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1. Het geding
Great Lenghts B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 17 juni 2008 een verzoekschrift met 
bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het verzoek een advies volgens 
artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de 
toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op 5
Nederlands octrooi 1030766 (hierna: het octrooi). 
Euro Hair Fashion Holding B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 15 augustus 2008 een 
verweerschrift ingediend, waarin de aangevoerde nietigheidsbezwaren gemotiveerd 
worden betwist en voorts een hulpverzoek is opgenomen.
Verzoekster heeft haar nietigheidsbezwaren op 15 september 2008 aangevuld. Daarin 10
wordt bezwaar gemaakt tegen het hulpverzoek en worden vier extra documenten als 
nieuwheidsbezwarend aangevoerd. 
Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 30 september 2008 hebben 
partijen hun standpunt nader bepleit bij monde van hun octrooigemachtigden. De 
octrooigemachtigden van verzoekster, ir. B.J. Niestadt en ir. J.M.G. Dohmen, waren 15
hierbij vergezeld van mevrouw C. Dors van Great Lenghts B.V. De octrooigemachtigde 
van octrooihoudster, ir. W.G.Th. van Dokkum, was hierbij vergezeld van de heer R. 
Guliker van Balmain Hair Group B.V., de heer W.D. Arkesteijn van Innofaith Beauty 
Sciences B.V. en de heer mr. M.C.D. Krantz, juridisch adviseur. Beide partijen hebben 
ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.20

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
ir. A.A.M. Bexkens
dr. M.W. de Lange
mw. dr. ing. L. Bechger, secretaris
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De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 
beschouwd.

2. De feiten5
Euro Hair Fashion Holding B.V. is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1030766 
voor een “Inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen”, dat met dagtekening 
26 juni 2007 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 23 
december 2005. Het octrooi omvat drie conclusies. De hoofdconclusie luidt als volgt: 

10
“Inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen omvattend:
a) tenminste een in een behuizing opgenomen mechanisch bediende 

kleminrichting welke middels een bedieningshendel de handkracht overbrengt 
op de klembekken welke verbrijzelende krachten op de te verbreken 
lijmverbinding uitoefenen welke voorts is voorzien van15

b) tenminste een vloeistofreservoir welke uit de behuizing verwijderd en vervangen 
kan worden dan wel in de inrichting nagevuld kan worden welke voorts is 
voorzien van

c) tenminste een organische oplossingsvloeistof welke een verbrekende dan wel 
oplossende werking heeft op de lijmverbinding.”20

De afhankelijke volgconclusies 2 en 3 betreffen het opnemen van een lichtbron in de 
inrichting, waarbij het licht van de lichtbron de oplossingsvloeistof activeert dan wel op 
chemische wijze de ontbinding van de lijmverbinding versnelt.

25

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

3.1 Aangevoerde documenten.
De conclusies van het octrooi zijn volgens verzoekster nietig wegens gebrek aan 30
nieuwheid dan wel inventiviteit. De nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren ontleent 
verzoekster aan de volgende documenten:

– D1: het Amerikaanse octrooi US 3768491 verleend op 30 oktober 1973;
– D2: het Amerikaanse octrooi US 3709549 verleend op 9 januari 1973;
– D3: het Duitse Offenlegungsschrift DE 19620115 gepubliceerd op 14 mei 1998;35
– D4: de internationale octrooiaanvrage WO 97/38799 gepubliceerd op 23 

oktober 1997;
– D5: het Amerikaanse octrooi US 2870573 verleend op 27 januari 1959;
– D6: het Amerikaanse octrooi US 2449349 verleend op 14 september 1948;
– D7: de internationale octrooiaanvrage WO 99/22694 gepubliceerd op 14 mei 40

1999;
– D8: het Amerikaanse octrooi US 6446636 verleend op 10 september 2002;
– D9: de internationale octrooiaanvrage WO 2005/070244 gepubliceerd op 4 

augustus 2005;
– D10: het Amerikaanse octrooi US 5004469 verleend op 2 april 1991;45
– D11: het Duitse Offenlegungsschrift DE 3909999 gepubliceerd op 27 september 

