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1. Het geding
Impliva B.V. (hierna: verzoekster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. 

F.E. Hoeben, op 27 oktober 2008 een verzoekschrift met 23 bijlagen bij Octrooicentrum 

Nederland ingediend met het verzoek om een advies volgens artikel 84 van de 

Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van 5

de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse 

octrooi 1029225 (hierna: het octrooi).

Senz Technologies B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar 

octrooigemachtigde, de heer ir. A.A.G. Land, op 8 december 2008 een verweerschrift 

ingediend. Op 16 januari 2009 heeft octrooihoudster een aanvulling op haar 10

verweerschrift ingediend. 

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 20 januari 2009 hebben partijen 

hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde van haar 

octrooigemachtigde, de heer ir. F.E. Hoeben, die daarbij vergezeld was van de heer ir. 15

H.J.A. Brookhuis (octrooigemachtigde), de heer mr. N.D.R. Nefkens (advocaat), de heer 

R. Valkhoff (Impliva B.V.) en mevrouw J. Valkhoff (Impliva B.V.). Octrooihoudster heeft 

haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. 

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter

ir. A.A.M. Bexkens

dr. ir. J.W. Meewisse

ir. J.C. Hordijk, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1029225

Verzoekster: Impliva B.V. te Mijdrecht
Gemachtigde: ir. F.E. Hoeben

Octrooihoudster: Senz Technologies B.V. te Delft
Gemachtigde: ir. A.A.G. Land
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A.A.G. Land, en de heer ir. R.J.G. Haan (octrooigemachtigde i.o.), die daarbij vergezeld 

waren van de heer G. Hoogendoorn (Senz Technologies B.V.) en de heer G. Kool (Senz 

Technologies B.V.).

Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.5

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

beschouwd.

2. Omvang van het advies
Beoordeling door het Europees Octrooibureau10

Ter ondersteuning van haar nietigheidsbezwaren heeft verzoekster bij haar 

verzoekschrift, als bijlage A, een “written opinion” gevoegd behorende bij de

internationale aanvrage PCT/NL2006/000281, welke aanvrage de voorrang inroept van 

de aanvrage die tot het onderhavige octrooi heeft geleid. In de genoemde “written 

opinion” wordt door het Europees Octrooibureau een eerste oordeel gegeven over de 15

geldigheid van de conclusies van de betreffende internationale aanvrage. Daarnaast 

heeft verzoekster een brief overgelegd waaruit blijkt op welke wijze octrooihoudster de 

conclusies van de uit de genoemde internationale aanvrage voortgekomen Europese 

aanvrage EP 1912528 heeft aangepast (bijlage B bij het verzoekschrift). 

Octrooihoudster heeft enkele dagen voor de hoorzitting als aanvulling op haar 20

verweerschrift een communicatie van het Europees Octrooibureau inzake de 

beoordeling van de genoemde Europese aanvrage overgelegd.

Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat zij onafhankelijk advies uitbrengt omtrent de 

toepasselijkheid van in art. 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden m.b.t. het 25

onderhavige octrooi. Octrooicentrum Nederland is daarbij niet gebonden aan de 

uitkomsten van een eerder onderzoek aan, of eerdere beoordeling van, de conclusies 

van een internationale of Europese aanvrage, ondanks het gegeven dat bij deze 

aanvragen de voorrang van het onderhavige octrooi is ingeroepen. In het onderhavige 

advies zullen daarom alleen de door verzoekster aan art. 75 lid 1 Row 1995 ontleende30

bezwaren zoals deze m.b.t. de conclusies van het onderhavige octrooi zijn geformuleerd 

worden behandeld. 

Op grond van het vorenstaande kan in het midden worden gelaten of de door 

octrooihoudster ingediende aanvulling op haar verweerschrift tijdig in de procedure is 

ingebracht.35

Niet vooronderzochte conclusies en niet-eenheid

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift betoogd dat conclusie 5 in afhankelijkheid van 

de aanhef van conclusie 1 nietig is omdat deze conclusie niet is vooronderzocht en de 

materie, ondanks de aanwezigheid van niet-eenheid, niet is opgenomen in een 40

afgesplitste aanvrage. Verzoekster stelt daarbij dat tijdens het vooronderzoek een niet-
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eenheidsbezwaar is gemaakt en dat de later ingediende gewijzigde conclusie een nieuw 

niet-eenheidsbezwaar veroorzaakt. 

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat de nietigheidsgronden voor een octrooi limitatief 

zijn opgesomd in art. 75 lid 1 Row 1995 en dat de omstandigheden dat een conclusie 5

niet is vooronderzocht of dat niet wordt voldaan aan het vereiste van eenheid van 

uitvinding, derhalve geen gronden voor vernietiging vormen. Een oordeel over bezwaren 

dienaangaande kunnen daarom geen onderdeel vormen van een advies op grond van 

art. 84 Row 1995. 

10

3. De feiten
Senz Technologies B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1029225 voor 

een “Scherminrichting”, dat met dagtekening 12 december 2006 voor de duur van twintig 

jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 9 juni 2005.

15

Het octrooi omvat één onafhankelijke conclusie. Conclusies 2 t/m 17 zijn conclusies die 

afhankelijk zijn van conclusie 1. De oorspronkelijk ingediende conclusies zijn gewijzigd 

naar aanleiding van het onderzoek naar de stand van de techniek. De huidige conclusie 

1 is een samenvoeging is van de oorspronkelijke conclusies 1 en 2. Conclusie 1 zoals 

verleend luidt:20

1. “Scherminrichting, in het bijzonder regen- of zonnescherm, omvattende:

- een staf;

- een nabij een eind van de staf daarmee verbonden scherm van flexibel 

materiaal;25

- langs de staf verplaatsbare bedieningsmiddelen voor het in- of uitklappen van 

het scherm; en

- middelen voor het spannen van het scherm, welke schermspanmiddelen een 

stel eerste spanorganen en een stel tweede spanorganen omvatten, waarbij de 

eerste spanorganen elk met één eerste uiteinde scharnierbaar verbonden zijn 30

met de staf en zich van daar langs het scherm uitstrekken tot nabij de omtrek 

daarvan, en waarbij de tweede spanorganen elk met een eerste uiteinde 

scharnierbaar verbonden zijn met de bedieningsmiddelen en met een tweede 

uiteinde verbonden zijn met een overeenkomstig eerste spanorgaan waarbij de 

verbinding tussen de eerste en tweede spanorganen dichter bij de omtrek van 35

het scherm dan bij de staf aangebracht is, en zich bij voorkeur in hoofdzaak 

nabij de omtrek van het scherm bevindt, met het kenmerk, dat de eerste en 

tweede spanorganen vanaf hun onderlinge verbinding over enige afstand in 

hoofdzaak evenwijdig uitstrekken en daarbij een contactvlak bepalen.”

