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1. Het geding
M. Pronk Innovations B.V., M. Pronk Holding B.V. en Marcel Pronk (hierna: verzoekers) 
hebben op 18 december 2007 een verzoekschrift met acht bijlagen ingediend, met het 
verzoek een advies volgens artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) uit te 
brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 genoemde 5
nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1026465 (hierna: het octrooi).
Loon- en kranenverhuurbedrijf J.S. van Diepen B.V. en Martijn Oudhuis (hierna: 
octrooihouders) hebben op 31 januari 2008 een schriftelijk verweer met bijlagen 
ingediend.
Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 26 februari 2008 hebben 10
partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun respectievelijke 
octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekers, ir. K.J. Metman, was 
hierbij vergezeld door de heer M. Pronk, de heer B.E. Windt en mr.dr.ir. E.H. Visscher, 
advocaat. De octrooigemachtigde van de octrooihouders, mr. ir. E.E. de Vries, was 
hierbij vergezeld door de heer M. Oudhuis, de heer G.J. van Diepen, mr. K.A.J. 15
Bisschop, advocaat, en mevrouw mr. J. Bodewits. 
De octrooigemachtigden hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.
20
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2. Omvang advies
Octrooihouders hebben ter zitting verklaard dat zij afstand nemen van conclusie 18 van 
het oorspronkelijke octrooi en wensen terug te vallen op de nieuwe, verbeterde redactie 
van conclusie 18, ingediend op 31 januari 2008 als bijlage bij het verweerschrift. 
Verzoekers hebben met de behandeling van de verbeterde redactie van conclusie 18 5
ingestemd. Het advies zal derhalve betrekking hebben op de verbeterde conclusie 18.

Alle eerst ter zitting ingebrachte octrooidocumenten (de Nederlandse terinzagelegging 
NL 9400516 A van 31 maart 1994 (R.M. Koops en H. Vlaming), de Nederlandse 
terinzagelegging NL 8700238 A van 30 januari 1987 (Miedema 10
Landbouwwerktuigenfabriek B.V.) en het Nederlands octrooi NL 1000417 C van 23 mei 
1995 (Firma N.C. Zwart en Zonen)) zijn te laat overgelegd om te bestuderen en zullen 
derhalve niet in het advies worden betrokken. De passages uit de pleitnotities die 
betrekking hebben op deze documenten worden door Octrooicentrum Nederland buiten 
beschouwing gelaten.15

3. De feiten
Loon- en Kranenverhuurbedrijf J.S. van Diepen B.V. en Martijn Oudhuis zijn 
rechthebbenden op het Nederlandse octrooi 1026465 voor een “Inrichting voor het 20
oogsten van gewassen met buffer”, dat met dagtekening van 18 juli 2005 voor de duur 
van twintig jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 18 juni 2004.

Het huidige octrooi omvat, ook na de door octrooihouders ingediende nieuwe redactie 
van conclusie 18, twee onafhankelijke conclusies. Conclusie 1 betreft een 25
inrichtingsconclusie en conclusie 18 een – onafhankelijke – werkwijzeconclusie. 
Conclusies 2 t/m 17 zijn inrichtingsconclusies en afhankelijk van conclusie 1; conclusies 
19 en 20 zijn werkwijzeconclusies en afhankelijk van conclusie 18. De conclusies luiden
als volgt:

30
“1. Inrichting voor het oogsten, en in een houder afleveren, van tussen een bovennet en 
een ondernet in de grond gekweekte gewassen omvattende een verrijdbare wagen met 
een frame en met het frame verbonden oogstmiddelen voor het uit de grond halen van 
die netten met daartussen de te oogsten gewassen, transportmiddelen voor het 
transporteren van de netten met daartussen de gewassen, scheidingsmiddelen voor het 35
scheiden van het bovennet en het ondernet, gewasloshaalelementen voor het van de 
netten loshalen van de gewassen en afvoermiddelen, voor het afvoeren van de 
gewassen naar de houder met het kenmerk, dat die afvoermiddelen omvatten een in 
lengterichting verstelbaar transportstelsel aan het einde van de afvoermiddelen en 
besturingsmiddelen ingericht voor het, door het in lengterichting verstellen van het 40
transportstelsel, regelen van de afgifte van de gewassen in de houder.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij het transportstelsel een eerste transportband
omvat, welke verstelbaar is in de transportrichting van de gewassen op de eerste 
transportband.
3. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de eerste45
transportband een eindeloze kunststofband omvat.
4. Inrichting een van de voorgaande conclusies, waarbij het transportstelsel tevens een 
tweede transportband omvat, welke ten opzichte van het aanvoerpunt, gedefinieerd door 
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het punt waar het eerste geoogste gewas voor het eerst contact maakt met de tweede 
transportband verstelbaar is.
5. Inrichting volgens conclusie 4, waarbij de besturingsmiddelen tevens voorzien zijn van 
een eerste elektronisch oog, voor het registreren van de positie van de gewassen op de 
tweede transportband.5
6. Inrichting volgens conclusie 4 en 5, waarbij de tweede transportband een eindeloze 
kunststofband omvat.
7. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de besturingsmiddelen 
tevens voorzien zijn van een tweede elektronisch oog voor het registreren van de positie 
van de gewassen in de houder.10
8. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de besturingsmiddelen 
tevens voorzien zijn van houderverplaatsingsmiddelen, voor het verplaatsen van de,
daarin vastgezette, houder.
9. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het transportstelsel
tevens voorzien is van ten minste twee versmallingselementen, voor het in de 15
transportrichting verkleinen van de totale breedte van stroom van de gewassen op het 
transportstelsel tot een breedte kleiner dan de breedte van de houder.
10. Inrichting volgens conclusie 9, waarbij de versmallingselementen transportbanden 
omvatten.
11. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de20
gewasloshaalelementen een eindeloze band met een of meer, naar buiten gekeerde, 
flexibele flappen omvatten.
12. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de afvoermiddelen 
tevens voorzien zijn van een derde transportband, welke tussen de 1,45 en 1,65 meter 
breed is en de gewassen in de tegenovergestelde richting van de rijrichting van de 25
verrijdbare wagen transporteert.
13. Inrichting volgens conclusies 12, waarbij de derde transportband een eindeloze 
kunststof band omvat.
14. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de afvoermiddelen 
tevens voorzien zijn van een rollenzeef, welke parallel aan elkaar gepositioneerde en 30
om de lengteas roteerbare buiselementen omvat.
15. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het frame tevens 
voorzien is van een knik, welke zich van het rij-oppervlak van de verrijdbare wagen af 
uitstrekt.
16. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het frame tevens 35
voorzien is van een netwikkelsysteem, voor het wikkelen van het bovennet en / of het 
ondernet, waarbij het netwikkelsysteem ten minste een wikkelelement omvat welke in 
hoofdzaak onder het frame gepositioneerd is.
17. Inrichting volgens conclusie 16, waarbij het netwikkelsysteem tevens voorzien is van 
wikkelrolverplaatsingsmiddelen voor het, ten opzicht van de rijrichting van de verrijdbare 40
wagen, in hoofdzaak zijdelings verplaatsen van de wikkelrol.
18. Werkwijze voor het oogsten van tussen een bovennet en een ondernet in grond 
gekweekte gewassen, omvattende het in een richting uit de grond verwijderen van het 
samenstel omvattende dat bovennet, ondernet en de gewassen, het van de gewassen 
scheiden van het bovennet en ondernet, het enkel transporteren van de 45
geïndividualiseerde gewassen naar een opslag, waarbij dat het transporteren van de 
gewassen naar die opslag omvat het in hoofdzaak zonder vallen afgeven van die 
gewassen in die opslag door het variëren van het afgeefpunt van de gewassen ten 
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opzicht van die opslag waardoor de afstand van het afgeefpunt en het draagvlak voor de 
af te geven gewassen in die opslag in hoofdzaak constant blijft, met het kenmerk, dat 
het variëren van het afgeefpunt van de gewassen ten opzichte van het draagvlak van 
die gewassen in die opslag het boven het in hoofdzaak gehele draagvlak van de 
gewassen in die houder alternerend bewegen van het afgeefpunt in die richting omvat.5
19. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij het variëren van het afgeefpunt van de 
gewassen ten opzichte van het draagvlak van die gewassen in die opslag tevens het 
verplaatsen van die opslag ten opzichte van de omgeving omvat.
20. Werkwijze volgens een van de conclusies 18 of 19, waarbij voorafgaande aan het 
afgeven van de gewassen aan die opslag de stap uitgevoerd wordt omvattende het 10
opslaan van die geoogste gewassen in een instelbare buffer waarin de gewassen in 
hoofdzaak zonder vallen opgeslagen worden.”

