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1. Het geding
Klieverik Heli B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 10 maart 2008 een verzoekschrift met 
bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, 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 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op 5
Nederlands octrooi 1020206 (hierna: het octrooi). 
De heer Lampe (hierna: octrooihouder) heeft op 24 april 2008 schriftelijk te kennen 
gegeven het octrooi niet te zullen verdedigen en voornemens te zijn een akte van 
volledige afstand in te dienen. Aangezien verzoekster haar nietigheidsdagvaarding het 
octrooi betreffende in het register heeft laten inschrijven, heeft octrooihouder hiervoor 10
toestemming van verzoekster nodig op grond van artikel 63 lid 2 Row 1995.
Verzoekster heeft op 25 april 2008 bericht geen toestemming te verlenen voor het doen 
van afstand.
Tijdens telefonisch overleg met de octrooigemachtigde van verzoekster, heeft deze te 
kennen gegeven te kunnen instemmen met afstand na 5 juni 2008, omdat afstand na 15
deze datum terugwerkende kracht bezit.
Op 25 juni 2008 heeft octrooihouder een akte van volledige afstand ter inschrijving 
aangeboden bij Octrooicentrum Nederland. Verzoekster heeft om haar moverende 
redenen, toch geen toestemming gegeven voor inschrijving van deze akte in het 
octrooiregister.20

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
ir. A.A.M. Bexkens
dr. M.W. de Lange
ir. M. van der Wel, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1020206

Verzoekster:  Klieverik Heli B.V. te Oldenzaal
Gemachtigde:  drs. P.A. van Essen

Octrooihouder:   Francis Norbert Marie Lampe te Oostkamp, België
Gemachtigde:  ir. A. Blokland
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In de aanloop naar de hoorzitting heeft octrooihouder wederom te kennen gegeven het 
octrooi niet te zullen verdedigen.
Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 14 augustus 2008 heeft 
verzoekster haar standpunt nader bepleit bij monde van haar octrooigemachtigde, de 
heer drs. P.A. van Essen, die hierbij was vergezeld van de heer D’Hondt, managing 5
director van Klieverik Heli, en mr. K.A.J. Bisschop, advocaat. 

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

10

2. De feiten
De heer Lampe is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1020206 voor een 

“Composietmateriaal”, dat met dagtekening 23 september 2003 voor de duur van twintig 

jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 19 maart 2002. Het octrooi omvat 15 15

conclusies die als volgt luiden:

“1. Composietmateriaal, bestaande uit een non-woven laag en een weefsellaag, 

welke lagen onderling duurzaam zijn verbonden onder handhaving van het 

flexibele karakter van de weefsellaag.20

2. Composietmateriaal volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de non-

woven laag is gekozen uit een groep bestaande uit polypropeen, polyester, 

polyamide, acetaat en viscose, of een mengsel van een of meer hiervan.

3. Composietmateriaal volgens een of meer van de voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat de dichtheid van het non-woven materiaal ten hoogste 50 25

gr/m2 bedraagt.

4. Composietmateriaal volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de dichtheid 

van het non-woven materiaal ten hoogste 20 gr/m2 bedraagt.

5. Composietmateriaal volgens een of meer van de voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat polypropeen is toegepast als non-woven materiaal.30

6. Composietmateriaal volgens een of meer van de voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat het weefselmateriaal is gekozen uit garens van 

polypropeen, viscose, polyester, polyamide, acetaat, katoen, vlas en wol, of een 

mengsel van een of meer hiervan.

7. Composietmateriaal volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat als 35

weefselmateriaal een combinatie van polypropeen en polyester is toegepast.

8. Composietmateriaal volgens een of meer van de voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat de non-woven laag en de weefsellaag onderling 

duurzaam zijn verbonden via een strooicoatmethode.