40
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4. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden
Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, 

inventiviteit en nawerkbaarheid. Ter onderbouwing van de nieuwheids- en 

inventiviteitsbezwaren zijn bij het verzoek om advies 21 octrooidocumenten (D1 t/m 

D21) aangevoerd:5

D1 – het Amerikaanse octrooi US 2144141;

D2 – de Franse octrooiaanvrage FR 2598895 A;

D3 – het Amerikaanse octrooi US 2111578;

D4 – het Belgische octrooi BE 381251;

D5 – het Amerikaanse octrooi US 6298867 B;10

D6 – het Amerikaanse octrooi US 1749363;

D7 – het Duitse octrooi DE 58359;

D8 – het Duitse octrooi DE 447684;

D9 – het Franse octrooi FR 912897;

D10 – het Amerikaanse octrooi US 3042055;15

D11 – het Franse octrooi FR 2120482;

D12 – het Amerikaanse octrooi US 4474200;

D13 – het Amerikaanse octrooi US 5505221;

D14 – het Duitse Gebrauchsmuster DE 20215089 U;

D15 – het Amerikaanse octrooi US 2185587;20

D16 – het Amerikaanse octrooi US 5690131;

D17 – het Amerikaanse octrooi US 2470381;

D18 – de Europese octrooiaanvrage EP 0444965 A;

D19 – het Amerikaanse octrooi US 5144971;

D20 – het Franse octrooi FR 1380763;25

D21 – het Amerikaanse octrooi US 4368749;

Meer in het bijzonder heeft verzoekster in haar verzoekschrift de onderstaande 

bezwaren aangevoerd:

30

Allereerst stelt verzoekster dat de ruime hoeveelheid stand van de techniek die door 

haar is verschaft de brede verspreiding van de technische materie en de algemene 

bekendheid daarvan over een langere tijdsperiode aantoont. Kostenbewustzijn en 

modegevoeligheid bepalen volgens verzoekster of technische features daadwerkelijk 

worden toegepast.35

Naar de mening van verzoekster zijn de maatregelen van conclusie 1 in het bijzonder 

bekend uit elk van de documenten D1, D6 en D7. Ter zitting heeft verzoekster betoogd

dat voor de beoordeling van de nieuwheid niet relevant is wat octrooihoudster op de 

markt heeft gebracht of welk media-imago hieromheen is gecreëerd, maar wat de 

daadwerkelijke technische maatregelen in de conclusie van het octrooi zijn die een 40

verschil verschaffen met de documenten uit de stand van de techniek.
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Ten overvloede stelt verzoekster dat conclusie 1 niet inventief is, omdat elk van de 

documenten D1, D6 en D7 de oplossing verschaft die ook het octrooi beoogt te 

verschaffen voor het uit de stand van de techniek bekende probleem van de 

kwetsbaarheid van scharnierpunten die aangebracht zijn op baleinen, namelijk de 

vervanging van dergelijke scharnierpunten door een verbinding tussen de baleinen, 5

waarbij de baleinen elkaar geleidelijk naderen en waarbij krachten op verende wijze 

worden opgevangen. Verzoekster stelt dat uit elk van de documenten D1, D6 en D7 een 

contactvlak tussen naast elkaar liggende baleinen bekend is, in welk verband zij betoogt

dat de betekenis van het woord “contactvlak” in het octrooischrift niet nader is 

gedefinieerd. Verder betoogt verzoekster dat uit het octrooi niet duidelijk wordt of het 10

contactvlak zich bevindt in het gedeelte waar de baleinen zich over enige afstand in 

hoofdzaak evenwijdig uitstrekken, zoals lijkt te volgen uit conclusie 1, of dat dit zich 

bevindt ter hoogte van het traject tussen het bevestigingspunt en het eindpunt van de 

baleinen, zoals lijkt te volgen uit de uitleg op pagina 2 van de beschrijving van het 

octrooi. Verzoekster is van mening dat beide alternatieven van een contactvlak worden 15

verschaft in elk van de documenten D1, D6 en D7.

Ter zitting heeft verzoekster hieraan toegevoegd dat de rechtvaardiging ontbreekt om 

aan te nemen dat de uit D7 bekende baleinen rond zijn c.q. om aan te nemen dat uit D7 

geen contactvlak bekend is. Verzoekster betoogt tevens dat U-vormige profielen voor 

baleinen zeer gebruikelijk zijn en daarom zonder inventiviteit worden meegelezen door 20

de vakman.

Tot slot betoogt verzoekster in verband met conclusie 1 dat het gegeven dat 

octrooihoudster in een parallelle Europese procedure haar hoofdconclusie verder heeft 

beperkt (zie bijlage B bij het verzoekschrift) duidt op erkenning door octrooihoudster dat 25

conclusie 1 van het onderhavige octrooi niet voldoet aan de eisen van nieuwheid en 

inventiviteit.

Verzoekster stelt primair dat conclusie 2 niet nieuw is t.o.v. elk van de documenten D1, 

D6 en D7 en secundair dat conclusie 2 niet inventief is, omdat de toepassing van een 30

verschuifbare koker in een scherminrichting tot de algemene kennis van de vakman 

behoort.

Verzoekster stelt dat conclusies 3 en 4 niet nieuw zijn t.o.v. elk van de documenten D1, 

D6 en D7.35

Conclusie 5 is volgens verzoekster niet nieuw. Omdat de bewoording van conclusie 5 

een “en/of” constructie bevat, richt verzoekster haar bezwaren zowel tegen conclusie 5 

in afhankelijkheid van alleen de aanhef van conclusie 1 als tegen conclusie 5 in 

afhankelijkheid van conclusie 1 in haar geheel. Voor zover conclusie 5 alleen afhankelijk 40

is van de aanhef van conclusie 1 wordt deze conclusie volgens verzoekster 
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geanticipeerd door elk van de documenten D8 t/m D13, welke allemaal een 

asymmetrisch gevormde scherminrichting openbaren. Voor zover conclusie 5 afhankelijk 

is van conclusie 1 in haar geheel wijst verzoekster op D2 en op het negatieve oordeel 

van het Europees Octrooibureau m.b.t. enkele conclusies van een parallelle 

internationale aanvrage (bijlage A bij het verzoekschrift). 5

Voorts stelt verzoekster, in aanvulling op haar nieuwheidsbezwaren, dat conclusie 5 niet 

inventief is. Voor zover conclusie 5 afhankelijk is van de aanhef van conclusie 1 stelt 

verzoekster dat uit de vele ingebrachte documenten waaruit een scherminrichting met 

een asymmetrische schermvorm bekend is (D8 t/m D13) blijkt dat een dergelijke vorm 

door de vakman zonder uitvinderswerkzaamheid kan worden toegepast. Voor zover 10

conclusie 5 afhankelijk is van conclusie 1 in haar geheel stelt verzoekster dat conclusie 

5 niet inventief is in het licht van elk van de documenten D1, D6 en D7 in combinatie met 

één van de documenten D8 t/m D13. Indien de vakman de bekende voordelen die 

asymmetrische vormen bieden wil bereiken, zal hij door het toepassen van zijn 

algemene kennis van asymmetrische vormen, zoals geïllustreerd in D8 t/m D13,  bij de 15

uit D1, D6 en D7 bekende scherminrichtingen komen tot conclusie 5.

Ten aanzien van conclusie 6 stelt verzoekster dat de maatregel uit deze conclusie, 

namelijk dat het zijaanzicht overeenkomt met een vleugelprofiel, een ogenschijnlijke 

maatregel is en geen verdere technische toevoeging aan conclusie 5 verschaft, omdat 20

deze automatisch voortvloeit uit het hebben van baleinen met verschillende lengtes. 

Conclusie 6 is derhalve niet nieuw dan wel inventief.