4. Door verzoekers aangevoerde nietigheidsgronden15
Verzoekers achten het octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Daartoe zijn met 
het verzoekschrift de volgende documenten overgelegd:
- bijlage 1: brochure van o.a. de AKV 42 kistenvuller van 

 Miedema Landbouwwerktuigenfabriek B.V.(hierna: AKV 42 kistenvuller);
- bijlage 2: internetpublicatie van de website van Miedema Landbouwwerktuigenfabriek20

 B.V. via web.archive.org;
- bijlage 3: overzicht van de opgeslagen kopieën van de website van Miedema 

 Landbouwwerktuigenfabriek B.V. op web.archive.org;
- bijlage 4: technische tekening van de Peal Rise and Fall Hopper;
- bijlage 5: internetpublicatie van de Even Flow Hopper van Tong EngineeringLtd. via 25

 www.tongpeal.com (hierna: Even Flow Hopper);
- bijlage 6: foto van een rooimachine, gebouwd door Oudhuis & Van Diepen
- bijlage 7: het Duitse gebruiksmodel DE 8908916 U1 van 18 januari 1990 

 (hierna: DE’916U); en  
- bijlage 8: de Britse octrooiaanvrage GB 2312409 A van 29 oktober 1997 30

 (hierna: GB’409).
Voorts verwijzen verzoekers naar de octrooipublicaties uit het rapport van het onderzoek 
naar de stand van de techniek, in het bijzonder het Nederlandse octrooi NL1018451 
(hierna: NL’451).

35
De problemen in de stand van de techniek, de rooimachine bekend uit het Nederlandse 
octrooi NL’451, bij het vullen van de houders, worden opgelost met de AKV 42 
kistenvuller. De AKV 42 kistenvuller betreft een automatisch gestuurd vulsysteem, 
waarbij tijdens het vullen van de houder het afgiftepunt van de transportband heen en 
weer beweegt en de houder langzaam omlaag kantelt. Conclusies 1 t/m 10 ontberen 40
inventiviteit ten opzichte van de NL’451 in combinatie met de AKV 42 kistenvuller, zoals 
bekend uit onder meer bijlage 1 en 2. Daarbij wordt door verzoekers opgemerkt dat in 
de praktijk kistenvullers in de regel zowel voor aardappelen als voor bloembollen worden 
toegepast. Aardappelen zijn volgens verzoekers niet minder gevoelig voor kneuzingen 
dan bloembollen. Verzoekers stellen dat nergens in het octrooi, in het bijzonder niet in 45
de conclusies, zou blijken dat de uitvinding tot bloembollen beperkt zou zijn.
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De conclusies 11 t/m 15, alsmede de conclusies 16 en 17 hebben betrekking op 
maatregelen die geen enkel verband houden met de maatregelen van de voorgaande
conclusies. Volgens de verzoekers zijn de maatregelen triviaal, dan wel algemeen 
bekend, en kunnen geen inventiviteit aan de eerdere conclusies verschaffen.

5
De conclusie 18 t/m 20 betreffen volgens verzoekers niet meer dan de gewone werking 
van de inrichting volgens conclusie 1 respectievelijk conclusie 4, en zijn derhalve 
eveneens niet inventief.

De bufferfunctie uit conclusie 4 en conclusie 20, afgebeeld in figuur 4b van het octrooi, 10
houdt volgens verzoekers geen inventief verband met de wijze van het vullen van de 
houder. Wegens ontbreken van inventief verband moet de conclusie op zichzelf worden 
beoordeeld. Het omhoog en omlaag zwenken van de transportband is volgens 
verzoekers bekend van de Even Flow Hopper.

15
Uit het Duitse gebruiksmodel DE’961U is een inrichting bekend voor het rooien van 
gewas, waarbij de transportband heen en weer beweegbaar is voor het beter vullen van 
de voorraadhouder. Volgens verzoekers zijn conclusies 1 t/m 3 en conclusie 7 niet 
inventief door NL’451 in combinatie met DE’916U.

20
De kistenvuller bekend uit GB’409 omvat volgens verzoekers afvoermiddelen voorzien 
van een in lengterichting verstelbaar transportstelsel aan het einde van de 
afvoermiddelen en besturingsmiddelen voor het, door het in lengterichting verstellen van 
het transportstelsel, regelen van de afgifte van de gewassen in de houder. Verzoekers 
stellen dat conclusies 1 t/m 4, 6, 7, 18 en 19 niet inventief zijn door NL’451 in combinatie 25
met GB’409.

