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1. Het geding
Trans Elektro B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 30 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 1031943 (hierna: het octrooi). 
International Development & Trading Company, afgekort met IDTC (hierna: 
octrooihoudster) heeft op 11 september 2008 een verweerschrift ingediend en daarbij 
aangegeven de conclusies te beperken. Het verweer bevatte voorts een hulpverzoek.
Op 7 oktober 2008 heeft octrooihoudster een akte van gedeeltelijke afstand ingediend, 10
echter zonder het bedrag dat verschuldigd is voor inschrijving van de akte in het 
octrooiregister.
Op 23 oktober 2008 heeft verzoekster haar nietigheidsbezwaren gedeeltelijk herzien en 
aangevuld. De daarbij meegestuurde bijlagen zijn volgens verzoekster zowel voor de 
geldende conclusies als voor het hulpverzoek bezwarend.15
Op 7 november 2008 heeft octrooihoudster haar verweer aangevuld. Op 17 november 
2008 heeft octrooihoudster het voor inschrijving verschuldigde bedrag betaald, waarna 
de akte van gedeeltelijke afstand in het octrooiregister is ingeschreven.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 18 november 2008 hebben 20
partijen hun standpunt doen bepleiten. Verzoekster bij monde van haar gemachtigde,

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
ir. P.C.A. de Haas
dr. ir. J.W. Meewisse
ir. J.C. Hordijk, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1031943

Verzoekster:  Trans Elektro B.V. te Waalwijk
Gemachtigde:  ir. A. van Oeffelt

Octrooihoudster:  IDTC te Geertruidenberg
Gemachtigde:  ir. J.H. Lunshof
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ir. A. van Oeffelt. Octrooihoudster bij monde van haar gemachtigde, ir. J.H. Lunshof, die
daarbij werd vergezeld door de heer N. Quaytaal, directeur van IDTC en tevens 
uitvinder. De gemachtigde van octrooihoudster heeft ter zitting exemplaren van zijn 
pleitnota overgelegd.

5
De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 
beschouwd.

2. De feiten10
IDTC is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1031943 voor een “Filterinrichting”, 
dat met dagtekening van 4 december 2007 voor de duur van twintig jaren is verleend op 
een aanvrage ingediend op 2 juni 2006. Na de akte van afstand ingeschreven op 17 
november 2008 omvat het octrooi zes conclusies. De conclusies luiden als volgt:

15

“ 1. Luchtzuiveringsinrichting met een behuizing (8) en een deksel (9), 

welke in de behuizing toegang geeft tot een opneeminrichting voor het 

opnemen van ten minste twee filters (11), welke inrichting is voorzien van 

een luchtaanzuiger ofwel ventilator waarmee te zuiveren lucht door de filters 

wordt getrokken ten einde aldus gezuiverde lucht aan een verbruikersruimte 20

te kunnen toedienen, met het kenmerk, dat de luchtaanvoer (14) zodanig is 

ingericht dat de lucht vanaf een onderste zijde van een filter, tegen de 

zwaartekracht in door de inrichting wordt aangezogen.

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de behuizing (8) is 

voorzien van steunen (16) voor het creëren van een aanzuigruimte aan de 25

onderzijde van de behuizing.

3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de behuizing aan 

een onderzijde, in het bijzonder direct onder het filterpakket is voorzien van 

een aanzuigopening.

4. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat in het bijzonder 30

onder aan de bovenkant van de behuizing, in het bijzonder van het deksel, 

aandrukmiddelen (10) zijn opgenomen voor het op elkaar aandrukken van 

de filters uit het filterpakket (11).

5. Inrichting volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het 

kenmerk dat een of meer aandrukmiddelen (10), in het bijzonder uitgevoerd 35

in een gevarieerde lengtemaat, verzwenkbaar in de inrichting zijn 

opgenomen.