Ten aanzien van conclusie 7, welke betrekking heeft op een eivormig bovenaanzicht, 

stelt verzoekster dat deze conclusie geen uitvindershoogte toevoegt, omdat een eivorm 25

bekend is uit D8 t/m D13 en ook bekend is uit D2.

Provisioneel stelt verzoekster dat elk van de documenten D8 t/m D13 afzonderlijk de 

inventiviteit van de aanhef van conclusie 1 en de conclusies 5 t/m 7 te niet doet.

30

Conclusie 8 is volgens verzoekster niet nawerkbaar, daar het niet mogelijk is een 

opvouwbare paraplu te creëren die voldoet aan conclusies 1 t/m 4, aangezien een 

opvouwbare paraplu per definitie bevestigingspunten nodig heeft die dichter bij de staf 

dan bij de omtrek van het scherm zijn gerangschikt. Verzoekster stelt ten overvloede dat 

conclusie 8 niet inventief is op grond van de combinatie van elk van de documenten D8 35

t/m D13 met document D19, waarin een zeer geavanceerd voorbeeld van een 

opvouwbare paraplu is beschreven. Hierbij stelt verzoekster dat een opvouwbare 

paraplu evenals een asymmetrische paraplu algemeen bekend is bij de vakman.
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Verzoekster stelt voorts dat conclusie 9 niet inventief is, omdat uit de documenten D14 

t/m D17 blijkt dat het toepassen van een afdekkapje tot de algemene kennis van de 

vakman behoort.

In haar verzoekschrift heeft verzoekster beargumenteerd dat conclusie 10 niet nieuw is, 5

omdat de toepassing van een flexibel scharnierelement bekend is uit zowel D3 als D19. 

Hierbij verwijst verzoekster als nadere onderbouwing naar het oordeel van het Europees 

Octrooibureau in een parallelle internationale procedure (bijlage A bij het verzoekschrift). 

Ter zitting heeft verzoekster evenwel erkend dat conclusie 10 nieuw is ten opzichte van 

D1, D6 en D7. Conclusie 10 is volgens verzoekster evenwel niet inventief, omdat het 10

voor de vakman logisch is om een van de documenten D1, D6 of D7 te combineren met 

een scharnierelement volgens D3 of D20.

Verzoekster stelt dat conclusies 11 t/m 14, welke verdere uitwerkingen van het 

scharnierelement volgens conclusie 10 betreffen, niet inventief zijn omdat de 

maatregelen uit deze conclusies voor de vakman voor de hand liggen. Voor conclusie 15

11 wijst verzoekster op D18, waarin het gebruik van “glass reinforced plastic” genoemd 

wordt. Ten aanzien van conclusie 14 wijst verzoekster tevens op wat bekend is uit de 

documenten D3 en D5.

Verzoekster is van mening dat conclusies 15 en 16, welke betrekking hebben op het 20

vervaardigen van spanorganen uit met vezels versterkte kunststof, niet inventief zijn, 

omdat de toepassing van dit materiaal in baleinen algemeen bekend is en toepassing 

daarvan in de scherminrichtingen zoals bekend uit D1, D6 en D7 voor de hand ligt.  

Verzoekster is tenslotte van mening dat het toepassen van een lijmverbinding tussen de 

spanorganen volgens conclusie 17 niet inventief is. 25

5. Het verweer van octrooihoudster
Octrooihoudster betwist gemotiveerd de toepasselijkheid van de door verzoekster 

aangevoerde nietigheidsbezwaren. 

30

Octrooihoudster betoogt in haar verweerschrift allereerst dat de paraplu die het 

onderwerp van het octrooi vormt, beter dan conventionele paraplu’s krachten kan 

opvangen doordat de baleinen zich over een contactvlak afwikkelen. Tevens wijst 

octrooihoudster op de vele prijzen die de paraplu die het onderwerp vormt van het 

octrooi, de populaire Senz stormparaplu, heeft gewonnen, de grote belangstelling die 35

deze in de media heeft gekregen en de verrassing dat een paraplu, die al 3000 jaar 

bestaat, nog een dergelijke revolutionaire verbetering kan ondergaan. Ook wijst 

octrooihoudster op een gedegen wetenschappelijk afstudeeronderzoek dat aan de 

paraplu ten grondslag ligt.

40
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Octrooihoudster stelt dat conclusie 1 nieuw is t.o.v. D1, omdat in D1 de spanorganen 

over enige afstand één geheel vormen, en daarom geen contactvlak kunnen bepalen. 

Octrooihoudster definieert in haar verweerschrift een contactvlak als een ruimtelijke 

begrenzing van een lichaam waar aanraking plaatsvindt. Verder stelt octrooihoudster dat 

conclusie 1 nieuw is t.o.v. D6, omdat in D6 de spanorganen uit één en hetzelfde 5

draadvormig deel zijn gevormd. Door hun cilindrische dwarsdoorsnede vormen de 

spanorganen in D6 een contactlijn in plaats van een contactvlak. Volgens 

octrooihoudster is een contactlijn ongeschikt voor krachtenabsorptie, omdat de baleinen 

onder belasting langs elkaar zullen schieten. Ter zitting heeft octrooihoudster 

aangegeven dat de afstand waarover de spanorganen zich evenwijdig uitstrekken en 10

daarbij een contactvlak bepalen geen vaste afstand is. De spanorganen vangen de 

krachten op van een belasting van buitenaf, bijvoorbeeld ten gevolge van de wind, door 

af te wikkelen in hun lengterichting, d.w.z. door de afstand waarover ze evenwijdig lopen 

en een contactvlak bepalen te vergroten. Hierbij heeft octrooihoudster verwezen naar 

figuur 4 en de passage op pagina 5, regels 12 t/m 18, van het octrooi.15

Octrooihoudster is voorts van mening dat uit D7 geen scherminrichting bekend is waarbij 

de verbinding tussen de eerste en tweede spanorganen dichter bij de omtrek van het 

scherm dan bij de staf is aangebracht. Hierdoor is de hoek tussen de spanorganen in D7 

dermate groot dat geen sprake kan zijn van een contactvlak dat in staat is om krachten 

tussen de spanorganen te absorberen. Ter zitting heeft octrooihoudster hieraan 20

toegevoegd dat de uit D7 bekende spanorganen bovendien rond zijn, om welke reden 

deze niet over elkaar zullen afwikkelen en daarom niet zoals in conclusie 1 van het 

octrooi een contactvlak bepalen, maar een contactlijn.

Conclusie 1 is volgens octrooihoudster inventief ten opzichte van D1, omdat de vakman 25

die een paraplu wil verschaffen die beter bestand is tegen daarop uitgeoefende 

krachten, uit D1 juist leert om de uit D1 bekende constructie stijver in plaats van 

flexibeler te maken. Verder stelt octrooihoudster dat de vakman uit D6, vanwege het 

ontbreken van een contactvlak in de uit D6 bekende scherminrichting, zal leren dat hij 

de spanorganen van dikker draadvormig materiaal moet maken, niet dat krachten 30

kunnen worden geabsorbeerd via het over elkaar afwikkelen van contactvlakken. 

Conclusie 1 is volgens octrooihoudster daarom ook inventief t.o.v. D6.