1990;



PAGINA

3/9
– D12: de internationale octrooiaanvrage WO 01/06887 gepubliceerd op 1 

februari 2001; en
– D13: de internationale octrooiaanvrage WO 97/06723 gepubliceerd op 27 

februari 1997.
5

3.2 Nieuwheidsbezwaren
Verzoekster stelt dat D1 t/m D3 en D10 t/m D13 bezwarend zijn voor de nieuwheid van 
conclusie 1. Verzoekster meent dat de maatregel van conclusie 1 dat het 
vloeistofreservoir voorzien is van een organische oplossingsvloeistof op drie 
verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd. Voor iedere interpretatie komt 10
verzoekster echter tot de slotsom dat conclusie 1 niet nieuw is.

3.3 Inventiviteitsbezwaren
Voor het geval conclusie 1 nieuw mocht zijn, stelt verzoekster zich op het standpunt dat 
conclusie 1 niet inventief is. Daartoe voert verzoekster het navolgende aan.15

De hoofdconclusie mist uitvindingshoogte ten aanzien van D3 in combinatie met één 
van de documenten D1, D2 of D6. In D3 wordt het klembekken rechtstreeks bediend. 
Bedieningshendels vergemakkelijken het overbrengen van krachten op een 
klembekken. Het technische probleem, waarvoor de vakman zich volgens verzoekster 20
gesteld ziet, is het verbeteren van de overbrenging van de kracht op het klembekken. Dit 
probleem wordt in D1, D2 en D6 opgelost door gebruik te maken van een 
bedieningshendel voor het overbrengen van krachten op het klembekken. De 
combinatie van D3 met één van de documenten D1, D2 of D6 openbaart alle 
maatregelen van conclusie 1. Volgens verzoekster moet derhalve geconcludeerd 25
worden dat conclusie 1 niet inventief is.

Met uitzondering van de behuizing, openbaart D6 alle voor de beoogde werking van 
belang zijnde maatregelen van conclusie 1. Daar alle voor de werking relevante 
maatregelen bekend zijn uit D6, is volgens verzoekster conclusie 1 niet inventief.30

Verzoekster stelt voorts dat conclusie 1 ook uitvindingshoogte ontbeert ten aanzien van 
de combinatie D9 met D1. De in D9 getoonde kleminrichting is niet voorzien van een 
vloeistofreservoir en heeft derhalve het in het octrooi beschreven nadeel dat het 
oplosmiddel handmatig in het haar moet worden aangebracht waarna de klem van D9 35
kan worden gebruikt voor het verbrijzelen van de uit te halen verbinding. Het technische 
probleem waarvoor de vakman zich gesteld ziet, uitgaande van de klem van D9, is 
volgens verzoekster te definiëren als: “Hoe kan het omslachtige en tijdrovende proces 
met een aparte klem en een apart vloeistofreservoir worden weggenomen?”. 
Verzoekster meent dat de vakman uit D1 leert dat een reservoir in een kleminrichting 40
kan worden opgenomen. De combinatie van D9 met D1 openbaart volgens verzoekster 
alle aspecten van conclusie 1 en is derhalve niet inventief. De combinatie D9 met D1 
openbaart volgens verzoekster alle maatregelen van conclusies 2 en 3 waarmee deze 
eveneens gebrek aan uitvindingshoogte bezitten.