6. Inrichting volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het 

kenmerk dat een of meer aandrukmiddelen (10) onder werking van 

veerkracht in de inrichting zijn opgenomen.”40
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3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en 

inventiviteit. Ter onderbouwing van de nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren zijn bij 

het verzoek om advies tien documenten aangevoerd:

– D1: het blad ‘Nieuwsfilter’ met daarin een tekening van een opengewerkte 5

BroAir 2005;

– D2: factuur d.d. 14 december 1998 van Trans Elektro B.V. aan Geveke 

Zwaar Materieel B.V. inzake de levering van een BroAir 2005;

– D3: technische tekeningen van de BroAir 2005;

– D4: foto van een verticaal gemonteerde BroAir 2002 op een graafmachine, 10

en technische tekeningen van de BroAir 2005;

– D5: technische tekeningen van de BroAir 2002;

– D6: factuur d.d. 22 maart 2001 van Trans Elektro B.V. aan Gebr. Pladdet 

B.V. inzake de montage van een BroAir 2002 HD;

– D7: advertentie van de FFMultiBOX en de FFBOX van FreshFilter B.V.;15

– D8: de Amerikaanse octrooiaanvrage US2003/0074872 d.d. 24 april 2003;

– D9: technische tekening van de BM Air, type MAO10; en

– D10: de Nederlandse terinzagelegging NL9302254 d.d. 17 juli 1995.

Met het herziene adviesverzoek van 23 oktober 2008 zijn de bijlagen D1 t/m D10 

wederom meegezonden, doch de bijlagen D1, D3, D4 en D5 wijken inhoudelijk 20

deels af van de bijlagen bij het oorspronkelijke adviesverzoek. In het herziene 

verzoek zijn zes verdere documenten aangevoerd:

– D11: verklaring van dhr. Rustemeijer over ontvangst in 1996 of 1997 van 

het blad ‘Nieuwsfilter’ waarin de BroAir 2005 wordt beschreven;

– D12: de Europese octrooiaanvrage EP1306249 d.d. 2 mei 2003;25

– D13: foto van schuin gemonteerde BroAir 2002 op een Liebherr 

graafmachine; 

– D14: foto van een verticaal gemonteerde BroAir 2004, waarbij de 

aanzuigopening zich aan de onderzijde bevindt;

– D15: het Franse gebruiksmodel FR2394230 d.d. 5 januari 1979; en30

– D16: het Amerikaans octrooi US4002443 d.d. 11 januari 1977.

In het adviesverzoek stelt verzoekster dat de maatregelen van conclusies 4 t/m 16 

geen samenhang vertonen met de maatregelen van conclusies 1 t/m 3. Ook na de 

akte van gedeeltelijk afstand waarbij conclusies 7 t/m 16 zijn geschrapt, blijft 35

verzoekster van mening dat de conclusies 4 t/m 6 niet op dezelfde 

uitvindingsgedachte berusten als de conclusies 1 t/m 3. Conclusies 1 t/m 3 berusten 

op de uitvindingsgedachte dat de lucht tegen de zwaartekracht in moet worden 

aangezogen. De aandrukelementen uit conclusies 4 t/m 6 vertonen hiermee geen 
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samenhang en synergie met de maatregelen van conclusies 1 t/m 3 ontbreekt.

Verzoekster is zich er van bewust dat niet-eenheid geen nietigheidsgrond is, doch 

terugvallen op een van de conclusies 4 t/m 6 zou leiden tot uitbreiding van de 

beschermingsomvang. Octrooicentrum Nederland wordt verzocht om een uitspraak 

te doen over de niet-eenheid.5

De conclusies 1 t/m 3 zijn volgens verzoekster niet nieuw en niet inventief ten 

opzichte van de BroAir 2005 of de BroAir 2002, al dan niet in combinatie met de 

Europese octrooiaanvrage D12. Verzoekster heeft daarbij materiaal aangedragen 

waaruit blijkt dat de BroAir 2005 reeds ver voor de indieningsdatum van het octrooi 10

is verkocht en geleverd. Bij de interpretatie van conclusie 2 moet “onderzijde” niet 

beperkt uitgelegd worden tot bijvoorbeeld “het ondervlak”. Een uitleg als “onderste 

gedeelte” van de inrichting zou volgens verzoekster gepast zijn.

Conclusie 1 is voorts niet inventief ten opzichte van de Nederlandse 

terinzagelegging D10. Conclusie 2 is niet inventief ten opzichte van het Franse15

gebruiksmodel D15. Conclusies 2 en 3 zijn niet octrooieerbaar door het ontbreken 

van een technisch effect. De maatregelen zijn slechts van esthetische aard, aldus 

verzoekster.