5. Verweer van octrooihouders
Octrooihouders hebben een deskundigenrapport (welke afkomstig lijkt te zijn van het 30
kantoor van de octrooigemachtigde van octrooihouders) overgelegd. In het rapport wordt 
de omgeving van de uitvinding geschetst. Gesteld wordt dat de uitvinders is gebleken 
dat veel schade aan de bollen ontstaat in de fase vanaf het moment van het scheiden 
van het net tot het positioneren in de houders. Het is volgens het deskundigenrapport de 
verdienste van de uitvinders dat zij hebben ingezien dat deze fase voor een groot deel 35
verantwoordelijk is voor een eventuele afkeur van een partij bloembollen. Hiervan 
uitgaande zijn uitvinders tot de conclusie gekomen dat de bollen gespreid in de houders 
moeten worden geplaatst. Dit is door uitvinders verwezenlijkt door het afgiftepunt van de 
transporteur verstelbaar uit te voeren. Volgens het deskundigenrapport is vervolgens 
verrassenderwijs gebleken dat daardoor aanzienlijk minder schade aan de bollen 40
ontstaat. De schade kan verder worden verminderd door het in hoogte verstellen van het 
afgeefpunt van de bandtransporteur. Deze hoogte verstelling is echter volgens het 
deskundigenrapport afgesplitst in NL1029415. Het onderhavige octrooi is beperkt tot de 
verplaatsing van de bandtransporteur in lengterichting. Na deze beperking zijn volgens 
het deskundigenrapport de publicaties uit het rapport van het onderzoek naar de stand 45
van de techniek niet meer van belang. 
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Octrooihouders voegen daar ter zitting aan toe dat met de uitvinding het mogelijk is 
geworden om de houders in het verlengde van de oogstmachine te laden en in het 
verlengde van de oogstmachine op het veld te zetten.

Voorts stellen octrooihouders dat bijlagen 1 en 2 betreffende de AKV 42 kistenvuller niet 5
relevant zijn. Allereerst wordt de tijdigheid van AKV 42 kistenvuller in twijfel getrokken. 
Daarnaast betreft de AKV 42 kistenvuller een stationaire kistenvuller in tegenstelling tot 
de mobiele kistenvuller uit het onderhavige octrooi, hetgeen volgens octrooihouders een 
geheel ander concept is. Bovendien is het verwerkingsproces voor goedkope 
aardappels (bijlage 2) geheel anders dan het verwerkingsproces voor dure bloembollen. 10
Hoewel de AKV 42 kistenvuller de houder laagsgewijs vult, is de lengterichting van AKV 
42 kistenvuller onduidelijk. Volgens octrooihouders wordt bij de AKV 42 kistenvuller de 
houder vanuit de dwarsrichting gevuld en niet vanuit de lengterichting. 

Octrooihouders trekken de tijdigheid van de Even Flow Hopper in twijfel. De 15
werktekening uit 1999, bijlage 4, betreft een intern stuk. De beschrijving van deze buffer 
op de website, bijlage 5, is volgens octrooihouders uiterst speculatief. Octrooihouders 
stellen dat de Even Flow Hopper dan ook niet nieuwheidsschadelijk of bezwarend voor 
de inventiviteit kan zijn.

20
Het Duitse gebruiksmodel DE’816U betreft een inrichting voor het rooien van 
wortelgewassen, zoals suikerbieten. De problemen bij het oogsten van suikerbieten zijn 
geheel andere dan de problemen bij het oogsten van bloembollen. Octrooihouders 
stellen dat de vakman bij problemen met het oogsten van bloembollen de oplossing niet 
zal zoeken bij het oogsten van suikerbieten. Bovendien worden de suikerbieten25
zijdelings afgevoerd naar een meerijdende vrachtwagen. De publicatie kan volgens 
octrooihouders dan ook niet inventiviteitsbezwarend zijn.

Octrooihouders stellen dat de Britste octrooiaanvrage GB’409 niets meer biedt dan de 
AKV 42 kistenvuller en derhalve eveneens niet bezwarend is.30

Octrooihouders houden voorts de inventiviteit van de conclusies 15 t/m 17 staande.

6. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland35

Octrooicentrum Nederland zal allereerst uitgaan van de aanname dat de AKV 42 
kistenvuller van Miedema Landbouwwerktuigenfabriek B.V. (bijlagen 1 en 2) en de Even 
Flow Hopper van Tong Engineering Ltd (bijlage 5) wel tot de stand van de techniek van 
het octrooi behoren. Daarna zal worden uitgegaan van de aanname dat beide 40
publicaties niet tot de stand van de techniek van het octrooi behoren.

6.1 AKV 42 kistenvuller en Even Flow Hopper behoren wel tot de stand van de 
techniek

45
6.1.1 Conclusie 1
Meest nabij gelegen stand van de techniek
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Octrooicentrum Nederland is met partijen van oordeel dat NL’451 de meest nabij 
gelegen stand van de techniek vormt ten aanzien van conclusie 1. NL’451 ligt dichterbij 
conclusie 1 dan de overige publicaties die zijn ingebracht, omdat alleen NL’451 een 
inrichting openbaart voor het oogsten van gewassen opgenomen tussen netten. 

5
Nieuwheid
Uit NL’451 is een inrichting bekend voor het oogsten van tussen een bovennet 
(“bovennet 3”) en een ondernet (“ondernet 2”) in de grond gekweekte gewassen (“bollen 
4”), zie figuur 1 en regels 1 en 2 van conclusie 1. De gewassen worden in een houder 
(“bollenafvoer 14”), zie blz. 3, regels 26 t/m 27, afgeleverd. De inrichting omvat een 10
verrijdbare wagen met een frame (“gestel”), zie blz. 2, regels 23 t/m 25. Met het frame 
zijn oogstmiddelen (“rooimes 1”) verbonden voor het uit de grond halen van die netten 
met daartussen de te oogsten gewassen, zie blz. 2, regels 26 t/m 33. Voorts omvat de 
inrichting van NL’451 transportmiddelen (“transportbanden 5 en 6”) voor het 
transporteren van de netten met daartussen de gewassen; scheidingsmiddelen 15
(bestaande uit “netafvoerrol 15” en “transportband 12”) voor het scheiden van het 
bovennet en het ondernet; gewasloshaalelementen (“bollenafhaalorganen 21 en 22”) 
voor het van de netten loshalen van de gewassen; en afvoermiddelen (bestaande uit 
“transportband 12” en “bollenafvoer 14”, welke ook een transportband kan zijn) voor het 
afvoeren van de gewassen naar de houder. Alle maatregelen van de aanhef van 20
conclusie 1 van onderhavige octrooi zijn bekend uit NL’451.

De maatregelen van het kenmerk van conclusie 1 worden niet geopenbaard in NL’451. 
Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van NL’451.

25
Secundaire stand van de techniek
De secundaire stand van de techniek wordt gevormd door de AKV 42 kistenvuller. In 
bijlagen 1 en 2 wordt de AKV 42 kistenvuller beschreven. De AKV 42 kistenvuller omvat 
een verstelbaar transportstelsel (“vulband”), zie de tekst op blz. 1 van bijlage 2, waaruit 
blijkt dat de vulband in zijn lengterichting heen en weer beweegt. Voorts omvat de AKV 30
42 kistenvuller besturingsmiddelen (zie blz. 4 van bijlage 2 onder “Laag voor laag 
vullen”) voor het, door het in de richting waarin de kist gevuld wordt verstellen van de 
vulband, regelen van de afgifte van de gewassen (bijvoorbeeld aardappels, genoemd in 
bijlage 2) in de houder (“kist”). 
Alle maatregelen van het kenmerk van conclusie 1 zijn op zichzelf bekend van de AKV 35
42 kistenvuller. 