45
3.4 Bezwaren tegen het hulpverzoek
Verzoekster maakt gemotiveerd bezwaar tegen de behandeling van het door 
octrooihoudster in haar verweerschrift ingediende hulpverzoek. Bovendien meent 
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verzoekster dat de aangepaste conclusie niet toelaatbaar is omdat de conclusie niet 
voldoet aan de zgn. ‘Spiro/Flamco’-criteria die de Hoge Raad heeft opgesteld voor 
beperkingen van octrooiconclusies. Tot slot betwist verzoekster gemotiveerd de 
nieuwheid van de nieuwe conclusie volgens het hulpverzoek. Verzoekster stelt dat D10 
t/m D13 bezwarend zijn voor de nieuwheid van de conclusie volgens het hulpverzoek. 5
De combinatie van D10 met D9 is voorts bezwarend voor de inventiviteit van de 
volgconclusies 2 en 3 in afhankelijkheid van de conclusie volgens het hulpverzoek. 

4. Verweer octrooihoudster10

4.1 Inleiding
Octrooihoudster bestrijdt de nietigheidsbezwaren van verzoekster en houdt de 
geldigheid van de conclusies zoals verleend staande. Voor het geval Octrooicentrum 
Nederland echter de hoofdconclusie nietig mocht achten, heeft octrooihoudster een 15
hulpverzoek ingediend.

4.2 Nieuwheid
Octrooihoudster betwist gemotiveerd dat de aangevoerde documenten bezwarend 
zouden zijn voor de nieuwheid en stelt dat geen van de aangevoerde documenten een 20
inrichting geschikt voor het verwijderen van haarverlengstrengen openbaart. 
Octrooihoudster geeft per document aan welke maatregelen van conclusie 1 niet 
worden geopenbaard. 

4.3 Inventiviteit en meest nabije stand van de techniek25
Bij het toetsen van de inventiviteit moet eerst de meest nabije stand van de techniek 
worden vastgesteld. Volgens octrooihoudster betreft de meest nabije stand van de
techniek een document in hetzelfde vakgebied als de uitvinding, waarin een inrichting 
wordt geopenbaard met hetzelfde doel of effect als de uitvinding, welke een probleem 
oplost gerelateerd aan het probleem dat in het octrooi wordt genoemd en waarbij een 30
minimum aan structurele en functionele wijzigingen benodigd zijn om tot de geclaimde 
uitvinding te komen. Octrooihoudster verwijst daarbij naar jurisprudentie en Guidelines 
van het Europees Octrooibureau. Volgens octrooihoudster wordt voor de onderhavige 
uitvinding de meest nabije stand van de techniek gevormd door de beschrijvingsinleiding 
van het octrooi en de inrichting volgens D7. De hoofdconclusie onderscheidt zich echter 35
met dermate veel maatregelen van deze twee standen van de techniek dat er geen 
éénduidig objectief probleem kan worden geformuleerd en een daarbij behorende leer 
kan worden gevonden die de vakman op het idee zou kunnen brengen het probleem op 
te lossen overeenkomstig de uitvinding. De conclusies zijn volgens octrooihoudster dan 
ook inventief. 40