Conclusies 4 t/m 6 zijn niet nieuw ten opzichte van de BroAir 2005 dan wel niet 20

inventief in combinatie met de Amerikaanse octrooiaanvraag D8 of de BM Air, type 

MAO10 (D9). Conclusie 4 is niet inventief ten opzichte van de BroAir 2002 in 

combinatie met de Europese octrooiaanvraag D12 of het Amerikaanse octrooi D16.

Ten aanzien van het hulpverzoek heeft verzoekster aangevoerd dat voor de 25

wijzigingen geen basis is in het octrooischrift en dat deze dus niet toelaatbaar zijn 

op grond van art. 75 lid 1 sub c Row 1995. De nietigheidsgronden ten aanzien van 

de geldende conclusies zijn eveneens van toepassing op de samengestelde 

conclusies van het hulpverzoek. De toevoeging “ter plaatsing van de behuizing op 

een voertuig” in conclusie 1 van het hulpverzoek acht verzoekster niet inventief ten 30

opzichte van de BroAir 2005 of de BroAir 2002, in combinatie met de Europese 

octrooiaanvrage D12.

4. Verweer van octrooihoudster35

Naar aanleiding van het verzoek om nietigheidsadvies heeft octrooihoudster 

middels een akte afstand gedaan van conclusies 7 t/m 16. Octrooihoudster houdt 

de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies 1 t/m 6 staande. Als bijlage bij haar 

verweer heeft octrooihoudster een afdruk van de internetpagina over de 
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FFMultiBOX (D11-oh) en een brochure over de BM Air, type MAO 10 (D12-oh)

toegevoegd.

In zowel haar verweer als in haar later ingediende, aanvullend verweer heeft 

octrooihoudster de eenvoud van de inrichting volgens het octrooi ten opzichte van 5

de BroAir 2005 onderstreept. Daarnaast maakt het geoctrooieerde ontwerp het 

mogelijk dat de aanzuigopening groot kan zijn, waardoor de luchtsnelheid 

verhoudingsgewijs laag kan worden gehouden. Dit is gunstig voor de levensduur 

van de filters. De geoctrooieerde inrichting is compacter en lichter dan de bekende 

inrichtingen. Dat compactheid een ontwerpeis is, is volgens octrooihoudster bekend 10

aan de vakman. De uitvinding is eenvoudiger dan de bekende inrichting en de filters

zijn gemakkelijker te vervangen doordat het filterpakket direct onder het deksel zit. 

Bovendien kan de lucht alzijdig tot de aanzuigruimte toetreden. Een indicatie van de 

inventiviteit van de uitvinding is volgens octrooihoudster het grote succes van de 

inrichting op de markt. 15

In haar verweerschrift heeft octrooihoudster aangeven dat de BM Air, type MAO 10 

gezien kan worden als voorloper van de inrichting volgens het octrooi en dat zij van 

mening is dat deze inrichting de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt. 

De BM Air, type MAO 10 is gedocumenteerd door middel van de door 20

octrooihoudster ingezonden brochure (D12-oh) en bijlage D9 afkomstig van 

verzoekster. 

Octrooihoudster stelt dat de BroAir 2002 is bestemd voor horizontale montage. De 

verticale montage op de graafmachine, zichtbaar op foto’s van verzoekster, is 25

slechts toeval. 

De maatregelen van conclusies 4 t/m 6 betreffende de aandrukmiddelen voorkomen

het aanzuigen van “valse lucht”. Volgens octrooihoudster vormen derhalve de 

conclusies 4 t/m 6 eenheid met conclusies 1 t/m 3.30

Voorts heeft octrooihoudster bij haar verweer een hulpverzoek met drie conclusies 

ingediend. De hoofdconclusie van het hulpverzoek is een samentrekking van 

conclusies 1 t/m 4 waaraan de maatregel “ter plaatsing van de behuizing op een 

voertuig” is toegevoegd. Ter zitting heeft octrooihoudster aangegeven dat per 35

vergissing een maatregel uit conclusie 3, te weten dat de behuizing aan een 

onderzijde is voorzien van een aanzuigopening, niet in het hulpverzoek terecht is

gekomen. Verzoekster heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het 
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alsnog opnemen van deze maatregel in het hulpverzoek. De conclusies 2 en 3 van 

het hulpverzoek stemmen overeen met de oorspronkelijke conclusies 5 en 6.