Ten aanzien van de inventiviteit t.o.v. D7 stelt octrooihoudster dat uit D7 alleen 

draadvormige spanorganen met een ronde dwarsdoorsnede bekend zijn, waardoor bij 

belasting van de paraplu van buitenaf, afwikkelen over een contactvlak niet mogelijk is. 35

De spanorganen zullen in plaats daarvan langs elkaar schieten, afsteunen tegen het 

schermdoek en dit beschadigen. Ter zitting heeft octrooihoudster hieraan toegevoegd 

dat de vakman uit D7 slechts leert dat door het voorspannen van baleinen de weerstand 

tegen omklappen bij belasting van binnenuit kan worden vergroot. Conclusie 1 berust 

volgens octrooihoudster derhalve op uitvinderswerkzaamheid t.o.v. D7.40
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Tot slot wijst octrooihoudster op de ruime hoeveelheid stand van de techniek die 

verzoekster heeft geciteerd, waaruit blijkt dat in de tijdspanne van 1890 tot 2002 

ontwikkelingen aan scherminrichtingen zoals paraplu’s hebben plaatsgevonden. Hoewel 

het octrooi een probleem oplost dat vanaf de allereerste paraplu’s is onderkend, 

namelijk beschadiging van een paraplu bij blootstelling aan krachten, wordt dit volgens 5

de stand van de techniek, en anders dan in het octrooi, echter steeds opgelost door 

paraplu’s te verstijven. Dat het zo lang heeft geduurd voordat de stormparaplu van 

octrooihoudster is ontwikkeld, is volgens octrooihoudster een indicatie voor de 

aanwezigheid van inventiviteit.

10

Ten aanzien van de volgconclusies stelt octrooihoudster voorop dat deze per definitie 

nieuw en inventief zijn, omdat deze afhankelijk zijn van conclusie 1, welke volgens 

octrooihoudster nieuw en inventief is. In aanvulling daarop stelt octrooihoudster het 

volgende:

15

Conclusie 2 is volgens octrooihoudster nieuw daar in D1 geen holle koker wordt 

toegepast die de staf over een belangrijk deel van zijn lengte omsluit. Hetzelfde geldt 

voor D6. In D7 wordt weliswaar een holle koker als verplaatsbaar bedieningsmiddel 

toegepast maar die is niet langs de staf schuifbaar. In D7 is namelijk sprake van een 

schroefbeweging. Derhalve is conclusie 2 ook nieuw t.o.v. D7. Octrooihoudster is van 20

mening dat het voor een vakman ook niet voor de hand ligt om de maatregelen van 

conclusie 2 toe te passen, omdat dit bij conventionele paraplu’s tot een onwerkbare 

situatie zou leiden.

In verband met conclusie 4 merkt octrooihoudster op dat D1 een vakwerkconstructie 25

toont die de paraplu juist stijver maakt, terwijl het octrooi is gericht op het op flexibele 

wijze absorberen van krachten. Voorts merkt octrooihoudster in verband met conclusie 4 

nog op dat in D6 het onder voorspanning brengen van de tweede spanorganen tot 

gevolg heeft dat de baleinen langs elkaar bewegen, waarmee wordt bevestigd dat de 

scherminrichting volgens D6 geen over elkaar afwikkelende contactvlakken omvat.30

Ten aanzien van de conclusies 5 en 6 baseert octrooihoudster haar verweer tegen de 

nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren op het voordelige effect dat een asymmetrische 

vorm biedt t.o.v. de vorm van een traditionele paraplu, namelijk het aannemen van een 

voorkeurstand ten opzichte van de windrichting waardoor wordt voorkomen dat de 35

paraplu aan onnodig grote krachten wordt blootgesteld. Hierdoor is minder kracht nodig 

om de paraplu vast te houden. Tevens stelt octrooihoudster dat niet iedere 

asymmetrische vorm per definitie een vleugelprofiel omvat.

Octrooihoudster stelt dat uit de door verzoekster aangehaalde documenten D3 en D19 40

niet alle maatregelen van conclusie 10 bekend zijn. Voorts stelt octrooihoudster in 



PAGINA

10/20
verband met conclusie 13 dat krimpkousen doorgaans niet in het vakgebied van 

paraplu’s worden toegepast. Ter zitting heeft octrooihoudster tevens betoogd dat bij de 

beoordeling van de inventiviteit van conclusie 17 niet mag worden uitgegaan van een 

vakman op het gebied van lijmen, maar moet worden uitgegaan van een vakman op het 

gebied van paraplu’s.5

6. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

6.1 Meest nabij gelegen stand van de techniek
Verzoekster heeft haar nietigheidsbezwaren betreffende de nieuwheid van het octrooi 10

met name gebaseerd op de documenten D1, D6 en D7. Ter zitting heeft verzoekster 

aangegeven dat zij D7 als meest nabij gelegen stand der techniek ziet.

Octrooicentrum Nederland is met verzoekster van oordeel dat D7 de meest nabij 

gelegen stand van de techniek vormt voor het onderhavige octrooi, omdat de werking 15

van de scherminrichting volgens D7 meer overeenkomt met die van het octrooi dan de 

werking van de scherminrichtingen volgens D1 en D6.

Elk van de documenten D1, D6 en D7 openbaart een scherminrichting welke ten minste 

alle maatregelen van de aanhef van conclusie 1 omvat. Voorts is ook uit elk van deze 

documenten bekend dat eerste en tweede spanorganen zich over enige afstand 20

evenwijdig uitstrekken. 

Uit D1, in het bijzonder uit figuur 2 van D1, zijn eerste en tweede spanorganen “7” 

bekend die nabij de omtrek van het scherm met elkaar verbonden zijn, namelijk tussen 

de punten “9” en “10”. Over de afstand tussen de punten “9” en “10“ lopen de 

spanorganen evenwijdig. Daarbij wordt naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland 25

echter geen contactvlak gedefinieerd, omdat over dit traject de spanorganen één geheel 

vormen. Vanaf het punt “9” in de richting van de staf lopen de spanorganen niet in 

hoofdzaak evenwijdig, doordat ze daar uit elkaar worden gehouden met “spreaders 12”. 

Uit D6 is een scherminrichting bekend waarbij de spanorganen zijn uitgevoerd als een 

staaldraad welke is gebogen tot een eerste en een tweede spanorgaan. Hiermee zijn 30

automatisch de eerste en de tweede spanorganen met hun tweede, nabij de omtrek van 

het scherm gelegen uiteinden met elkaar verbonden (bij “hem 60” in figuur 1). Daarnaast 

zijn de spanorganen echter op een tweede punt met elkaar verbonden, namelijk bij “loop 

41”. Hoewel dit punt ( “loop 41”) kan schuiven (“sliding”), zal het ook onder belasting niet 

over een grote afstand kunnen verschuiven. Vanaf dit punt (“loop 41”), in de richting van 35

de staf, strekken de spanorganen zich niet evenwijdig uit. In plaats daarvan vormen de 

spanorganen vanaf punt (“loop 41”) een rigide vakwerk constructie (zie pagina 1, regels 

68 t/m 73).