4.4 Hulpverzoek
Als hulpverzoek dient octrooihoudster een nieuwe hoofdconclusie in. Aan de 
oorspronkelijke hoofdconclusie is een maatregel toegevoegd, zijnde dat de inrichting 
volgens het hulpverzoek voorts een pompmechanisme omvat dat de oplossingsvloeistof 45
middels een tweede bedieningshendel naar de klembekken transporteert. Uit de 
beschrijving en de figuren zal de vakman begrijpen dat de extra maatregel aan de 
inrichting kan worden toegevoegd, aldus octrooihoudster.
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5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5.1. Interpretatie conclusie 1 
Verzoekster heeft aangevoerd dat er drie interpretaties mogelijk zijn van de laatste 
maatregel van conclusie 1 dat het vloeistofreservoir voorzien is van een organische 5
oplossingsvloeistof. 
Primair stelde verzoekster zich op het standpand dat deze maatregel enig 
onderscheidend karakter mist en derhalve ten onrechte in conclusie 1 is opgenomen. 
Deze maatregel zou slechts onderscheidend zijn ten aanzien van de inhoud van het 
reservoir, en niet ten aanzien van de inrichting welke conclusie 1 beoogt te definiëren. 10
Voor het beoordelen van de nieuwheid van de inrichting zou deze maatregel buiten 
beschouwing moeten worden gelaten. 
Een andere interpretatie van de maatregel zou volgens verzoekster zijn, dat de 
maatregel niet meer inhoudt dan dat het vloeistofreservoir geschikt moet zijn voor het 
opslaan van een organische oplossingsvloeistof. 15
Een derde interpretatie zou volgens verzoekster zijn, dat een inrichting voorzien dient te 
zijn van een organische oplossingsvloeistof welke vloeistof een verbrekende dan wel 
oplossende werking heeft op de lijmverbinding. Volgens verzoekster brengt dit met zich 
mee dat een inrichting pas onder de beschermingsomvang van het octrooi valt indien 
deze daadwerkelijk gevuld is met een organische vloeistof welke vloeistof een 20
verbrekende dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding. Een ongevulde 
inrichting zou daarmee niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. 
Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat er geen onduidelijkheid kan bestaan over 
de interpretatie van de laatste maatregel van conclusie 1. De term “voorzien van” 
betekent dat deze maatregel fysiek aanwezig moet zijn in de inrichting. Niets staat 25
octrooihoudster in de weg om zijn conclusie op deze wijze te formuleren. Aan de stelling 
van verzoekster dat dit betekent dat een ongevulde inrichting niet onder de 
beschermingsomvang van het octrooi zou vallen gaat Octrooicentrum Nederland voorbij 
omdat dit immers los staat van de nietigheidsvraag.
Dat voorts conclusie 1 gelezen moet worden als een inrichting die geschikt is voor het 30
verwijderen van haarverlengstrengen staat niet ter discussie tussen partijen en is ook 
naar oordeel van Octrooicentrum Nederland de juiste lezing van de soortaanduiding.

5.2 Nieuwheid 
Verzoekster heeft gesteld dat D1 t/m D3 en D10 t/m D13 bezwarend zijn voor de 35
nieuwheid van conclusie 1. Octrooicentrum Nederland zal per document de 
nieuwheidsbezwaren behandelen.

5.2.1 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D1
Document D1 openbaart een thermische krultang (kolom 1, regel 1: “curling iron”) voor 40
het doen krullen van (basis)haar waarbij tegelijkertijd met de verwarming van het haar 
een damp van een vloeistof (kolom 1, regel 5: “treating liquid”) op het haar toegepast 
kan worden. Het haar wordt geklemd tussen de klembekken 10 en 12 (fig. 2 en kolom 1, 
regel 67 t/m kolom 2, regel 2). De tang is voorzien van een vloeistofreservoir 31 (figs. 2, 
3 en 5 en kolom 2, regel 41: “casing member”) welke gevuld kan worden met een 45
haarbehandelingsvloeistof (kolom 2, regel 43: “hair treatment liquid”), waarbij de 
vloeistof onder invloed van de zwaartekracht (kolom 3, regels 2 en 3 : ” flow under 
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gravity from the reservoir”) vanuit het reservoir op een asbest kousje vloeit. De 
samenstelling van de haarbehandelingsvloeistof wordt niet expliciet beschreven in D1.

Verzoekster stelt dat de samenstelling van haarbehandelvloeistoffen veelal alcohol of 
een ander organisch oplosmiddel bevat. Dat is juist, maar dergelijke vloeistoffen zijn in 5
het algemeen gebaseerd op water. Daarentegen is conclusie 1 beperkt tot een 
organische vloeistof. Onder een organische vloeistof kan niet een waterige vloeistof die 
enig alcohol bevat worden verstaan. Het gebruik van zuiver alcohol, aceton of andere 
organische oplosmiddelen als haarbehandelingsvloeistof in de krultang is tamelijk 
bijzonder aangezien een dergelijke vloeistof veel sneller zal verdampen dan een 10
waterige vloeistof en kan daarom niet zonder meer worden meegelezen in D1. 
Bovendien is de haarbehandelingsvloeistof erop gericht om het haar te doen krullen en 
bevat wellicht ook verstijvende ingrediënten. Het is dus ook maar de vraag of een 
dergelijke vloeistof in staat is om lijm te doen verbreken of op te lossen. D1 openbaart 
daarom noch expliciet noch impliciet duidelijk en ondubbelzinnig de maatregel van een 15
organische oplossingsvloeistof welke een verbrekende dan wel oplossende werking 
heeft op de lijmverbinding en is om die reden al niet nieuwheidsbezwarend.  