Ter zitting zijn door octrooihoudster nog enige andere documenten overgelegd, 

waaronder folders en een vergelijkingstabel waaruit volgens octrooihoudster blijkt 5

dat conclusie 1 nieuw is.

5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland
10

5.1 Uitleg terminologie

Voorafgaand aan de bespreking van de nietigheidsbezwaren zal Octrooicentrum 

Nederland eerst ingaan op de in het octrooischrift gehanteerde termen. De termen

‘behuizing’, ‘aanzuigruimte’ en ‘aanzuigopening’ dienen in het licht van de 

beschrijving van het octrooischrift als volgt uitgelegd te worden:15

– de ‘behuizing’ is de buitenste wand van de luchtzuiveringsinrichting, welke 

afgesloten wordt met een deksel;

– de ‘aanzuigopening’ is de opening in de behuizing waardoor de lucht van 

buiten de ‘behuizing’ naar binnen de ‘behuizing’ gezogen wordt; en

– de ‘aanzuigruimte’ is de ruimte van waaruit verontreinigde lucht naar de 20

filter(s) wordt aangezogen.

Voorts zal in dit advies de term ‘filteropening’ worden gehanteerd ter onderscheiding 

van de term ‘aanzuigopening’. De term wordt als volgt gedefinieerd:

– de ‘filteropening’ is de opening tussen de ‘aanzuigruimte’ en de filter(s).

Deze term is nuttig voor de bespreking van de aangevoerde standen van de 25

techniek waarbij de ‘aanzuigopening’ en de ‘filteropening’ niet samenvallen.

Verzoekster heeft betoogd dat de term ‘onderzijde van de behuizing’ niet beperkt 

uitgelegd dient te worden tot bijvoorbeeld het ondervlak van de behuizing, maar 

moet worden begrepen als de onderste helft van de inrichting. Volgens verzoekster 30

moet ‘onderzijde’ in conclusie 2 zo worden begrepen dat de aanzuigruimte zich 

binnen het onderste deel van de behuizing kan bevinden. 

Octrooicentrum Nederland deelt de mening van verzoekster niet. Een ‘zijde’ van 

een (driedimensionaal) lichaam, zoals in dit geval de behuizing, is normaal

gesproken het grensvlak van dit lichaam (zie bijvoorbeeld de Van Dale, Groot 35

woordenboek der Nederlandse taal). De onderzijde is dan logischerwijze het 

onderste grensvlak. Men noemt dit ook wel ‘de onderkant’. De beschrijving van het 

octrooi biedt naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen enkel 

aanknopingspunt om van deze normale betekenis af te wijken. De term ‘onderzijde 
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van de behuizing’ dient derhalve uitgelegd te worden als ‘onderste grensvlak van de 

behuizing’, oftewel ‘de onderkant’.

5.2 Meest nabije stand van de techniek

Verzoekster heeft meerdere nietigheidsbezwaren gebaseerd op zowel de BroAir5

2005 als de BroAir 2002. De BroAir 2005 is gedocumenteerd in de bijlagen D1 en 

D3. Op basis van D2 en D11 heeft verzoekster gesteld dat de BroAir 2005 reeds 

voor de aanvraagdatum van het octrooi openbaar bekend was, hetgeen door 

octrooihoudster niet is betwist. De BroAir 2002 is gedocumenteerd in bijlagen D4 en 

D5. Op basis van D6 heeft verzoekster gesteld dat de BroAir 2002 reeds voor de 10

aanvraagdatum van het octrooi openbaar bekend was, hetgeen evenmin door 

octrooihoudster is bestreden. Octrooicentrum Nederland gaat er daarom vanuit dat 

zowel de BroAir 2005 als de BroAir 2002 ten tijde van het indienen van het octrooi 

tot de stand van de techniek behoorde. 