Uit D7, in het bijzonder uit figuur 2 van D7, is een scherminrichting bekend met eerste 

en tweede spanorganen (resp. “Stangen g” en “Gabeln c”) die naar het oordeel van 40

Octrooicentrum Nederland duidelijk onderling verbonden zijn nabij de omtrek van het 
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scherm (zie figuur 2 en pagina 1, kolom 1, regels 29 t/m 31). Vanaf de onderlinge 

verbinding strekken de spanorganen zich evenwijdig uit, zoals te zien is in figuur 2 van 

D7. Bij het in- en uitklappen van de scherminrichting van D7 nemen de “Gabeln c” deel 

aan het doorbuigen van “Stangen g” (zie pagina 1, kolom 1, regels 31 t/m 33). Anders 

dan bij de scherminrichtingen volgens D1 en D6, zullen bij de scherminrichting volgens 5

D7 de spanorganen, evenals in het onderhavige octrooi, afhankelijk van de belasting 

meer of minder onderling contact in de lengterichting maken. Bij D1 ligt het contact 

tussen de spanorganen vast en ook bij D6 kan het contact slechts beperkt variëren. 

Hoewel de spanorganen van D1 en D6 bij belasting in een situatie kunnen komen dat ze 

over een enigszins grotere afstand evenwijdig lopen en contact maken, is dit veel 10

minder aannemelijk dan bij de scherminrichting zoals bekend uit D7. D7 ligt daarmee 

dichter bij het octrooi dan D1 en D6.

6.2 Conclusie 1
Maatregelen van de aanhef15

Document D7, in het bijzonder figuur 2 van D7, openbaart een scherminrichting 

omvattende een staf (“Stock a” verbonden met “Rohr f”), een nabij een einde van de staf 

daarmee verbonden scherm van flexibel materiaal, langs de staf verplaatsbare 

bedieningsmiddelen (“Hülse b”) voor het in- of uitklappen van het scherm en middelen 

voor het spannen van het scherm (“Gabeln c” en “Stangen g”). Door het uit elkaar 20

bewegen van de nabij de staf gelegen uiteinden van de “Gabeln c” ten opzichte van de 

eveneens nabij de staf gelegen uiteinden van de “Stangen g” middels verplaatsing van 

de staf ten opzichte van de bedieningsmiddelen wordt het scherm opgespannen, zoals 

volgt uit de figuren 2 en 4 en de passages op pagina 1, kolom 1, regels 1 t/m 6, en 

pagina 1, kolom 2, regels 6 t/m 11. Door het naar elkaar brengen van de genoemde 25

uiteinden zal het scherm weer worden ingeklapt.

De uit D7 bekende schermspanmiddelen omvatten een stel eerste spanorganen 

(“Stangen g”), welke elk met een eerste uiteinde scharnierbaar verbonden zijn met de 

staf en zich van daar langs het scherm uitstrekken tot nabij de omtrek daarvan (zie 

figuur 2). Voorts omvatten de schermspanmiddelen een stel tweede spanorganen 30

(“Gabeln c”) welke elk met een eerste uiteinde scharnierbaar verbonden zijn met de 

bedieningsmiddelen (“Hülse b”). Uit figuur 2 en de passage op pagina 1, kolom 1, regels 

29 t/m 31 (“Die federnden Gabeln c sind mit ihrem äu•eren Ende mehrfach an der 

Stangen g befestigt…”) blijkt naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland dat de 

tweede uiteinden van de tweede spanorganen (“Gabeln c”) verbonden zijn met de 35

tweede uiteinden van de overeenkomstige eerste spanorganen (“Stangen g”) en dat 

deze verbindingen zich, anders dan octrooihoudster in haar verweerschrift heeft 

betoogd, nabij de omtrek van het scherm bevinden. De onderlinge verbindingen zijn 

vaste verbindingen, zoals blijkt uit de passage op pagina 2, kolom 2, regels 1 t/m 8, 

waar gesproken wordt over “die feste Verbindung der Gabeln c mit den Stangen g ”. 40

Alle maatregelen van de aanhef van conclusie 1 zijn daarmee bekend uit D7. 
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Maatregelen van het kenmerk

In figuur 2 van D7 is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland zichtbaar dat de uit 

D7 bekende spanorganen (“Stangen g” en “Gabeln c”) zich, evenals de spanorganen uit 

het onderhavige octrooi, vanaf hun onderlinge verbinding, gelegen nabij de omtrek van 

het scherm, over enige afstand in hoofdzaak evenwijdig uitstrekken. Uit de passage op 5

pagina 1, kolom 1, regels 29 t/m 33 blijkt tevens dat de “Gabeln c” veerkrachtig zijn en 

bij het in- en uitklappen van het scherm deelnemen aan het doorbuigen van de “Stangen 

g”. Onder belasting van buitenaf, bijvoorbeeld ten gevolge van de wind, zal de afstand 

waarover de “Stangen g” en “Gabeln c” zich in hoofdzaak evenwijdig uitstrekken 

toenemen t.o.v. de afstand in de situatie zonder belasting, overeenkomstig de uitleg die 10

octrooihoudster ter zitting heeft gegeven m.b.t. de maatregelen van het kenmerk van 

conclusie 1. De uit D7 bekende spanorganen wikkelen zich onder belasting van buitenaf 

derhalve over elkaar af, net zoals de spanorganen in het onderhavige octrooi. 

Octrooihoudster heeft in haar verweerschrift nog betoogd dat de hoek die in D7 wordt 

verschaft tussen de eerste en tweede spanorganen te groot is om bij belasting tot een 15

goede afwikkeling van de spanorganen te kunnen leiden. Octrooicentrum Nederland 

stelt in dit verband vast dat in het octrooi de hoek tussen de uit elkaar lopende 

spanorganen niet wordt gespecificeerd. In figuur 2 van D7 is bovendien te zien dat de 

spanorganen elkaar, komende uit de richting van de staf, geleidelijk naderen en dat in 

D7 daarmee sprake is van een relatief scherpe hoek.20

Verder heeft octrooihoudster zich ter zitting op het standpunt gesteld dat in D7, anders 

dan in het octrooi, geen contactvlak wordt bepaald, maar een contactlijn, omdat uit 

figuur 4 van D7 zou blijken dat de “Stangen g” en “Gabeln c” ronde spanorganen zijn. 

Octrooihoudster heeft in dit verband bovendien betoogd dat ronde spanorganen bij 

belasting langs elkaar schieten en niet via een contactvlak over elkaar kunnen 25

afwikkelen. Octrooicentrum Nederland deelt deze zienswijze niet. Hoewel in de 

beschrijving van het octrooi op pagina 5, regels 19 t/m 22, ter toelichting wordt vermeld 

dat de spanorganen een zodanige vorm moeten hebben dat het contactvlak bij 

afwikkeling behouden blijft, bevat conclusie 1 geen maatregelen die de vorm van de 

spanorganen of de vorm het contactvlak beperken. Voldoende is volgens de 30

maatregelen van conclusie 1 dat een contactvlak wordt bepaald. Voorts wordt in D7 niet 

beschreven welke vorm de daaruit bekende spanorganen hebben. De figuren van D7 

zijn dermate klein en schematisch dat hieruit naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland niet kan worden afgeleid dat het in D7 moet gaan om ronde spanorganen. 