Inventiviteit
Het probleem dat met de kenmerkende maatregelen van conclusie 1 wordt opgelost, is 
volgens de beschrijvingsinleiding van het octrooi het voorkomen van een lokale hoge 40
concentratie restafval dat met de gewassen wordt meegestort in de houder, dat optreedt 
onder het afgiftepunt van de transportband als deze niet verstelbaar is (zie blz. 1, regels 
15 t/m 19 van het octrooi). Door een hoge concentratie restafval wordt de luchtcirculatie 
tussen de gewassen tegengehouden, waardoor de gewassen langer vochtig blijven en 
de kans op rotting sterk toeneemt, met als gevolg dat het geoogste gewas in de houder 45
onverkoopbaar kan worden (zie blz. 1, regels 19 t/m 24 van het octrooi). 
Met de AKV 42 kistenvuller wordt dit probleem opgelost, zoals blijkt uit blz. 1 van bijlage 
1, waar gesteld wordt dat door het laag voor laag vullen, de ventilatie effectiever is. “Dat 
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maakt de AKV 42 kistenvuller bij uitstek geschikt voor veldgewasproduct.” volgens blz. 1 
van bijlage 1. Op blz. 2 van bijlage 1 staat voorts aangegeven dat de AKV 42 
kistenvuller multifunctioneel is: “inzetbaar voor verschillende producten”. De vakman 
vindt dus de oplossing voor het probleem in de vultechniek zoals deze bekend is van de 
AKV 42 kistenvuller. De vakman zal deze vultechniek ook zonder meer toepassen op de 5
inrichting bekend uit NL’451, omdat beide gericht zijn op het in een houder brengen van 
gewassen die in de grond gekweekt zijn. Conclusie 1 is derhalve niet inventief in het 
licht van NL’451 en de AKV 42 kistenvuller.

Door octrooihouders is betoogd dat als de vakman het bekende van de AKV 42 10
kistenvuller zou toepassen op de inrichting bekend uit NL’451, niet alle maatregelen van 
conclusie 1 verkregen worden, omdat de vakman onder “lengterichting” bij NL’451 de 
langsrichting van de gehele rooimachine zou verstaan. De “lengterichting” bekend van 
de AKV 42 kistenvuller betreft slechts de langsrichting van de vulband. De aanvoer van 
gewassen bij de AKV 42 kistenvuller vindt plaats vanuit een dwars daarop staande 15
richting. 
Octrooicentrum Nederland verwerpt dit argument. Het probleem dat opgelost wordt met 
het verstelbaar maken van het transportstelsel heeft volgens Octrooicentrum Nederland 
geen verband met de richting van oogsten van de gewassen, maar heeft uitsluitend 
betrekking op het vullen van de houder. Door het laag voor laag vullen worden 20
opeenhopingen van vuil vermeden, hetgeen de ventilatie ten goede komt, waardoor de 
kwaliteit van de gewassen beter blijft. De oriëntatie van de vulinrichting ten opzichte van 
de rooirichting maakt voor het oplossen van dit probleem geen verschil, waardoor de 
vakman zal begrijpen dat onder lengterichting in conclusie 1 van het octrooi uitsluitend 
de langsrichting van het vullen van de houder begrepen dient te worden. 25
Verstelbaarheid in de lengterichting is dus bekend van de AKV 42 kistenvuller.

Overige argumenten octrooihouders
Door octrooihouders is voorts betoogd dat de inrichting volgens conclusie 1 zou 
bijdragen aan een gelijkmatige valhoogte. Een gelijkmatige, gereduceerde valhoogte 30
wordt echter gerealiseerd door de hoogteverstelling van de houder, zoals afzonderlijk 
geclaimd in conclusie 8. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat deze 
hoogteverstelling van de houder geen deel uitmaakt van de materie van de 
hoofdconclusie.

35
Octrooihouders stellen voorts dat de vakman de AKV 42 kistenvuller niet zou toepassen 
bij de inrichting van NL’451, omdat de AKV 42 kistenvuller een inrichting is die alleen op 
een vaste positie in een schuur gebruikt kan worden. De vakman zou daarom niet op het 
idee komen deze mobiel toe te passen bij een oogstinrichting. Octrooicentrum 
Nederland deelt deze mening niet. Het op het land vullen van kisten wordt algemeen 40
bekend verondersteld en de gemiddelde vakman die geconfronteerd wordt met 
problemen bij het vullen van de houder, zal zonder meer overwegen technieken bekend 
uit dergelijke installaties die niet mobiel zijn ook toe te passen bij mobiele installaties. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het ten aanzien van de AKV 42 kistenvuller om de techniek 
van het vullen gaat en niet om de installatie als geheel. Door octrooihouders is hier weer 45
tegen ingebracht dat slechts het combineren van de vultechniek op “cherrypicking” 
berust. Ook deze mening deelt Octrooicentrum Nederland niet, omdat het probleem niet 
is gelegen in het mobiliseren van inrichtingen, maar op het vlak van vultechnieken op 
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zich. De vakman zal daarom zowel vultechnieken bekend uit mobiele als die uit
stationaire inrichtingen overwegen.

Het door octrooihouders aangevoerde verschil in de eventuele schade bij bloembollen 
van de duurdere soort versus de beschadigingen aan aardappels of suikerbieten, wordt 5
niet beschreven in onderhavig octrooi. In de conclusies wordt gesproken over het 
oogsten van gewassen in het algemeen, waaronder dus zowel bloembollen als 
aardappelen verstaan kunnen worden. Voorts is het probleem waarvoor het octrooi de 
oplossing beschrijft, onafhankelijk van het soort gewas. Het effect van een grotere 
financiële schade bij het oogsten van duurdere gewassen kan geen basis vormen voor 10
eventuele inventiviteit van de hoofdconclusie.

Octrooihouders stellen in hun betoog voorts dat de omgang met de bloembollen het 
eerste half uur na oogsten essentieel is voor de kwaliteit. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de omgang met aardappelen waarbij het eerste half uur minder kritisch zou 15
zijn. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat dit inzicht geen verband houdt met de 
technische maatregelen volgens het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi, omdat 
deze maatregelen evenzeer toepasbaar zijn voor het verwerken van bijvoorbeeld 
aardappelen. 