9. Werkwijze ter vervaardiging van een composietmateriaal zoals omschreven 40

in een of meer van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 

werkwijze de volgende stappen omvat:
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a) het verschaffen van een non-woven materiaal,

b) het verschaffen van een weefselmateriaal,

c) het op het weefselmateriaal van stap b) of op het nonwoven materiaal van 

stap a) aanbrengen van een strooicoatmateriaal,

d) het zodanig combineren van het non-woven materiaal afkomstig van stap a) 5

en het weefselmateriaal afkomstig van stap b) dat het in stap c) opgebrachte 

strooicoatmateriaal zich tussen beide materialen bevindt en

e) het samenstelsel volgens stap d) onderwerpen aan een behandeling ter 

verkrijging van het composietmateriaal.

10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de in stap e) 10

toegepaste behandeling een kalanderbewerking omvat.

11. Composietmateriaal dat een weefsellaag en een afwerkingslaag omvat, 

welke afwerkingslaag door middel van een strooicoatmethode is opgebracht.

12. Composietmateriaal volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het 

weefselmateriaal is gekozen uit garens van polypropeen, viscose, polyester, 15

polyamide, acetaat, katoen, vlas en wol, of een mengsel van een of meer 

hiervan.

13. Composietmateriaal volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat als 

weefselmateriaal een combinatie van katoen en polyester is toegepast.

14. Toepassing van een composietmateriaal volgens een of meer van de 20

conclusies 1-8 of 11-13 als matrastijk.

15. Matras voorzien van een matrastijk, welke matrastijk is samengesteld uit 

een composietmateriaal zoals omschreven in een of meer van de conclusies 1-

8 of 11-13.”

25

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden
Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. 

3.1 Aangevoerde documenten30

De nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren ontleent verzoekster aan de volgende 17 

documenten:

– D2: de internationale octrooiaanvrage WO 03/078720 gepubliceerd op 25 

september 2003;

– D3: Comparison Priority document NL 1020206 and International filing WO 35

03078720;

– D4: het Amerikaanse octrooi US 5192601 verleend op 9 maart 1993;

– D5: het Amerikaanse octrooi US 5560974 verleend op 1 oktober 1996;

– D6: het Amerikaanse octrooi US 5445874 verleend op 29 augustus 1995;

– D7: UNITEX First European Symposium 1999 on Textile Coating & Laminating, 40

Gent, België, 2 and 3 september 1999;
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– D8: brochure van Klieverik Heli B.V. uit 1999;

– D9: het Amerikaanse octrooi US 3554852 verleend op 12 januari 1971;

– D10: de internationale octrooiaanvrage WO 01/10929 gepubliceerd op 15 

februari 2001;

– D11: de Europese octrooiaanvrage EP 0053188 gepubliceerd op 9 juni 1982;5

– D12: de Britse octrooiaanvrage GB 2264511 gepubliceerd op 1 september 

1993;

– D13: de Europese octrooiaanvrage EP 0532455 gepubliceerd op 17 maart 

1993;

– D14: de Europese octrooiaanvrage EP 1002642 gepubliceerd op 24 mei 2000;10

– D15: de Europese octrooiaanvrage EP 0730059 gepubliceerd op 4 september 

1996;

– D16: facturen van Monks International aan de heer Lampe, octrooihouder, van 

18 december 1997, 1 april 1998 en 3 april 1998;

– D17: “Öko-Tex”-certificaat van Monks International van 30 mei 1997; en15

– D18: de internationale octrooiaanvrage WO 00/09333 gepubliceerd op 24 

februari 2000.

3.2 Nieuwheidbezwaren tegen de conclusies 1 t/m 7 en 15

Volgens verzoekster zijn conclusies 1 t/m 7 niet nieuw in het licht van D4. Daarbij 20

verwijst verzoekster onder meer naar “Example 1” waaruit zou blijken dat de conclusies 

evident niet-nieuw zouden zijn. Omdat D4 meubelstoffering (“upholstery”) betreft, zou 

het daarin bekend ook nieuwheidsbezwarend zijn voor matrastijken overeenkomstig

conclusie 15.