5.2.2 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D2
D2 openbaart een tang voor het vastpakken van smeedstukken (kolom1, regels 1 t/m 5) 20
waarbij tijdens het vastpakken van deze smeedstukken de mogelijkheid bestaat om de 
matrijsdelen van een pers te voorzien van smeermiddel (kolom 1, regels 49 en 50: 
“liquid lubricant”). Het smeedstuk wordt vastgepakt met de tangarmen 12 en 13 (fig. 1). 
De smeedtang is voorzien van spuitgaten 18 (kolom 2, regel 18: “nozzle holes”) om 
vloeibaar smeermiddel aan te brengen. Het externe reservoir met smeermiddel kan via 25
afsluiters en kleppen worden aangesloten op de tang (kolom 2, regels 52 t/m 54). Het is 
de vakman algemeen bekend dat een smeermiddel (“liquid lubricant”) veelal is 
gebaseerd op oliën, zoals siliconen, polyglycol ethers en vloeibaar petroleum zoals 
paraffine. Een dergelijk smeermiddel is dus geen organische oplossingsvloeistof met 
lijmverbrekende dan wel lijmoplossende werking.30

De nieuwheidsbezwaren die verzoekster heeft ontleend aan D2 zijn gebaseerd op de 
eerste en tweede interpretatie van de derde maatregel van conclusie 1, zoals hiervoor 
reeds is toegelicht. Zoals aangegeven acht Octrooicentrum Nederland deze eerste twee 
interpretaties van verzoekster onjuist. Verzoekster gaat niet zover dat zij stelt dat het 35
smeermiddel in D2 een organische oplossingsvloeistof met lijmverbrekende dan wel 
lijmoplossende werking is. De tang volgens D2 is derhalve niet voorzien van een 
organische oplossingsvloeistof. Daarmee is conclusie 1 nieuw in het licht van D2 en 
treffen de aangedragen nieuwheidsbezwaren al om deze reden geen doel.

40
5.2.3 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D3
D3 openbaart een tang voor het reinigen van brillen, waarbij de bril wordt vastgenomen 
tussen twee klemdelen en een reinigingsvloeistof (zie figuur en conclusie in D3: 
“Reinigungsflüssigkeit”) wordt toegepast middels een drukknop met een druk/zuig 
werking. De samenstelling van de brillenreinigingsvloeistof wordt niet omschreven in D3.45
Volgens verzoekster bevatten dergelijke reinigingsvloeistoffen vaak organische 
oplosmiddelen zoals alcohol. Hiermee is volgens verzoekster dan ook een organische 
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oplossingsvloeistof uit conclusie 1 bekend uit D3. Naar oordeel van Octrooicentrum 
Nederland is dit laatste onjuist. Conclusie 1 is beperkt tot een organische vloeistof. Een 
brillenreinigingsvloeistof is in de regel gebaseerd op water waaraan bijvoorbeeld enige 
alcohol is toegevoegd. Een dergelijke vloeistof die op water is gebaseerd, valt niet te 
beschouwen als een organische vloeistof. Een organische vloeistof (zoals zuiver aceton) 5
bestaat voor het overgrote deel uit organisch materiaal. Omdat uit D3 de organische 
oplossingsvloeistof niet bekend is, moet worden geconcludeerd dat D3 niet 
nieuwheidschadelijk kan zijn.