15

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland wordt de meest nabijgelegen stand 

van de techniek gevormd door zowel de BroAir 2005 als de BroAir 2002

gemonteerd op de graafmachine volgens D4. Deze luchtzuiveringsinrichtingen 

gericht op het toedienen van gezuiverde lucht aan een verbruikersruimte, zijn beide 

zo ingericht dat de lucht vanaf de onderzijde van een filter, tegen de zwaartekracht 20

in, door de inrichting wordt aangezogen. De BM Air, type MAO 10 vormt een minder 

nabij gelegen stand van de techniek omdat deze zodanig is ingericht dat de lucht 

vanaf de bovenzijde van een filter door de inrichting wordt aangezogen. 

5.3 Conclusie 125

5.3.1 Effect conclusie 1

Volgens de beschrijving van het octrooi (zie blz. 1, regel 25 t/m blz. 2, regel 6) 

onderscheidt de luchtzuiveringsinrichting volgens conclusie 1 zich van bekende 

luchtzuiveringsinrichtingen, doordat de luchtaanvoer zodanig is ingericht dat de 

lucht vanaf een onderste zijde van een filter of een filterpakket verticaal omhoog,30

tegen de zwaartekracht in wordt aangezogen. In de beschrijving worden de 

volgende voordelen genoemd:

- dat beduidend minder vuil van kleine en grovere aard zich blijvend op het 

filter kan verzamelen doordat de lucht tegen de zwaartekracht in wordt 

aangezogen;35

- dat voorkomen wordt dat vuil na verloop van tijd op het filter uiteen valt en 

het filter daarmee alsnog vervuilt dan wel zwaarder belast; en 

- dat het filter beter werkt en langer meegaat doordat het filter minder wordt 

vervuild.
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Volgens de beschrijving gaat de maatregel tegen de heersende leer in en leidt 

omkering van de luchtstroming wel degelijk tot een kwalitatieve stap. Op blz. 4, 

regels 9 t/m 14 van het octrooi staat voorts dat de verbetering ten gevolge van de 

huidige uitvinding zich primair uit in het “van onderen naar boven” aanzuigen van te 

filteren lucht. Dit draagt er onder meer toe bij dat de aanzuigkant van het filter 5

schoon blijft van partikels die zich anders in de loop van de tijd zouden kunnen 

verfijnen en vervolgens de filterset kunnen doordringen en die daarmee onnodig 

belasten.

Octrooihoudster heeft in haar verweer en ter zitting gesteld dat de inrichting volgens10

het octrooi belangrijke verbeteringen kent ten opzichte van de stand van de 

techniek. Ten eerste is de luchtsnelheid in het filter laag doordat het filteroppervlak 

vrij groot is. Bij een klein filteroppervlak moet voor het bereiken van een gewenst 

debiet de luchtsnelheid hoog zijn. Bij gelijkblijvend debiet kan de luchtsnelheid 

omlaag worden gebracht door het filteroppervlak te vergroten. Voordeel van een 15

lage luchtsnelheid is dat de vermogensvraag van de ventilator gering is, aldus

octrooihoudster. De lage luchtsnelheid heeft een gunstig effect op de levenduur van 

zowel de filters als de ventilator. Een tweede verbetering volgens octrooihoudster is 

dat de inrichting veel eenvoudiger en compacter is en minder weegt dan de 

bestaande luchtzuiveringsinrichtingen zoals de BroAir 2005.20

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat de voornoemde voordelen aanwezig zijn bij 

een inrichting overeenkomstig het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 1. Het 

filteroppervlak is relatief groot wat een lage luchtsnelheid mogelijk maakt. Naar 

Octrooicentrum Nederland begrijpt zullen bij een trage luchtstroom tegen de 25

zwaartekracht in (nog) minder stofdeeltjes worden aangezogen. Bij een lage 

luchtsnelheid is de opwaartse zuigkracht op een stofdeeltje eerder kleiner dan de 

neerwaarts gerichte zwaartekracht. Door de lage luchtsnelheid verzamelen zich nog 

minder stofdeeltjes aan de onderzijde van het filter, hetgeen gunstig is voor de 

werking en de levensduur van het filter. Octrooicentrum Nederland constateert 30

voorts dat de inrichting volgens figuur 1 van het octrooi in vergelijking tot de 

inrichtingen bekend uit de aangevoerde documenten compact te noemen is.  