25

3.2 Inventiviteitsbezwaren tegen de conclusies 8 t/m 14

De “strooicoatmethode” die onder meer in conclusie 8 genoemd wordt, is volgens 

verzoekster algemeen bekend. Hiertoe haalt verzoekster de documenten D5 t/m D12 

aan. De documenten D9 t/m D12 beschrijven het gebruik van poederlijm en strooicoaten 

om textiele lagen, zowel non-woven lagen als geweven lagen, onderling te verbinden.30

Het toepassen van deze verbindingswijze is volgens verzoekster zeer voor de hand 

liggend. Het toepassen van de “strooicoatmethode” is voorts in zijn algemeenheid 

beschreven in D5 als een methode om een non-woven te lamineren. Uit D7 en D8 zou

volgens verzoekster blijken dat het reeds algemeen bekend was dat poederverlijming 

een milieuvriendelijke oplossing is. D13 en D14 tonen inrichtingen voor het lamineren 35

van non-woven lagen en geweven lagen onder toepassing van de “strooicoatmethode”. 

In het licht van de bekende stand van de techniek ligt het volgens verzoekster voor de 

vakman voor de hand om de “strooicoatmethode” toe te passen om bijvoorbeeld het 

textiel van D4 te verbeteren. Conclusies 8 en 9 zijn derhalve niet inventief, aldus 

verzoekster. De kalanderbewerking in conclusie 10 is eveneens bekend uit de 40

aangevoerde publicaties.
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verzoekster bekend uit D5 t/m D14. De in conclusies 12 en 13 beschreven kenmerken 

van weefselmateriaal staan ook in conclusie 6 genoemd en zijn derhalve bekend uit D4.

5

Conclusie 14, de toepassing van het composietmateriaal als matrastijk, acht verzoekster 

eveneens niet inventief, hetgeen onder meer zou blijken uit D15 t/m D18.

4. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland10

4.1. Conclusies 1 t/m 8

Document D4

Uit D4 is een composietmateriaal (“multilayered fabric”) bekend, welke een non-woven 15

laag en een weefsellaag omvat (zie bijv. kolom 1, regels 7 t/m 12 en kolom 3, regels 9 

t/m 45). Een veelheid van thermoplastische vezels van de weefsellaag strekken zich uit 

tot in de non-woven laag en door deze te smelten worden de twee lagen duurzaam met 

elkaar verbonden. Uit D4 blijkt dat het flexibele karakter van de weefsellaag 

gehandhaafd blijft: “Another object of the present invention is to provide a multilayered 20

upholstery fabric having the desired flexibility” (zie kolom 2, regels 58 t/m 61) en “Fabric 

made in accordance with the present invention has a significantly improved hand” (zie 

kolom 5, regels 67 en 68 in samenhang met kolom 1, regels 58 t/m 61). Alle 

maatregelen uit conclusie 1 zijn bekend uit D4 en derhalve is conclusie 1 nietig wegens 

gebrek aan nieuwheid ten opzichte van D4.25

In voorbeelden 1 en 4 van D4 wordt voor de non-woven laag gekozen voor een 

polypropeen. In voorbeelden 2 en 3 wordt voor de non-woven laag gekozen voor nylon 

6,6 dat een polyamide is.  In voorbeeld 1 van D4 wordt tevens gesteld dat het non-

woven materiaal een dichtheid van “0.5 ounces per square yard” heeft, wat overeenkomt 30

met 17 gr/m2. Voorts wordt in voorbeelden 1 en 3 voor een combinatie van polypropeen

en polyester gekozen voor de weefsellaag en in voorbeelden 2 en 4  wordt gekozen 

voor nylon 6,6. Daarmee zijn alle maatregelen uit conclusies 2 t/m 7 bekend uit D4 en 

dus zijn deze conclusies eveneens nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

35

Document D9 

Uit D9 is een composietmateriaal (“laminate”) bekend welke een non-woven laag 

(“nonwoven fabric”) en een weefsellaag (“woven fabric”) omvat, waarbij de lagen 

onderling zijn verbonden, bij voorkeur via “heat-bonding”, hetgeen leidt tot een 

duurzame binding (zie bijv. kolom 1, regel 40 t/m kolom 2, regel 8 en kolom 2, regels 32 40

en 33). Dit composietmateriaal is flexibel (zie bijv. kolom 1, regel 29). Alle kenmerken 
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van conclusie 1 zijn hiermee bekend uit D9 en ten opzichte van D9 is conclusie 1 

eveneens nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

Voorts is uit D9 bekend dat voor het onderling verbinden van de non-woven laag met de 

weefsellaag door middel van “heat bonding”, gebruik gemaakt wordt van een 5

thermoplastisch polymeer met een laag smelt- of weekpunt (zie kolom 4, regels 38 t/m 