5.2.4 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D1010
D10 openbaart een hechtingspistool (“suturing gun”) voor het hechten van wonden. De 
huid van de te hechten wond wordt geklemd tussen de getande klembekken 5 en 6 (fig. 
3). Na overhalen van hendel 4 wordt er een kram door opening 8 afgegeven, terwijl 
tegelijkertijd een pompmechanisme wordt bediend dat hechtingslijm (kolom 2, regels 7
en 8: “suture adhesive”) vanuit reservoir 39 via opening 43 op de te hechten wond/huid 15
toedient (fig. 6). Een tweede vloeistof, een desinfecterende vloeistof (kolom 2, regels 5
en 6: “disinfectant liquid”), wordt toegediend vanuit reservoir 33 via capillair 36 door 
zwaartekracht wanneer het pistool bij gebruik in een verticale positie wordt gehouden 
(kolom 3, regel 66 t/m kolom 4, regel 13). De samenstelling van beide vloeistoffen wordt 
niet gegeven.20
Volgens verzoekster is de samenstelling van beide vloeistoffen gebaseerd op 
organische oplosmiddelen, zoals medicinale alcohol in het desinfecterende middel. 
Octrooicentrum Nederland is echter van oordeel dat een hechtingslijm geen 
lijmverbrekende dan wel lijmoplossende werking zal hebben zoals de onderhavige 
conclusie 1 voorschrijft. Een desinfecterend middel kan gebaseerd zijn op alcohol, maar 25
kan even goed gebaseerd zijn op water en een desinfectant (bijv. chloorhexidine). Uit 
D10 is niet bekend welk soort desinfecterend middel wordt gebruikt. Daarmee is de 
maatregel van conclusie 1 – een organische oplossingsvloeistof welke een verbrekende 
dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding – niet duidelijk en 
ondubbelzinnig geopenbaard en is D10 niet nieuwheidschadelijk.30

5.2.5 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D11
D11 openbaart een chirurgische grijptang. Door middel van de klembekken 5, 6, 7 en 8 
(fig. 1 en kolom 1, regel 53) worden delen van de wond bijeengegrepen en kan er door 
spuit 4 (kolom 2, regels 40 t/m 42: “Spritze”) middels een drijf/zuigerstang een 35
kleefmiddel (“Klebsubstanz”) worden toegepast (kolom 2, regels 41 en 42).
Volgens verzoekster omvat een dergelijk kleefmiddel organische oplosmiddelen. 
Octrooicentrum Nederland is echter van oordeel dat een kleefmiddel geen 
lijmverbrekende of lijmoplossende werking heeft. Om die reden alleen al is D11 evenmin 
nieuwheidschadelijk.40

5.2.6 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D12 
D12 openbaart een inrichting voor het aanbrengen van kleur op bepaalde delen van het 
haar (“hair highlights”). Het haar wordt tussen de klembekken 5 en 30 geklemd (fig. 1 en 
blz. 6, regels 6 en 7) en middels reservoir 100 (fig. 6) kan er haarkleurmiddel (blz. 6, 45
regels 24 t/m 26: “dye or coloring/color treating agent”) naar borstel 10 in het 
klembekken worden geleid. De samenstelling van het haarkleurmiddel wordt niet 
gegeven.
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Volgens verzoekster is een haarkleurmiddel gebaseerd op oplosmiddelen. Dat is 
volgens Octrooicentrum Nederland niet onjuist, maar dat oplosmiddel kan ook water zijn 
en daarmee is de maatregel van een organische oplossingsvloeistof welke een
verbrekende dan wel oplossende werking heeft op een lijmverbinding, niet duidelijk en 
ondubbelzinnig geopenbaard. D12 is daarom alleen om die reden al niet 5
nieuwheidsbezwarend.