Octrooicentrum Nederland zal echter deze voordelen van het uitvoeringsvoorbeeld 

volgens figuur 1 van het octrooi niet meenemen bij de beoordeling van de 

conclusies. De conclusies bevatten namelijk geen maatregelen gericht op het 35

realiseren van een lage luchtsnelheid, die kan worden bereikt door toepassing van 

een groot filteroppervlak, of maatregelen gericht op het verkrijgen van een 

compacte inrichting. Het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 1 valt binnen conclusie 

1; daarentegen is conclusie 1 niet beperkt tot alleen het uitvoeringsvoorbeeld. 
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Inrichtingen waarbij de luchtsnelheid hoog is door een gering oppervlak en 

inrichtingen die niet compacter zijn dan de bekende inrichtingen, vallen eveneens 

binnen de geclaimde materie, zolang de inrichtingen lezen op conclusie 1. Daar 

komt bij dat in de beschrijving van het octrooi in het geheel niets wordt gesteld 

omtrent de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een lage luchtsnelheid en dat 5

deze gerealiseerd kan worden door een groot filteroppervlak. In de beschrijving 

staat ook nergens vermeld dat de inrichting vooral compact moet zijn, dan wel dat 

een inrichting volgens conclusies 1 (t/m 3) zou leiden tot een compactere behuizing.

Octrooihoudster heeft gesteld dat een vakman deze voordelen eigener beweging 10

zal onderkennen. Octrooicentrum Nederland is het met octrooihoudster eens dat 

een vakman hierop mogelijk gespitst zal zijn. De vakman zal echter niet opmaken 

uit de beschrijving dat een inrichting overeenkomstig conclusie 1 impliciet een groot 

oppervlak moet hebben om een lage luchtsnelheid te realiseren en voorts dat een 

inrichting overeenkomstig conclusie 1 tot een compacte behuizing leidt. Als de 15

vakman al uit het geschetste uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 1 zou opmaken 

dat – ten opzichte van de bekende inrichtingen – het filteroppervlak groot is en 

vervolgens begrijpt dat dan de luchtsnelheid laag zal zijn en dit eveneens de 

werking van het filter ten goede zou komen en voorts de inrichting compact te 

noemen is, dan nog zal de vakman niet opmaken dat de inrichting volgens 20

conclusie 1 eveneens deze voordelen heeft omdat (i) de conclusie zelf hieromtrent 

geen maatregelen bevat en (ii) de beschrijving de beide voordelen niet noemt bij de 

bespreking van de uitvindingsgedachte op blz. 1, regel 25 t/m blz. 2 regel 6 en 

blz. 4, regels 9 t/m 14. 

25

Bij de beoordeling van conclusie 1 zullen derhalve de lage luchtsnelheid, de grootte 

van de filters en de compactheid van de inrichting overeenkomstig figuur 1 buiten 

beschouwing worden gelaten. De uitvindingsgedachte van conclusie 1 is gelegen in 

het tegen de zwaartekracht in aanzuigen van de lucht. Het effect is dat beduidend 

minder vuil zich blijvend op het filter kan verzamelen. Voorts wordt voorkomen dat 30

vuil dat na verloop van tijd op het filter uiteen valt alsnog het filter vervuilt dan wel 

zwaarder belast. Beide effecten zijn gunstig voor de levensduur van filters.

5.3.2 BroAir 2002

De BroAir 2002 is een luchtzuiveringsinrichting voor het toevoeren van gezuiverde 35

lucht aan een verbruikersruimte, zie de foto van D4 en de tekeningen van D5. De 

inrichting heeft een behuizing (door verzoekster aangeduid met “1” in D5) en een 

deksel (aangeduid met “2” in D4 en D5). Het deksel van de BroAir 2002 overkapt in 

feite de gehele inrichting en vormt daarmee ook een deel van de behuizing. Het 
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deksel geeft toegang tot een opneeminrichting voor het opnemen van filters (zie D5, 

“Filters 1 t/m 3”). De inrichting is voorzien van een ventilator (aangeduid met “6” in 

D5) waarmee te zuiveren lucht vanaf een onderste zijde van een filter, tegen de 

zwaartekracht in, door een filter wordt aangezogen, zie ook de foto in D4 en de pijl 

in D5. Alle maatregelen van conclusie 1 zijn bekend door de BroAir 2002. De beide 5

effecten dat zich beduidend minder vuil blijvend op het filter verzamelt en dat wordt 

voorkomen dat vuil, dat na verloop van tijd op het filter uiteen valt, alsnog het filter 

vervuilt dan wel zwaarder belast, treden in de BroAir 2002 op.