49). Dit polymeer kan worden aangebracht als een dunne laag van poedervormig 

thermoplastisch polymeer (zie kolom 4, regel 58). Het aanbrengen van een dunne laag 

van poedervormig materiaal impliceert echter niet dat de strooicoatmethode wordt 

toegepast. Alhoewel dit wel een zeer gebruikelijke werkwijze is, bestaan er ook andere 10

methoden om poedervormig polymeer aan te brengen zoals het zgn. ‘powder-point 

coaten’. In dit verband kan ook worden gewezen op de passage in kolom 8, regels 8 t/m 

11 in D5: “The powdered adhesive may be applied using a range of well recognized 

powder coating equipment/techniques to achieve various coating results. These would 

typically include Scatter coating; Powder-point coating; Paste-point coating; and Hot 15

Melt print coating. These techniques result in a corresponding range of coating results 

including: Pastepoint; sintered powderpoint; Calendered powderpoint; Double-point; 

Scattercoating; and Hot-melt print coating.” D9 openbaart dus niet duidelijk en 

ondubbelzinnig het verbinden met behulp van een strooicoatmethode en is daarmee niet 

nieuwheidsbezwarend voor conclusie 8. Desalniettemin kan in de keuze voor deze 20

gebruikelijke methode niets bijzonders worden gezien. Conclusie 8 is daarom in het licht 

van D9 niet inventief en daarmee nietig.

Document D11

Uit D11 is een composietmateriaal (“insulating sheet”) bekend, welke een non-woven 25

laag (“non-woven web”) en een weefsellaag (“woven fabric”) omvat, waarbij de lagen 

duurzaam worden verbonden door middel van een poeder met een laag smeltpunt (zie 

voorbeeld 1 op blz. 18 en 19). De weefsellaag blijkt hierbij zijn flexibele karakter te 

behouden (zie blz. 4, regels 4 t/m 6). Hiermee is conclusie 1 eveneens niet nieuw in het 

licht van D11. Voorts wordt conclusie 8 niet inventief geacht in het licht van D11 om 30

dezelfde reden als vermeld bij de bespreking van D9.

4.2 Conclusies 9 en 10

In tegenstelling tot D11 wordt in D9 in stappen beschreven hoe het composietmateriaal 

wordt gevormd, waardoor D9 de meest nabije stand van de techniek vormt voor de 35

werkwijzeconclusies 9 en 10. In de werkwijze bekend uit D9 wordt eerst het 

poedervormige polymeer aangebracht op het non-woven materiaal. Daarna worden het 

non-woven materiaal en het weefselmateraiaal met elkaar in contact gebracht (zie kolom 

4, regels 41 t/m 49). Vervolgens vindt onder druk een warmtebehandeling plaats ter 

verkrijging van het composietmateriaal (zie kolom 4, regels 49 t/m 55). Dit kan een 40

kalanderbewerking omvatten (zie kolom 4, regels 11 t/m 37).
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is – net als bij conclusie 8 – enkel gelegen in de keuze voor strooicoaten voor het 

aanbrengen van het poedervormige polymeer. Om dezelfde redenen als omschreven bij 

conclusie 8 kan dit verschil aan de werkwijze geen inventiviteit verlenen. Conclusies 9 5

en 10 zijn derhalve eveneens nietig wegens gebrek aan inventiviteit. 