Echter, ook als D7 wel beperkt wordt uitgelegd en wordt aangenomen dat bij de uit D7 35

bekende scherminrichting ronde spanorganen worden toegepast, dan nog komt 

Octrooicentrum Nederland niet tot de conclusie dat de uit D7 bekende spanorganen 

geen contactvlak bepalen. Octrooihoudster gaat met haar argument dat ronde 

spanorganen alleen een contactlijn kunnen bepalen namelijk uit van een theoretische 

situatie, waarbij de doorsneden van de spanorganen volmaakt rond zouden zijn en het 40

materiaal zodanig hard is dat bij contact een lijn wordt gevormd en geen vlak. In 
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werkelijkheid zal ook bij ronde spanorganen wel degelijk een contactvlak met een 

zekere breedte worden bepaald, zij het wellicht een beperkte breedte. Conclusie 1 stelt, 

zoals gezegd, echter geen eisen aan de breedte van het contactvlak. Ook het argument 

van octrooihoudster dat ronde spanorganen onder belasting snel langs elkaar heen 

zullen schieten en derhalve niet over een contactvlak zullen afwikkelen, is volgens 5

Octrooicentrum Nederland niet steekhoudend. Conclusie 1 is namelijk niet beperkt tot 

een scherminrichting waarbij onder belasting het over elkaar afwikkelen van de

spanorganen op de door octrooihoudster voorgestane wijze zal plaatsvinden. Daarbij

merkt Octrooicentrum Nederland nog op dat het eventueel langs elkaar heen schieten 

van de spanorganen bij belasting behalve door de vorm van de spanorganen 10

bijvoorbeeld ook zal worden bepaald door de mate van belasting, de manier van 

bevestiging van de spanorganen aan de staf, de manier waarop de spanorganen 

onderling aan elkaar zijn bevestigd en door de stijfheid van de spanorganen zelf. Een 

contactvlak met beperkte breedte verhindert naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland op zichzelf niet om het in het octrooi beoogde effect te bereiken, namelijk het 15

over elkaar afwikkelen van de spanorganen in de lengterichting van de spanorganen. 

Octrooicentrum Nederland komt tot de conclusie dat de eerste en tweede spanorganen 

volgens D7 zich, evenals in het onderhavige octrooi, vanaf hun onderlinge verbinding 

over enige afstand in hoofdzaak evenwijdig uitstrekken en daarbij een contactvlak 

bepalen, waarmee bovendien hetzelfde effect wordt bereikt als met de maatregelen van 20

conclusie 1. De scherminrichting volgens conclusie 1 is derhalve bekend uit D7.

Het door octrooihoudster gevoerde verweer dat de door haar ontwikkelde, op 

afwikkeling over contactvlakken gebaseerde stormparaplu reeds vele prijzen heeft 

gewonnen, dat deze grote belangstelling in de media heeft gekregen en dat het 

verrassend is dat een zo lang bestaand product nog een revolutionaire verbetering kan 25

ondergaan, kan geen verandering brengen aan de constatering dat conclusie 1 niet 

nieuw is. Evenzo kan het gegeven dat de materie van het octrooi onderwerp van een 

afstudeeronderzoek is geweest, geen nieuwheid aan de maatregelen van conclusie 1 

verschaffen.

30

Ten overvloede merkt Octrooicentrum Nederland op dat conclusie 1 niet is beperkt tot 

een scherminrichting in de uitgeklapte toestand. Hoewel een scherminrichting in de 

ingeklapte toestand alle maatregelen van conclusie 1 kan vertonen, inclusief evenwijdig 

uitstrekkende spanorganen die een contactvlak bepalen, wordt, nu conclusie 1 niet 

nieuw gebleken is ten opzichte van de uit D7 bekende scherminrichting in de uitgeklapte 35

toestand, een bespreking van de scherminrichting in ingeklapte toestand achterwege 

gelaten.

40
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6.3 Conclusie 2
Conclusie 2 heeft als kenmerkende maatregel dat de verplaatsbare bedieningsmiddelen 

de gedaante hebben van een holle koker, die de staf over een belangrijk deel van zijn 

lengte omsluit en daar langs verschuifbaar is. Deze maatregel is bekend uit D7, waar 

“Hülse b” de gedaante heeft van een holle koker die de staf (“Stock a” in combinatie met 5

“Rohr f”) voor een groot deel omsluit (zie figuren 3 en 4). Door axiale verschuiving van 

de huls wordt het scherm in- of uitgeklapt (zie pagina 1, kolom 1, regels 1 t/m 6). 

Octrooihoudster heeft als verweer aangevoerd dat de verplaatsing in D7 wordt 

bewerkstelligd door rotatie van “Hülse b” en “Rohr f” en derhalve een schroefbeweging 

betreft en geen schuifbeweging. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland dient 10

deze schroefbeweging als overbrenging van de axiale verschuiving van de 

bedieningsmiddelen. De scherminrichting volgens D7 omvat twee tegengestelde delen 

met schroefdraad, namelijk “Stange d” en “Rohr f” (zie pagina 1, kolom 1, regel 21 t/m 

23), waardoor als netto resultaat geen relatieve rotatie tussen de bedieningsmiddelen en 

de staf optreedt. De staf en de bedieningsmiddelen zijn daardoor langs elkaar 15

verschuifbaar in hun lengterichting. 

Alle maatregelen van conclusie 2 zijn bekend uit D7 en deze conclusie is derhalve niet 

nieuw.

6.4 Conclusie 320

Conclusie 3 beschrijft het werkingsprincipe van de scherminrichting waarbij de koker 

zich in ingeklapte toestand dicht bij de verbinding van het scherm met de staf bevindt en 

daarlangs naar beneden beweegbaar is om het scherm uit te klappen. Bij conclusie 2 is 

het werkingsprincipe van de scherminrichting van D7 reeds besproken. Uit D7, figuren 1 

en 3 (ingeklapte toestand), figuren 2, 4 en 5 (uitgeklapte toestand) en de beschrijving op 25

pagina 1, kolom 1, regels 21 t/m 28 volgt dat de holle koker (“Hülse b”) zich in de 

ingeklapte toestand in een bovenste stand bevindt, dicht bij de verbinding met het 

scherm en van daar af langs de staf naar beneden beweegbaar is om het scherm uit te 

klappen. Conclusie 3 is hiermee bekend uit D7 en daarom niet nieuw.

30

6.5 Conclusie 4
Conclusie 4 specificeert dat in de uitgeklapte toestand, waarbij de spanorganen zich in 

hoofdzaak radiaal uitstrekken vanaf de staf, tenminste de tweede spanorganen onder 

voorspanning staan. De tweede spanorganen zoals bekend uit D7 (“Gabeln c”) zijn 

verend (zie pagina 1, kolom 1, regel 29). Voorts staat in D7 op pagina 1, kolom 2, regels 35

6 t/m 11, dat de positie van de “Gabeln c” in de uitgeklapte toestand dient om “..die 

Stangen g an den freien Enden aus einander zu drängen und gleichzeitig gespannt zu 

halten.” De eerste spanorganen komen onder spanning te staan, welke spanning bereikt 

wordt middels de tweede spanorganen, waaruit volgt dat deze tweede spanorganen ook 

onder spanning moeten staan. Uit D7 zijn derhalve de maatregelen van conclusie 4 40

bekend. Conclusie 4 is daarom niet nieuw.



PAGINA

15/20
6.6 Conclusies 5 t/m 7
De conclusies 5 t/m 7 beschrijven de vorm van het scherm. Conclusie 5 is daarbij 

afhankelijk van één der voorgaande conclusies of van de aanhef van conclusie 1. 