5.3.3 BroAir 200510

De BroAir 2005 getoond in D1 is een luchtzuiveringsinrichting voor het toevoeren 

van gezuiverde lucht aan een verbruikersruimte, zie 1e alinea op blz. 2 van D1. De 

inrichting heeft een behuizing, zie de figuur op blz. 3 van D1, door verzoekster 

aangeduid met “10” en een deksel, zie de foto op blz. 1 van D1, die toegang geeft 

tot een opneeminrichting voor het opnemen van filters (zie D1, blz. 3, “stoffilter(s)15

(2)”). De inrichting is voorzien van een ventilator (aangeduid met “40” in de figuur op 

blz. 3 van D1), waarmee te zuiveren lucht vanaf een onderste zijde van een filter, 

tegen de zwaartekracht in, door een filter wordt aangezogen. Hiermee openbaart de 

BroAir 2005 alle maatregelen van conclusie 1. De beide effecten dat zich beduidend 

minder vuil blijvend op het filter verzamelt en dat wordt voorkomen dat vuil dat na 20

verloop van tijd op het filter uiteen valt alsnog het filter vervuilt dan wel zwaarder 

belast, treden in de BroAir 2005 op. 

Uit voorgaande blijkt dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van zowel de BroAir

2002 als de BroAir 2005, en derhalve nietig. 25

5.4 Conclusie 2

5.4.1 Effect conclusie 2

Conclusie 2 bevat als kenmerkende maatregel dat de behuizing is voorzien van 

steunen voor het creëren van een aanzuigruimte aan de onderzijde van de 30

behuizing. In de beschrijvingsinleiding (zie blz. 2, regels 8 t/m 12) wordt hierover 

slechts gezegd dat de uitvinding (van conclusie 1 dat de lucht tegen de 

zwaartekracht in wordt aangezogen) door deze maatregel “verder wordt 

ondersteund”. Een voordeel of bijzonder effect wordt niet vermeld. In de 

beschrijving van het uitvoeringsvoorbeeld (zie blz. 3, regels 23 t/m 26) staat dat de 35

behuizing met poten op een plateau van bijvoorbeeld een voertuig wordt geplaatst, 

zodanig dat aan de onderzijde van de behuizing, en onder een opening daarin, een 

ruimte aanwezig is voor het aanzuigen van te filteren, vuile lucht. Octrooicentrum 

Nederland maakt hieruit op dat de steunen aangebracht moeten worden indien de 
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behuizing op een plateau wordt geplaatst. Door de steunen ontstaat een ruimte

waar de lucht doorheen kan worden aangezogen.

Octrooicentrum Nederland merkt op dat de ‘aanzuigruimte’ – de ruimte van waaruit 

verontreinigde lucht naar de onderste zijde van het filter wordt aangezogen – zich 

zowel aan de “binnenzijde” als wel aan de “buitenzijde” van de behuizing kan 5

bevinden. Uit de maatregel van conclusie 2, dat de steunen een aanzuigruimte 

creëren, volgt dat bij een inrichting volgens conclusie 2 de aanzuigruimte zich buiten 

de behuizing bevindt. Dit impliceert dat de aanzuigopening (de opening in de 

behuizing) nagenoeg samen moet vallen met de filteropening (de opening tussen 

de aanzuigruimte en het onderste filter) in het ondervlak van de behuizing. Als deze 10

twee openingen niet zouden samen vallen, zou immers de aanzuigruimte zich 

binnen de behuizing moeten bevinden.

