooicentrum geen doel. 

 

Conclusie 7 

Volgconclusie 7 omvat een tweetal maatregelen, zijnde (i) dat het verwarmingselement 

inwendig een verticale doorlaat bezit en (ii) dat het doorlaatkanaal aansluitbaar is op de 10 

onderzijde van het verwarmingselement. Ten aanzien van de eerste maatregel van 

conclusie 7 merkt het Octrooicentrum op, dat de formulering van conclusie 7 ten 

onrechte suggereert, dat het verwarmingselement deel uit maakt van de ventilatie-

eenheid. Nu het verwarmingselement geen deel uitmaakt van de ventilatie-eenheid, 

voegt de eerste maatregel van conclusie 7 geen nieuwe of inventieve materie toe aan 15 

een der voorgaande conclusies gericht op een ventilatie-eenheid. Ten overvloede merkt 

het Octrooicentrum op dat zij met Innosource van oordeel is dat de eerste maatregel van 

conclusie 7 inderdaad een algemeen bekende maatregel is die ook naar voren komt uit 

de figuren van het octrooidocument US ‘767.  

De tweede maatregel van conclusie 7 dat het doorlaatkanaal van de ventilatie-eenheid 20 

aansluitbaar is op de onderzijde van het verwarmingselement, voegt naar het oordeel 

van het Octrooicentrum geen materie toe ten opzichte van de maatregel uit conclusie 1 

dat de ventilatie-eenheid is voorzien van “een doorlaatkanaal (5), dat na montage van 

de ventilatie-eenheid loopt tussen de doorlaat (3) in de gevel en de onderzijde van een 

verwarmingselement (2)”. 25 

Concluderend stelt het Octrooicentrum, dat conclusie 7 deels betrekking heeft op het 

verwarmingselement dat echter geen deel uitmaakt van de ventilatie-eenheid en deels 

een herhaling vormt van een maatregel uit conclusie 1. Conclusie 7 voegt derhalve geen 

nieuwe of inventieve materie toe aan een der voorgaande conclusies. Voor zover 

conclusie 7 afhankelijk is van conclusies 1 wordt zij nietig geacht wegens gebrek aan 30 

inventiviteit. 

 

Overige conclusies 5, 6, 8, 9 en 10 

Omdat Innosource geen gemotiveerde bezwaren ingebracht heeft tegen de conclusies 

5, 6, 8, 9 of 10, heeft het Octrooicentrum deze conclusies niet in haar advies betrokken. 35 

 

 

6. Conclusie 
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Op grond van het vorenstaande adviseert het Octrooicentrum vernietiging van de 

conclusies 1 en 7 van het octrooi, omdat deze niet voldoen aan de eis van inventiviteit. 

Het Octrooicentrum adviseert voorts vernietiging van conclusie 2 omdat deze niet 

voldoet aan de eis van nawerkbaarheid. Het Octrooicentrum adviseert instandhouding 

van conclusies 3 en 4 omdat de ingebrachte bezwaren niet van toepassing zijn. Omdat 5 

tegen conclusies 5, 6, 8, 9 en 10 geen nietigheidsbezwaren zijn aangevoerd, zijn deze 

conclusies niet betrokken in het advies. 

 

Aldus gedaan op 23 mei 2005 te Rijswijk door mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg, ir. A.A.M. 

Bexkens en mw. drs. S. Jonkhart, 10 

 
 
 
 
 
w.g. mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg                                w.g. dr.ir. J.W. Meewisse 

 