Conclusie 5 heeft als kenmerkende maatregelen dat het scherm een asymmetrische 5

vorm vertoont, de staf excentrisch aan het scherm verbonden is en de spanorganen 

verschillende lengten vertonen. Conclusie 5 is niet beperkt tot een specifieke vorm van 

asymmetrie. Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat de vakman in het licht van de 

beschrijving en de figuren 1 t/m 3, zal begrijpen dat het gaat om de asymmetrie van het 

zijaanzicht of het bovenaanzicht van het scherm, in het laatste geval meer specifiek om 10

een gebrek aan rotatiesymmetrie.

Indien conclusie 5 wordt beschouwd in afhankelijkheid van de aanhef van conclusie 1, 

zou uitgegaan kunnen worden van een andere primaire stand van de techniek dan bij de 

beoordeling van de conclusies 1 t/m 4. Geen van de door verzoekster aangevoerde 15

documenten waaruit asymmetrische vormen van scherminrichtingen bekend zijn (D2 en 

D8 t/m D13) openbaart echter duidelijk alle maatregelen uit de aanhef van conclusie 1, 

met name niet de maatregel dat de verbinding tussen de eerste en tweede spanorganen 

dichter bij de omtrek van het scherm dan bij de staf is aangebracht en zich bij voorkeur 

in hoofdzaak nabij de omtrek van het scherm bevindt. Weliswaar bevinden deze 20

verbindingen zich in een aantal van deze documenten net dichter bij de omtrek van het 

scherm dan bij de staf, hiermee wordt echter niet hetzelfde effect bereikt als in het 

onderhavige octrooi. Octrooicentrum Nederland ziet daarom geen aanleiding om uit te 

gaan van een andere stand van de techniek dan bij de bespreking van conclusie 1.

25

Uit D7 is geen asymmetrische scherminrichting bekend, zodat conclusie 5 daarmee 

nieuw is, zowel in afhankelijkheid van de gehele conclusie 1 als in afhankelijkheid van 

de aanhef van conclusie 1. Verzoekster heeft echter documenten D2 en D8 t/m D13 

aangevoerd, waarin asymmetrische scherminrichtingen worden beschreven, steeds met 

een staf die excentrisch met het scherm verbonden is en waarbij de spanorganen 30

verschillende lengtes hebben. Octrooicentrum Nederland deelt de mening van 

verzoekster dat inderdaad uit elk van deze documenten alle kenmerkende maatregelen 

van conclusie 5 bekend zijn. Dit is niet bestreden door octrooihoudster. Ook de stelling 

van octrooihoudster dat de door haar ontwikkelde asymmetrische scherminrichting een 

zelfinstellende werking heeft en daarom in de wind een voorkeurstand zal innemen, doet 35

aan het oordeel van Octrooicentrum Nederland over de bekendheid van de 

kenmerkende maatregelen van conclusie 5 niets af. Conclusie 5 is immers niet beperkt 

tot een scherminrichting die het genoemde effect oplevert, voor zover dat niet reeds 

optreedt bij de scherminrichtingen volgens de documenten D2 en D8 t/m D13.

Noch gebleken, noch gesteld is dat de combinatie van de uit D7 bekende 40

scherminrichting met één van de uit D2 of D8 t/m D13 bekende asymmetrische 
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scherminrichtingen een combinatie-effect oplevert of anderszins inventieve arbeid 

vereist. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland gaat het in dit geval om niet 

meer dan een zuivere samenvoeging van reeds bekende maatregelen die op 

verschillende uitvindingsgedachten berusten. Conclusie 5 is daarom niet inventief in het 

licht van D7 in combinatie met wat bekend is uit elk van de documenten D2 en D8 t/m 5

D13.

Conclusie 6, welke afhankelijk is van conclusie 5, beschrijft een scherm met een 

zijaanzicht dat in hoofdzaak overeenkomt met een vleugelprofiel. Door verzoekster is 

aangevoerd dat een dergelijk zijaanzicht automatisch voortvloeit uit de asymmetrie van 10

het scherm. Hierbij is verwezen naar de documenten D2 en D8 t/m D13. Als verweer is 

door octrooihoudster aangevoerd dat door de vleugelvorm minder kracht nodig is om de 

scherminrichting vast te houden. 

Octrooicentrum Nederland stelt allereerst vast dat in het octrooi geen duidelijke definitie 

is gegeven van wat onder een vleugelvorm precies dient te worden begrepen, noch in 15

het octrooischrift, noch in de onderhavige adviesprocedure. Octrooicentrum Nederland 

hanteert derhalve een ruim begrip en stelt vervolgens vast dat een vleugelprofiel in ieder 

geval bekend is uit D2 (zie figuur 4), uit D11 (zie figuur 1) en uit D13 (zie figuur 1).

Hieraan doet het volgens octrooihoudster beoogde effect van de maatregelen van de 

conclusie wederom niets af. Octrooicentrum Nederland sluit overigens niet uit dat 20

vleugelprofielen ook bekend zijn uit de andere aangevoerde documenten.

Noch gebleken, noch gesteld is dat de combinatie van de uit D7 bekende 

scherminrichting met één van de uit D2, D11 of D13 bekende asymmetrische 

scherminrichtingen waarvan het zijaanzicht overeenkomt met een vleugelprofiel, een 

combinatie-effect oplevert of anderszins inventieve arbeid vereist. Naar het oordeel van 25

Octrooicentrum Nederland gaat het ook in dit geval om niet meer dan een zuivere 

samenvoeging van reeds bekende maatregelen die op verschillende 

uitvindingsgedachten berusten. Conclusie 6 is daarom niet inventief in het licht van D7 in 

combinatie met hetgeen bekend is uit in ieder geval elk van de documenten D2, D11 en 

D13.30

Conclusie 7, welke afhankelijk is van conclusie 5 of 6, omvat de kenmerkende maatregel 

dat het bovenaanzicht in hoofdzaak eivormig is. Octrooicentrum Nederland deelt de 

mening van verzoekster dat een dergelijke vorm bekend is uit elk van de documenten 

D2 en D8 t/m D13. Hieraan doet het volgens octrooihoudster beoogde effect van de 35

maatregelen van de conclusie, namelijk dat de eivorm bijdraagt aan het zelfinstellende 

vermogen van de scherminrichting, wederom niets af. 

Om dezelfde reden als gesteld bij conclusie 5 is conclusie 7 niet inventief.

40
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6.7 Conclusie 8
Conclusie 8 is gericht op een scherminrichting waarbij de staf en de spanorganen 

gedeeld zijn uitgevoerd, waarbij de afmetingen van de delen van de staf en de 

spanorganen in hoofdzaak overeenkomen, en de staf beweegbaar is tussen een 

gebruiksklare toestand en een opbergstand waarin de afmetingen van de 5

scherminrichting aanzienlijk kleiner zijn dan in de gebruiksklare toestand. Enerzijds heeft 

verzoekster aangevoerd dat deze conclusie niet nawerkbaar is, daar het niet mogelijk is 

om tegelijkertijd de maatregelen van conclusies 1 t/m 4 en de kenmerkende 

maatregelen van conclusie 8 toe te passen. Door het delen van de spanorganen 

ontstaan namelijk per definitie bevestigingspunten die dichter bij de staf liggen dan bij de 10

omtrek. Anderzijds behoren opvouwbare scherminrichtingen tot de algemene kennis van 

de vakman en voegen de kenmerkende maatregelen van deze conclusie volgens 

verzoekster daarom niets bijzonders toe. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat in conclusie 8 de concrete technische 

maatregelen voor het realiseren van het effect van conclusie 8 ontbreken. Noch 15

conclusie 8 noch de beschrijving van het octrooi bevatten concrete technische 

maatregelen of aanwijzingen hoe de staf en spanorganen moeten worden gedeeld om 

te komen tot een opvouwbare scherminrichting die voldoet aan de eerdere conclusies 

waarvan conclusie 8 afhankelijk is. De vakman is daardoor niet in staat de uitvinding

volgens conclusie 8 toe te passen. Het verweer van octrooihoudster dat de vakman wel 20

zonder meer begrijpt hoe hij deze deling moet aanbrengen is onvoldoende onderbouwd 

en kan daarom niet tot een ander oordeel leiden.