4.3 Conclusie 11 t/m 13

De onafhankelijke conclusies 11 t/m 13 betreffen een composietmateriaal met andere 

eigenschappen dan het composietmateriaal volgens conclusies 1 t/m 8. Het 10

composietmateriaal volgens conclusies 1 t/m 8 omvat een weefsellaag en een non-

woven laag die onderling duurzaam zijn verbonden, bij voorkeur via een 

strooicoatmethode. Het composietmateriaal volgens conclusies 11 t/m 13 omvat twee 

lagen, een weefsellaag en een afwerkingslaag, waarbij de afwerkingslaag is opgebracht 

door middel van een strooicoatmethode.15

De tegen deze conclusies aangevoerde bezwaren zijn in het verzoekschrift summier 

gemotiveerd. Ter zitting bleek dat verzoekster conclusie 11 zo opvat als zou hier onder 

vallen een composietmateriaal dat gesproeicoat is, bijvoorbeeld met poederlijm 

(poedervormig polymeer), en waarop daarna een afwerkingslaag, zoals een non-woven 20

laag, is aangebracht.  

Octrooicentrum Nederland deelt de opvatting van verzoekster niet dat de afwerkingslaag 

een non-woven laag kan zijn en leest in conclusie 11 enkel dat de afwerkingslaag zelf

middels de strooicoatmethode opgebracht is. Deze lezing vindt ook steun in de 

beschrijving van het octrooi, zie blz. 5, regels 5 t/m 18. Daar wordt onder meer 25

opgemerkt dat de afwerkingslaag moet hechten aan het weefselmateriaal, hetgeen 

aangeeft dat – in tegenstelling tot de uitvoeringsvorm volgens conclusie 8 – geen 

poederlijm tussen de lagen wordt toegepast doch de laag zelf dient te zorgen voor de 

hechting. Als geschikte afwerkingslaag wordt in de beschrijving EVA (ethylvinylacetaat) 

genoemd. 30

Op de stelling van gemachtigde ter zitting dat er bij deze lezing van de conclusies 

sprake zou zijn van niet-eenheid tussen enerzijds het composietmateriaal volgens 

conclusies 1 t/m 8 en anderzijds het composietmateriaal volgens 11 t/m 13, werd niet 

nader ingegaan aangezien niet-eenheid geen nietigheidsgrond is.

35

Ter zitting toonde de heer D’Hondt een gecoat stuk textiel dat naar zijn mening een 

composietmateriaal overeenkomst conclusie 11 zou zijn. Thermoplastische poeders 

worden volgens de heer D’Hondt zowel toegepast als lijmlaag tussen textiellagen als 

toegepast als een afwerkingscoating op een textiellaag.

40
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Document D13

Uit D13 is een inrichting voor het kalanderen (“Kalandrieren”) van baanvormige stoffen 

door middel van ‘smeltlassen’ (“Heissversiegelung”, zie kolom 1, regels 1 t/m 3 en kolom 

2, regels 46 t/m 49 en de bijbehorende figuren 1 en 3) bekend. In deze inrichting wordt

middels een poederstrooicoatmachine (“Pulversteubeschichtungsmachine”) een laag 5

poeder gestrooid op een weefsellaag (zie kolom 2, regel 54 t/m kolom 3, regel 4 en 

kolom 4, regels 16 t/m 29). Net als in het onderhavige octrooi wordt ook in D13 EVA 

(“Aethylenvynylacetat-Copolimerisate”, zie kolom 1, regel 46 t/m 49) genoemd als een 

voorbeeld van het poeder. Poeder van EVA blijkt volgens D13 geschikt te zijn voor het

‘smeltlassen’ (“Heissversiegelung”, zie kolom 1, regel 52). 10

Nadat de poederstrooicoatmachine poeder op de textiellaag heeft gestrooid, bestaat een 

textiellaag voorzien van een poeder(afdek)laag. In D13 wordt gesproken over ”die nun 

beschichtete Bahn“ (zie kolom 3, regels 7 en 8) en over de “mit einer Beschichtung 

versehene bahnförmige Material” (zie kolom 4, regels 18 en 19). Uit het Groot 15

Polytechnische Woordenboek Duits–Nederlands van Kluwer (eerste druk, mei/juni 1996) 

blijkt dat “Schicht” kan worden vertaald met zowel “laag”, als ook met “afdeklaag” of 

“deklaag” als het over een afdekking gaat. Van dit laatste lijkt in D13 sprake, omdat met 

het poeder smeltlassen (“Heissversiegelung”) van het onderliggende textiel beoogd 

wordt. Om deze “Heissversiegelung” te realiseren, is het immers noodzakelijk dat het 20

textiel over het gehele oppervlak met poeder wordt afgedekt.