20
Tijdens de zitting hebben octrooihouders ten slotte nog aangevoerd dat de inrichting 
volgens conclusie 1 een continu oogstproces mogelijk zou maken. Hiervoor is echter 
geen aanknopingspunt te vinden in het octrooi. Voorts is Octrooicentrum Nederland van 
mening dat ook de inrichting bekend uit NL’451 reeds geschikt is voor een continu 
oogstproces. 25

6.1.2 Conclusie 2
De AKV 42 kistenvuller omvat een transportstelsel met een eerste transportband die 
heen en weer kan bewegen (zie de tekeningen van de stapsgewijze vulling door de AKV 
42 kistenvuller op blz. 2 van bijlage 1 en de derde regel van de eerste alinea op blz. 1 30
van bijlage 2, waar staat: “(…) en beweegt de band heen en weer.”). De verstelbaarheid 
van de band is in de transportrichting van de gewassen op de transportband. De 
kenmerkende maatregel van conclusie 2 is hiermee bekend. Conclusie 2 is afhankelijk 
van de niet inventieve conclusie 1 en is daarmee ook niet inventief ten opzichte van de 
combinatie NL’451 met de AKV 42 kistenvuller.35

6.1.3 Conclusie 3
Conclusie 3 betreft de maatregel dat de transportband een eindeloze kunststofband 
omvat. Ook de AKV 42 kistenvuller omvat een eindeloze band, zoals getoond wordt in 
de figuur op bladzijde 1 van bijlage 2. Het feit dat het materiaal van de transportband 40
kunststof is, is op zichzelf niets bijzonders en een voor de gemiddelde vakman voor de 
hand liggende maatregel. Conclusie 3 is hiermee niet inventief.

6.1.4 Conclusie 4
Conclusie 4 betreft de maatregel dat het transportstelsel tevens een tweede 45
transportband omvat, welke verstelbaar is ten opzichte van het aanvoerpunt, dat 
gedefinieerd wordt door het punt waar het eerste geoogste gewas voor het eerst contact 
maakt met de tweede transportband. Uit figuren 1, 4a en 4b en de beschrijving van 
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onderhavig octrooi op blz. 2, regel 27 t/m blz. 3, regel 4 en blz. 8, regels 23 t/m 28, wordt 
opgemaakt dat de tweede band niet afzonderlijk in transportrichting van de gewassen 
heen en weer kan bewegen, maar dat slechts verstelbaarheid in hoofdzaak in verticale 
richting bedoeld wordt, omdat anders ruimte zou ontstaan tussen de opvolgende 
aanvoerbanden. De beschrijving leert verder – zie blz. 8, regels 18 t/m 21 – dat op deze 5
wijze een buffer gevormd kan worden, voor tijdelijke opvang van de gewassen 
gedurende het wisselen van de houder. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat een dergelijke buffer geen nadere 
uitwerking betreft van de hoofdconclusie, aangezien er geen relatie bestaat met de 10
manier van vullen van de houder en/of het voorkomen van een lokale hoge concentratie 
restafval in de houder. Niet voor het vullen, maar voor het wisselen van de houder is het 
wenselijk dat het transportstelsel een buffer bezit. Er bestaat dan ook geen functionele 
interactie tussen de kenmerkende maatregelen van conclusie 1 en 4, noch treedt een 
synergetisch effect op, doordat de kenmerkende maatregelen alleen betrekking hebben 15
op het vullen van de houder. De maatregelen van conclusie 4 hebben betrekking op het 
wisselen van de houder, een moment waarop juist de houder niet wordt gevuld. De 
maatregelen van conclusie 4 kunnen bovendien worden toegepast bij een inrichting 
welke de houders vullen vanuit een vast punt. Doordat met de maatregel van conclusie 
4 een geheel nieuw technisch probleem beoogd te worden opgelost, namelijk dat bij het 20
wisselen van de houder de afgifte van de gewassen aan de houder een periode stop 
gezet kan worden, terwijl doorgegaan kan worden met het oogsten (zie blz. 2, regel 32 
t/m blz. 3, regel 1 van de beschrijvingsinleiding), kan bij conclusie 4 uitgegaan worden 
van een andere secundaire stand van de techniek dan bij conclusie 1.

25
De secundaire stand van de techniek voor de maatregelen van conclusie 4 wordt 
gevormd door de Even Flow Hopper, zoals bekend uit bijlage 5. Hieruit is eenzelfde 
soort bufferprincipe bekend, voor tijdelijke overbrugging gedurende het verwisselen van 
houders. Op blz. 1 van bijlage 5 staat: “The ‘rise and fall’ conveyor forms a large enough 
reservoir to keep the system operating whilst the empty box is replaced.” Uit de tweede 30
alinea van de tekst van bijlage 5, waar staat “The minimum drop is created with a 
conveyor which automatically lowers as crop is tipped into it.”, volgt dat de bufferband 
verlaagd wordt. De bufferband wordt in hoogte versteld ten opzichte van het punt waar 
het gewas voor het eerst contact maakt met de transportband, als er gewas wordt 
toegevoerd. Uit de derde alinea volgt dat een en ander dient voor een gelijkmatige 35
afvoer van gewas en de vijfde alinea stelt nog dat de buffer het wisselen van houders 
mogelijk maakt in continu bedrijf. Hoewel de bufferband getoond in bijlage 5 dient voor 
het legen van houders, zal de vakman zonder meer de bufferband ook toe passen bij 
het vullen van houders, omdat de buffer hierbij dient voor het oplossen van hetzelfde 
probleem, te weten het kunnen wisselen van houders zonder het continue proces te 40
stoppen.
De gemiddelde vakman gesteld voor het probleem om de inrichting te laten voortgaan 
met oogsten tijdens het wisselen van de houder en bekend met bovenbesproken buffer, 
zal naar oordeel van Octrooicentrum Nederland de bekende buffer aan het transportstel 
toevoegen. Uit voorgaande volgt dat de materie van conclusie 4 geen inventiviteit kan 45
verlenen aan conclusie 1. Conclusie 4 is derhalve niet inventief in het licht van NL’451 
en de Even Flow Hopper.
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6.1.5 Conclusie 5
De maatregel van conclusie 5 betreft de toepassing van een elektronisch oog voor het 
registreren van de positie van de gewassen op de tweede transportband (de buffer). In 
de derde alinea op blz. 1 van bijlage 5 staat: “Crop sensors control ‘the rise and fall’ and 
the stop/start of the belt”. Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland zal de vakman 5
hieruit opmaken dat een elektronisch oog voor het registreren van de positie van de 
gewassen wordt toegepast in de buffer. De maatregelen van conclusie 5 zijn derhalve 
eveneens bekend uit de Even Flow Hopper uit bijlage 5. Conclusie 5 is afhankelijk van 
de niet inventieve conclusies 1 en 4, en daarmee ook niet inventief ten opzichte van de 
combinatie NL’451 en de Even Flow Hopper.10

6.1.6 Conclusie 6
Conclusie 6 betreft de maatregel dat een tweede transportband een eindeloze 
kunststofband omvat. Zoals reeds opgemerkt bij de behandeling van conclusie 3, is het 
gebruik van een eindeloze kunststof transportband een triviale maatregel voor de 15
gemiddelde vakman. Conclusie 6 is derhalve niet inventief. 