Conclusie 8 is derhalve niet nawerkbaar en wordt op grond van het bepaalde in art. 75 

lid 1 sub b Row 1995 nietig geacht. 

25

6.8 Conclusie 9
Conclusie 9 wordt gekenmerkt door middelen voor het  afschermen van de nabij de 

schermomtrek gelegen uiteinden van de spanorganen, welke beschermingsmiddelen 

een afdekkapje kunnen omvatten. Octrooicentrum Nederland stelt dat conclusie 9 door 

het woord “kunnen” niet beperkt is tot een afdekkapje als afschermmiddel.  Voorts 30

betreft het toevoegen van afschermmiddelen op de uiteinden van de spanorganen geen 

nadere uitwerking van de uitvindingsgedachte die ten grondslag ligt aan conclusie 1. 

Afschermmiddelen zijn op zichzelf bekend uit elk van de documenten D14 t/m D17 en 

de vakman zal deze zonder inventieve arbeid toepassen bij een scherminrichting zoals 

bekend uit D7. Conclusie 9 is daarmee niet inventief ten opzichte van D7 in combinatie 35

met elk van de documenten D14 t/m D17.
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6.9 Conclusie 10
Conclusie 10 omvat de kenmerkende maatregel dat de scharnierbare verbinding tussen 

de bedieningsmiddelen en elk van de tweede spanorganen een in hoofdzaak flexibel 

scharnierelement omvat. Een flexibele scharnierbare verbinding tussen de 

bedieningsmiddelen en elk van de tweede spanorganen is bekend uit D3 (zie pagina 2, 5

regels 67 t/m 72, daarin). Het bedieningsmiddel volgens D3 (“sleeve member 21”) is met 

een flexibele strip (“hinge strips 44”) verbonden met tweede spanorganen (“stays 20”). 

Hiermee is het kenmerk van conclusie 10 bekend uit D3. De vakman zal een flexibel 

scharnierelement zonder inventieve arbeid toepassen bij een scherminrichting volgens 

D7, waardoor conclusie 10 niet inventief is ten opzichte van D7 in combinatie met D3.10

Ten overvloede stelt Octrooicentrum Nederland vast dat de maatregelen van conclusie 

10, evenals de uitwerking daarvan in de conclusies 11 t/m 14, geen nadere uitwerking 

verschaffen van de uitvindingsgedachte die ten grondslag ligt aan conclusie 1.

6.10 Conclusies 11 en 1215

Conclusies 11 en 12 betreffen verdere uitwerkingen van het flexibele scharnierelement 

van conclusie 10, waarbij in conclusie 11 het scharnierelement vezels van een flexibel 

en duurzaam materiaal omvat. Door de formulering is de conclusie niet beperkt tot 

aramide of Dyneema. Conclusie 12 specificeert dat het scharnierelement van vezels of 

vezelbanden gevlochten is. De vakman wordt algemeen bekend geacht met flexibele 20

kunststof vezels en ook met het feit dat vezels gevlochten kunnen worden om te komen 

tot een product. De maatregelen van conclusies 11 en 12 kunnen derhalve geen 

inventiviteit verschaffen aan de scherminrichting volgens conclusie 10. 

6.11 Conclusies 13 en 1425

De conclusies 13 en 14 vormen ook een verdere uitwerking van het flexibele 

scharnierelement van conclusie 10. Conclusie 13 kenmerkt zich doordat het 

scharnierelement de gedaante heeft van een kous, waarvan één einde om het eerste 

uiteinde van het tweede spanorgaan aangebracht is, en door lijmen of krimpen daaraan 

bevestigd is. Conclusie 14 kenmerkt zich doordat het andere einde van het kousvormig 30

scharnierelement door inklemming is bevestigd aan de verplaatsbare 

bedieningsmiddelen.

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland betreffen het hier algemeen bekende 

verbindingstechnieken waarvan door octrooihoudster bovendien niet duidelijk is 

gemaakt waarom deze iets bijzonders op zouden leveren bij toepassing bij de 35

scherminrichting volgens het onderhavige octrooi. De maatregelen van conclusies 13 en 

14 kunnen derhalve geen inventiviteit verschaffen aan de scherminrichting volgens de 

voorgaande conclusies.
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6.12 Conclusies 15 en 16
Kenmerkend voor conclusies 15 en 16 is de materiaalkeuze voor de tweede 

spanorganen (conclusie 15) en voor alle spanorganen (conclusie 16). Deze dienen 

vervaardigd te zijn uit met vezels versterkte kunststof. Dergelijke materialen zijn de 

vakman algemeen bekend en de vakman zal deze ook zonder meer toepassen. De 5

maatregelen van conclusies 15 en 16 kunnen derhalve geen inventiviteit verschaffen

aan de scherminrichting volgens de voorgaande conclusies.

Ten overvloede stelt Octrooicentrum Nederland wederom vast dat de maatregelen van 

de conclusies 15 en 16, evenals de uitwerking daarvan in de hierna te bespreken 

conclusie 17, geen nadere uitwerking verschaffen van de uitvindingsgedachte die ten 10

grondslag ligt aan conclusie 1.

6.13 Conclusie 17
In conclusie 17 worden de eerste en tweede spanorganen verbonden door middel van 

een lijmverbinding. Het verlijmen van twee elementen die vervaardigd zijn uit van vezels 15

versterkte kunststof om een verbinding te krijgen is algemeen bekend, en wordt daarom 

ook voor de hand liggend geacht voor de vakman. Ook ten aanzien van deze maatregel 

is niet duidelijk wat het bijzondere effect van het toepassen daarvan is. Ook conclusie 17 

is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland derhalve niet inventief.

Octrooihoudster heeft nog aangevoerd dat slechts de vakman op het gebied van lijmen 20

zou komen tot een lijmverbinding tussen de spanorganen. Octrooicentrum Nederland is 

echter van mening dat het ook bij een vakman op het gebied van scherminrichtingen 

algemeen bekend is dat twee elementen die vervaardigd zijn uit van vezels versterkte 

kunststof met een lijmverbinding verbonden kunnen worden.

25

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

• de conclusies 1 t/m 4 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid;

• de conclusies 5 t/m 7 nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit;30

• conclusie 8 nietig is omdat het octrooischrift niet een beschrijving van de 

uitvinding bevat die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze 

kan toepassen; en 

• de conclusies 9 t/m 17 nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

35

De door verzoekster aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van alle 

conclusies van het Nederlandse octrooi 1029225.
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Aldus gedaan op 20 maart 2009 te Rijswijk door F. Liefrink, A.A.M. Bexkens en 

J.W. Meewisse.

w.g. F. Liefrink, voorzitter
w.g. J.C. Hordijk, secretaris