5.2.7 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D13 
D13 openbaart een borstel voor het reinigen van textiel waarbij het textiel tussen de 
klemdelen 31 en 33 wordt genomen (fig. 7 en blz. 7, regels 1 t/m 8: “treatment 10
members”). Vanuit reservoir 30 kan via poort 32 een reinigingsmiddel (“liquid cleaning 
composition”) naar het klembekken worden geleid waarbij flexibel membraan 34 dient 
als pomp. De samenstelling van het reinigingsmiddel wordt uitvoerig beschreven.
Volgens verzoekster is het reinigingsmiddel gebaseerd op oplosmiddelen. Dat is volgens 
Octrooicentrum Nederland juist maar het voornaamste oplosmiddel is water (zie blz. 9, 15
onder c) en het reinigingsmiddel is dus niet op te vatten als een organische vloeistof 
volgens conclusie 1. Om die reden is D13 al niet nieuwheidschadelijk.

5.2.8 Nieuwheid conclusies 2 en 3
Nu de door verzoekster aangehaalde literatuur voor de nieuwheid van conclusie 1 niet 20
bezwarend is, geldt dit ook voor de afhankelijke volgconclusies 2 en 3.

5.3 Inventiviteit 
Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 1 niet inventief is in het licht van D3 in 
combinatie met één van de documenten D1, D2 of D6, in het licht van D6 op zichzelf 25
genomen, en in het licht van D9 in combinatie met D1. 

5.3.1 Meest nabije stand van de techniek
Om de inventiviteit van conclusie 1 te kunnen beoordelen moet eerst de meest nabije 
stand van de techniek bepaald worden. Bij het bepalen van de meest nabije stand van 30
de techniek moet als eerste worden overwogen of het als meest nabije stand van de 
techniek aangevoerde document gericht is op hetzelfde beoogde doel of effect als die 
van de uitvinding. Anders kan het document de vakman niet op een voor de hand 
liggende wijze leiden naar de geclaimde uitvinding. Deze benadering is geheel in lijn met 
de vaste jurisprudentie van het Europees Octrooibureau (zie onder meer de “Case Law 35
of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006)", blz. 122, paragraaf 3.2). 
Verzoekster stelt dat als meest nabije stand van techniek kan worden gekozen voor D3, 
D6 of D9. Deze drie publicaties beschrijven echter geen van alle een inrichting voor het 
verwijderen van haarverlengstrengen, maar hebben een ander doel voor ogen: 

– D3 betreft een tang voor het reinigen van brillen;40
– D6 betreft een inrichting voor het verbinden van garendelen, waarmee tijdens 

een schuivende beweging van het klembekken de uiteinden van de garendelen 
worden afgesneden en in elkaar gerold waarbij kortstondig lijm wordt gedoseerd
aan de overlappende garendelen ter verzekering van de verbinding; en

– D9 betreft een werkwijze voor het aanbrengen van haarverlengstrengen in 45
basishaar met behulp van een onder (UV-)straling uithardende lijm. 

Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat deze publicaties niet gebruikt 
kunnen worden als geschikt uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit. De 
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door verzoekster aangedragen inventiviteitsbezwaren voor conclusie 1 treffen dan ook 
geen doel.

5.3.2 Inventiviteit conclusies 2 en 3
Conclusies 2 en 3 zijn nadere uitwerkingen van conclusie 1. Nu de 5
inventiviteitsbezwaren voor conclusie 1 geen doel treffen zullen deze de afhankelijke 
volgconclusies 2 en 3 ook niet treffen.

5.4 Hulpverzoek 
Aangezien de geldende conclusies van het octrooi niet worden getroffen door de 10
aangevoerde nietigheidsbezwaren behoeft het hulpverzoek geen bespreking. 

6. Advies van Octrooicentrum Nederland
Op grond van het vorenstaande luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat de 15
door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren geen doel treffen. 

Aldus gedaan op 11 december 2008 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, A.A.M. 
Bexkens en M.W. de Lange.

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter mw. dr. ing. L. Bechger, secretaris