6.1.7 Conclusies 7 en 8
Conclusie 7 betreft de maatregel dat de besturingsmiddelen tevens voorzien zijn van 
een tweede elektronisch oog voor het registreren van de positie van de gewassen in de 20
houder. In de beschrijving van het octrooi wordt niet uiteengezet of er ook een 
functionele interactie bestaat met het in lengterichting verstellen van het afgiftepunt en of 
er dus interactie bestaat met de kenmerkende maatregelen van de hoofdconclusie. 
Volgens de beschrijving wordt dit tweede elektronisch oog gebruikt voor de regeling van 
de verplaatsing van de houder (zie blz. 4, regels 10 t/m 12 en blz. 9, regels 14 t/m 19 25
van het octrooi). Echter, eerst conclusie 8, welke onder meer afhankelijk is van 
conclusie 7, omvat houderverplaatsingsmiddelen. Derhalve zal conclusie 7 in 
samenhang met conclusie 8 worden beoordeeld. De kenmerkende maatregel van 
conclusie 8 betreft houderverplaatsingsmiddelen waardoor de houder kan kantelen. (Het 
betreft hier niet de verplaatsing van de houder ten behoeve van het verwisselen van 30
houders.) Het voordeel van deze maatregel is dat de valhoogte van de gewassen tijdens 
het storten gelijk blijft, waardoor deze geminimaliseerd kan worden (zie blz. 4, regels 3 
t/m 7 van het octrooi). Met behulp van het tweede elektronische oog, welke de positie 
van de gestorte gewassen in de houder registreert, wordt de verplaatsing van de houder 
geregeld. De maatregelen van conclusies 7 en 8 betreffende het vullen van de houder, 35
vormen naar oordeel van Octrooicentrum Nederland een verdere verbetering van de 
inrichting volgens de hoofdconclusie.

De AKV 42 kistenvuller openbaart ook houderverplaatsingsmiddelen voor het kantelen 
van de houder. Op blz. 2 van bijlage 1 is in de figuren te zien dat de houder tijdens het 40
vullen kantelt. Onder deze figuren staat de tekst “de AKV 42 tilt de kisten op om de 
valhoogte te minimaliseren”. Op blz. 1 van bijlage 2 staat dat bij de AKV 42 door het 
kantelen de valhoogte beperkt blijft tot 15 cm. Op blz. 2 van bijlage 2 is aangegeven dat 
de AKV 42 voorzien is van twee ultrasoon sensoren, waarmee onder meer de afstand 
tot de gewassen in de houder gemeten wordt. Met behulp van een dergelijke sensor 45
wordt de valhoogte minimaal en constant gehouden. De maatregelen van conclusies 7 
en 8 zijn bekend van de AKV 42 kistenvuller. Beide conclusies zijn niet inventief ten 
opzichte van de combinatie NL’451 met de AKV 42 kistenvuller.
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In figuur 3 van onderhavig octrooi staat afgebeeld dat het transportstelsel (11) voorzien 
is van twee versmallingselementen (19), welke de kenmerkende maatregelen vormen 
van conclusie 9. Het doel van deze versmallingselementen is het in de transportrichting 5
verkleinen van de totale breedte van de stroom van gewassen tot een breedte kleiner 
dan de breedte van de houder (zie ook blz. 4, regels 18 t/m 21 van het octrooi). 
Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat het aanbrengen van dergelijke 
versmallingselementen voor dit doel voor de vakman voor de hand ligt. De kenmerkende 
maatregelen van conclusie 9 kunnen aan de inrichting geen inventiviteit verschaffen.10
Octrooihouders hebben tijdens de zitting gesteld dat bij het afvoeren van de gewassen 
zo lang mogelijk de volle breedte van de transportband benut moet worden voor een 
goede behandeling van de gewassen, daar de gewassen dan minder vaak tegen elkaar 
aankomen, hetgeen beschadigingen voorkomt. Octrooicentrum Nederland ziet echter 
niet in dat dit inzicht inventiviteit kan verlenen aan de maatregelen van conclusie 9, 15
omdat de plaatsing van de versmallingselementen niet nader gespecificeerd is in 
conclusie 9. 

6.1.9 Conclusie 10
Conclusie 10 betreft de maatregel dat de versmallingselementen transportbanden 20
omvatten. Hiermee wordt volgens het octrooi beoogd de stroom van de gewassen beter 
te kunnen sturen bij het storten in de houder (zie blz. 4, regels 25 t/m 27 van het 
octrooi). Het gebruik van meebewegende transportbanden aan de zijkant van een 
stroom gewassen op een transportband ter voorkoming van een ongelijkmatige stroom 
aan de zijkant en daarmee gepaard gaande beschadigingen van de gewassen, is 25
volgens Octrooicentrum Nederland algemeen bekend bij de vakman. Het effect van het 
beter kunnen sturen van de productenstroom lijkt met name te berusten op het smaller 
maken van de stroom en niet zozeer op het richten van de gewassen zelf. Dit effect 
treedt daarom ook al op bij de maatregelen volgens conclusie 9. Het toepassen van 
versmallingselementen welke transportbanden omvatten, ligt voor de gemiddelde 30
vakman voor de hand en is evenals conclusie 9 niet inventief.

6.1.10 Conclusie 11
De maatregelen van conclusie 11 betreffen geen nadere uitwerking van het onderwerp 
van de hoofdconclusie, zijnde het vullen van de houder. Gewasloshaalelementen zijn 35
bekend uit de primaire stand van de techniek (NL’451, figuur 2, “bollenafhaalorganen 21 
en 22”), doch worden daarin niet gedetailleerd beschreven. De door verzoekers 
aangevoerde nietigheidsbezwaren treffen geen doel, daar een onderbouwing ontbreekt 
en niet gesteld kan worden dat de kenmerkende maatregelen van conclusie 11 zonder 
meer triviaal zijn voor de vakman.40

6.1.11 Conclusies 12 en 13
Het gebruik van een derde transportband voor het transporteren van de gewassen in 
tegenovergestelde richting van de rijrichting van de verrijdbare wagen, dient slechts ter 
overbrugging van een afstand op het gestel van de inrichting en levert geen bijzonder 45
effect op. Toepassen van een derde transportband om een afstand te overbruggen is 
triviaal voor de vakman. De in conclusie 12 genoemde breedtes voor de derde 
transportband lijken arbitrair gekozen en ingegeven te zijn door praktische 
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overwegingen ten aanzien van de breedte van de inrichting of de netten. Er is geen 
onderbouwing gegeven waarom juist deze afmetingen iets bijzonders op zouden 
leveren. Conclusie 12 is hiermee ook niet inventief. De maatregel dat de derde 
transportband een eindeloze kunststofband omvat, is evenals de maatregelen van 
conclusies 3 en 6, triviaal voor de vakman. Conclusies 12 en 13 zijn daarom niet 5
inventief ten opzichte van NL’451 en de AKV 42 kistenvuller.