De van een poeder(afdek)laag voorziene textiellaag wordt vervolgens verwarmd in een 

sinteroven (zie kolom 3, regel 7 t/m 10). Nadat het materiaal de sinteroven verlaten heeft

en het poeder gesinterd is (“aufgesinterte Material”, zie kolom 4, regel 28), wordt25

vervolgens de textiellaag met poeder(afdek)laag (“Pulverbeschichtung“, zie kolom 4, 

regel 32) tussen een kalandeerwals en een verwarmde wals geperst. Doordat het 

gesinterde poeder nog warm is, is het relatief zacht (zie kolom 4, regels 25 t/m 29).

Tussen de walsen worden de warme, zachte poederdeeltjes plat gedrukt (zie kolom 4, 

regels 30 t/m 33). Hierna is de bewerking van het textiel gereed (zie kolom 4, regel 34) 30

en is hetgeen met de inrichting uit D13 beoogd wordt – het “Kalandrieren (…) mittels 

Heissversiegelung” (zie kolom 1, regel 3) – blijkbaar klaar, m.a.w. de buitenste laag is 

afgewerkt. Het materiaal wordt tot slot opgerold op een rol. Dit materiaal bestaande uit 

de weefsellaag en de gesmeltlaste laag is meerlagig en daarom te beschouwen als een 

composietmateriaal. De weefsellaag uit D13 kan zowel geweven als non-woven banen 35

uit natuur- of kunstvezels (zie kolom 1, regels 33 t/m 36) betreffen.

Het composietmateriaal dat middels “Kalandrieren” overeenkomstig kolom 2, regel 54 

t/m kolom 3, regel 4 en kolom 4, regels 16 t/m 29 (en de bijbehorende figuren 1 en 3) in 

D13, wordt vervaardigd, namelijk het strooicoaten van een poeder op een textiel wat 40

vervolgens gesinterd wordt in een oven en daarna geperst tussen walsen, stemt 
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overeen met het composietmateriaal volgens conclusie 11. Ook in D13 is er een tweede 

afgewerkte laag middels de strooicoatmethode aangebracht op een textiellaag. 

Daarmee worden alle maatregelen van conclusie 11 en 12 bekend geacht uit D13 en 

zijn dus beide conclusies niet nieuw en daarmee nietig.5

Dat bij voorkeur als weefselmateriaal een combinatie van katoen en polyester wordt 

toegepast, is niet bekend uit D13. Het is de vakman echter direct duidelijk dat ook dit 

algemeen bekende materiaal overeenkomst D13 kan worden bewerkt. Wegens gebrek 

aan inventiviteit is conclusie 13 nietig. 10

4.4 Conclusies 14 en 15 

Uit D15 is een composietmateriaal bekend dat een non-woven laag en een weefsellaag 

omvat waarbij tussen beide lagen een film van een thermoplastisch materiaal is gelegen

die de twee lagen onderling duurzaam verbindt (zie bijv. kolom 3, regels 53 t/m 55). Dit 15

materiaal kan worden gebruikt in de fabricage van matrassen en wel ter vervanging van 

de huidige “covering materials” (zie kolom 4, regels 24 en 25), wat Octrooicentrum 

Nederland opvat als matrastijken. Aangenomen mag worden aangenomen dat hierbij de 

flexibiliteit van de weefsellaag behouden is gebleven, anders was deze toepassing niet 

mogelijk gebleken. Hiermee zijn de conclusies 1, 14 en 15 niet nieuw ten opzichte van20

D15 en daarmee nietig.

5. Advies van Octrooicentrum Nederland

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat 25

de aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van de conclusies 1 t/m 

7, 11, 12, 14 en 15 wegens gebrek aan nieuwheid en van conclusies 8 t/m 10 en 13 

wegens gebrek aan inventiviteit.

Aldus gedaan op 10 oktober 2008 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, A.A.M. 30
Bexkens en M.W. de Lange
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