6.1.12 Conclusie 14
De maatregel van conclusie 14 betreft de toepassing van een rollenzeef. De rollenzeef 
zorgt ervoor dat er minder restafval in de houder gestort wordt (zie blz. 5, regels 7 t/m 14 10
van het octrooi) en kan worden opgevat als een nadere uitwerking van de 
hoofdconclusie. 
Uit de primaire stand van de techniek is reeds bekend dat de ruimte tussen twee 
transporteurs (NL’451, figuur 1, tussenruimte 7) ervoor dient om zoveel mogelijk 
restafval van de netten te verwijderen. De werking van een rollenzeef is hieraan 15
analoog. Een rollenzeef is aan de vakman algemeen bekend. De rollenzeef volgens 
conclusie 14 met om de lengteas roteerbare buiselementen levert dan ook niet meer op 
dan het effect dat de vakman ervan mag verwachten. Conclusie 14 is daarom niet 
inventief.

20
6.1.13 Conclusies 15 t/m 17
De maatregel volgens conclusie 15, het voorzien van een knik in het frame, welke zich 
van het rijoppervlak van de verrijdbare wagen af uitstrekt, heeft als effect dat onder het 
frame ruimte is voor het opnemen van een netwikkelsysteem (zie blz. 5, regels 16 t/m 20 
en figuur 1 van het octrooi). Conclusie 16 bevat de maatregelen dat een 25
netwikkelsysteem in hoofdzaak onder het frame gepositioneerd is. Conclusie 17, een 
van conclusie 16 afhankelijke volgconclusie, betreft wikkelrolverplaatsingsmiddelen voor 
het zijdelings verplaatsen van de wikkelrol.

Conclusies 15 t/m 17 vormen geen nadere uitwerking van de hoofdconclusie omdat 30
deze niet bijdragen aan het oplossen van het probleem rondom het vullen van de 
houders. Er bestaat geen functionele interactie tussen de maatregelen van deze drie 
conclusies en de kenmerkende maatregelen van de hoofdconclusie, noch bestaat er 
een synergetisch effect tussen de maatregelen.

35
Verzoekers hebben gesteld dat de maatregelen van deze conclusies triviaal dan wel 
algemeen bekend zijn. De door verzoekers aangevoerde nietigheidsbezwaren treffen 
geen doel, daar een onderbouwing ontbreekt en niet kan worden gesteld dat het 
aanbrengen van een knik in het frame voor het opnemen van het netwikkelsysteem, 
welke voorzien is van wikkelrolverplaatsinsmiddelen voor het zijdelings verplaatsen van 40
de wikkelrol, zonder meer triviaal zou zijn. De maatregelen zijn naar oordeel van 
Octrooicentrum Nederland ook niet algemeen bekend. 

6.1.14 Conclusies 18 en 19
Volgens Octrooicentrum Nederland volgt uit (onafhankelijke) werkwijzeconclusie 18 niet 45
eenduidig hoe de afstand tussen het afgeefpunt van de gewassen en het draagvlak voor 
de af te geven gewassen in die opslag in hoofdzaak constant kan blijven door het in de 
houder alternerend bewegen van het afgeefpunt. De vakman zal volgens 
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Octrooicentrum Nederland overigens begrijpen dat het hier gaat om alterneren in het 
horizontale vlak, en wel in de oogstrichting. Bij toepassing van de maatregelen volgens 
conclusie 19, waarbij tevens de opslag verplaatst wordt ten opzichte van de omgeving, 
is wel duidelijk dat het effect van het in hoofdzaak zonder vallen afgeven van de 
gewassen in de opslag bereikt wordt. Omdat werkwijzeconclusie 19 een nadere 5
precisering van de werkwijze volgens conclusie 18 betreft, kunnen conclusies 18 en 19 
hieronder als een geheel besproken worden.

De werkwijze volgens conclusie 19 betreft de normale werking van de niet-inventieve 
inrichtingsconclusie 8. De kenmerkende maatregelen uit de conclusies 18 en 19 zijn 10
bekend door de AKV 42 kistenvuller. In bijlage 2 wordt op blz. 2 gesteld dat de 
valhoogte in de kist “minimaal en constant” gehouden wordt. Uit bijlage 1, blz. 3 volgt dat 
de opslag laag voor laag gevuld wordt, waarbij de valhoogte beperkt blijft. In de figuur 
“AKV 42” onderaan blz. 2 van bijlage 1 wordt de alternerende beweging van de band in 
combinatie met het verplaatsen van de opslag ten opzichte van de omgeving van de 15
opslag getoond, door het kantelen van de opslag (kist). Zoals bij de behandeling van de 
inrichtingsconclusies reeds gebleken is, ligt het voor de vakman voor de hand de 
vultechniek van de AKV 42 kistenvuller toe te passen bij de rooimachine bekend uit 
NL’451. Conclusie 19 (en daarmee ook conclusie 18) is niet inventief ten opzichte van 
de combinatie AKV 42 kistenvuller en NL’451.20

6.1.15 Conclusie 20
De maatregel van conclusie 20 betreft de werkwijzestap, waarbij voorafgaand aan het 
afgeven van de gewassen aan die opslag, de geoogste gewassen in een instelbare 
buffer opgeslagen worden. 25

Octrooihouders hebben ter zitting betoogd dat de buffer zorgt voor een gelijkmatige 
toevoer van de bollen in de kist en daarom gerelateerd is aan het onderwerp van de 
hoofdconclusie. Voor de gelijkmatige toevoer is echter geen onderbouwing te vinden in 
het octrooi. In het octrooi wordt als effect van de buffer alleen genoemd dat daardoor 30
verwisselen van de houder mogelijk is zonder onderbreking van het oogstproces. 
Volgens Octrooicentrum Nederland zal de vakman zonder nadere toelichting uit het 
octrooi niet kunnen opmaken hoe een buffer voor het creëren van een gelijkmatige 
afvoer van gewassen, zal bijdragen aan het verspreiden van vuil in de houder of het 
bereiken van een constante valhoogte van gewassen in de houder. Bovendien wordt 35
volgens de werkwijzemaatregel van conclusie 20 de buffer slechts gevuld “voorafgaand 
aan het afgeven van gewassen aan die opslag”, dus alleen voordat de houder wordt 
gevuld. Vandaar dat Octrooicentrum Nederland van mening is dat een dergelijke 
instelbare buffer geen nadere uitwerking betreft van conclusie 18 welke ziet op de wijze 
van vullen van de houder. Zoals reeds bij de bespreking van conclusie 4 was 40
geconstateerd, kan ook ten aanzien van conclusie 20 uitgegaan worden van een andere 
secundaire stand van de techniek dan voor conclusies 18 en 19.
De toepassing van een buffer in een band bleek bij de bespreking van conclusie 4 reeds 
bekend van de Even Flow Hopper, zoals getoond in bijlage 5. Toepassing van een 
dergelijke bufferband bij een oogstinrichting volgens NL’451 is niet inventief gebleken. 45
De werkwijze volgens conclusie 20, welke niets meer omvat dan het normale gebruik 
van de buffer, is dan eveneens niet inventief ten opzichte van NL’451 en de Even Flow 
Hopper. Geheel ten overvloede wordt opgemerkt dat uit de derde alinea van bijlage 5, 
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waarin werking van de Even Flow Hopper wordt beschreven, ook bekend is dat de 
buffer gebruikt kan worden voor het creëren van een gelijkmatige aanvoer.

6.2 AKV 42 kistenvuller en Even Flow Hopper beide geen stand van de techniek5

6.2.1 GB’409 als secundaire stand van de techniek
Indien mocht blijken dat de AKV 42 kistenvuller niet tot de stand van de techniek 
behoorde op de indieningsdatum van het octrooi, kan voor de secundaire stand van de 
techniek worden uitgegaan van de inrichting bekend uit GB’409. Hieruit is een 10
kistenvuller bekend welke een verstelbaar transportstelsel (“conveyors 17, 18”) omvat 
(zie figuur 1). Uit blz. 2, regels 20 en 21, blijkt dat de vulband in zijn lengterichting, d.w.z. 
de richting waarin de kist gevuld wordt, kan bewegen. Voorts omvat de inrichting 
besturingsmiddelen (zie blz. 2, regels 17 t/m 19) voor het, door het in de richting waarin 
de kist gevuld wordt verstellen van de vulband, regelen van de afgifte van de gewassen 15
(bijvoorbeeld aardappels, maar ook andere gewassen, zie blz. 1, regels 6 t/m 9) in de 
houder (“box 40”). Alle maatregelen van het kenmerk van conclusie 1 zijn op zichzelf 
bekend uit GB’409. 

In GB’409 wordt niet beschreven dat door deze vulinrichting lokale ophopingen van vuil 20
voorkomen worden. Uit blz. 1, regels 10 t/m 15, blijkt dat het probleem dat wordt 
opgelost de valhoogte van de gewassen betreft. Uit figuren 6, 7 en 8 blijkt bovendien dat 
niet laag voor laag gevuld wordt, maar dat de vulband in eerste instantie in verticale 
richting bewogen wordt (zie ook blz. 5, regels 13 t/m 29). De vakman zal hierdoor geen 
aanwijzing hebben dat het probleem met de verspreiding van het vuil opgelost wordt 25
door de inrichting bekend uit GB’409. Conclusie 1 wordt daarom inventief geacht ten 
aanzien van NL’451 in combinatie met GB’409.

Als ten aanzien van conclusie 18 uitgegaan wordt van GB’409 als secundaire stand van 
de techniek, ontbreekt de maatregel dat het afgeefpunt alterneert in horizontale richting. 30
Het afgeefpunt bekend uit GB’409 beweegt zich slechts eenmaal in horizontale richting, 
zoals volgt uit blz. 5, regels 13 t/m 29. Conclusie 18 wordt daarom inventief geacht ten 
aanzien van NL’451 in combinatie met GB’409.

6.2.2 DE’916U als secundaire stand van de techniek35
Daarnaast kan voor de secundaire stand van de techniek eventueel worden uitgegaan 
van de inrichting bekend uit DE’916U. Hieruit is een kistenvuller bekend welke 
afvoermiddelen omvat met een in lengterichting verstelbaar transportstelsel 
(“Fördereinrichtung 24”) aan het einde van de afvoermiddelen (zie figuur 1). Uit blz. 5, 
regels 15 t/m 18, blijkt dat de vulband in zijn lengterichting, d.w.z. de richting waarin de 40
kist gevuld wordt, kan bewegen. Voorts omvat de inrichting besturingsmiddelen (zie blz. 
5, regels 19 t/m 22) ingericht voor het, door het in de lengterichting verstellen van de 
vulband, regelen van de afgifte van de gewassen (bijvoorbeeld suikerbieten, maar ook 
andere gewassen, zie blz. 1, regels 1 en 2) in de houder (“bunker 30”). Alle maatregelen 
van het kenmerk van conclusie 1 zijn op zichzelf bekend uit DE’916U. 45

In DE’916U wordt niet beschreven dat door deze vulinrichting lokale ophopingen van vuil 
voorkomen worden. Uit figuur 1 blijkt bovendien dat niet laag voor laag gevuld wordt, 
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maar dat de vulband in horizontale richting wordt bewogen (zie ook blz. 5, regels 15 t/m 
18). De vakman zal hierdoor geen aanwijzing hebben dat het probleem met de 
verspreiding van het vuil opgelost wordt door de inrichting bekend uit DE’916U. 
Conclusie 1 wordt daarom inventief geacht ten aanzien van NL’451 in combinatie met 
DE’916U.5

Als ten aanzien van conclusie 18 uitgegaan wordt van DE’916U als secundaire stand 
van de techniek, ontbreekt de maatregel dat het afgeefpunt alterneert in horizontale 
richting. Het afgeefpunt bekend uit DE’916U beweegt zich slechts eenmaal in 
horizontale richting, zoals volgt uit figuur 1 en blz. 5, regels 16 t/m 20. Conclusie 18 10
wordt daarom inventief geacht ten aanzien van NL’451 in combinatie met DE’916U.

6.2.3 Afhankelijke volgconclusies
De volgconclusies zijn als afhankelijke conclusies van conclusie 1 respectievelijk 
conclusie 18 eveneens inventief. Ten overvloede wordt opgemerkt dat een 15
buffertransportband vergelijkbaar met de Even Flow Hopper, niet bekend is uit de door 
verzoekers aangevoerde octrooipublicaties.

7. Advies20

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat:

• indien de AKV 42 kistenvuller en de Even Flow Hopper wel tot de stand van de 
techniek behoren:25
- de aangevoerde nietigheidsbezwaren jegens conclusies 11 en 15 t/m 17 

geen doel treffen; en
- de overige conclusies vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

• indien de AKV 42 kistenvuller en de Even Flow Hopper niet tot de stand van de 30
techniek zouden behoren, de aangevoerde nietigheidsbezwaren geen doel 
treffen.

Aldus gedaan op 25 april 2008 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, A.A.M. Bexkens 35
en B. Thedinga.

40
w.g. A.A.M. Bexkens

w.g. B. Thedinga, secretaris