5.4.2 BroAir 2002

In haar verzoekschrift heeft verzoekster gesteld dat conclusie 2 niet nieuw is ten 15

opzichte van de BroAir 2002 aangezien deze luchtzuiveringsinrichting met steunen 

(zie D4 en D5, door verzoekster aangeduid met “9”) is geplaatst tegen de 

achterwand van de cabine van een graafmachine (“11”) waardoor een 

aanzuigruimte (“10”, alleen aangegeven in de versie van D5 bij het oorspronkelijke 

verzoekschrift) aan de onderzijde van de behuizing (“1”) is gecreëerd. 20

Anders dan verzoekster is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de genoemde 

steunen (“9”) bij de BroAir 2002 niet een aanzuigruimte aan de onderzijde van de 

behuizing creëren, doch slechts ophangbeugels vormen voor het ophangen van de 

luchtzuiveringsinrichting tegen de achterwand van de cabine van een graafmachine 

(zie D4, “11”). De aanzuigruimte bij de BroAir 2002 bevindt zich aan binnenzijde van 25

de behuizing. De aanzuigruimte wordt aan de bovenzijde begrensd door het 

filterpakket en aan de onderzijde door de onderste zijde van de behuizing (deksel 

2). De steunen creëren niet de aanzuigruimte, zoals de maatregel van conclusie 2 

voorschrijft. Op grond hiervan is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat 

conclusie 2 nieuw is ten opzichte van de BroAir 2002.30

De vakman die het octrooi bestudeert zal uit de beschrijvingsinleiding opmaken dat 

de uitvinding gelegen is in het aanzuigen van de lucht tegen de zwaartekracht in. 

Uit de beschrijving volgt voorts dat de steunen aangebracht dienen te worden indien 

de behuizing op een horizontaal plateau wordt geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen 35

dat het plateau de aanzuigopening aan de onderzijde van de behuizing afdekt. Door 

de steunen wordt afstand tot het plateau gecreëerd waardoor de lucht kan worden 

aangezogen.
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Indien de BroAir 2002 op een horizontaal plateau in verticale oriëntatie zou moeten 

worden gemonteerd opdat de lucht tegen de zwaartekracht in stroomt, worden de 

aanzuigopeningen, die bij de BroAir 2002 in de zijvlakken zijn aangebracht (zie de 

foto van D4), niet afgedekt. Daarnaast zal de vakman in de praktijk een BroAir 2002

niet in verticale oriëntatie monteren op een horizontaal plateau. De filterinrichting 5

volgens conclusie 1 wordt weliswaar geanticipeerd door de BroAir 2002, doch 

verzoekster heeft niet aangetoond dat het inzicht dat het verticaal aanzuigen van de 

lucht tegen de zwaartekracht in gunstig is voor de werking en duurzaamheid van de 

filters, bekend is aan de vakman. Wegens het ontbreken van dit inzicht zal in de 

praktijk de vakman een BroAir 2002 op een horizontaal plateau in horizontale 10

oriëntatie monteren, omdat dit eenvoudiger en stabieler is (zie de foto van de BroAir 

2002 op blz. 1 van D1 waarop deze in een horizontale oriëntatie is afgebeeld en 

voorts blz. 2, de linker twee tekeningen van D5 zoals ingediend bij het verzoek om 

advies – de tweede bladzijde van D5 is bij het aangevulde adviesverzoek

weggelaten). Ook octrooihoudster heeft in haar verweer gesteld dat de BroAir 2002 15

op een plateau niet verticaal maar horizontaal zal worden gemonteerd. In dat geval 

vormen de steunen waarmee de horizontaal georiënteerde behuizing op het plateau 

rust geen aanzuigruimte. Een horizontaal gemonteerde BroAir 2002 leest voorts niet 

op conclusie 1. De inrichting volgens conclusie 2 is dus nieuw en inventief ten 

opzichte van de BroAir 2002. 20

5.4.3 BroAir 2005

Bij de BroAir 2005 stroomt de vervuilde lucht via aanzuigopeningen in de zijkanten 

van de behuizing naar binnen. De aanzuigruimte van de BroAir 2005 (door 

verzoekster aangeduid met “50” in de figuur op blz. 3 van D1) bevindt zich niet aan25

de onderzijde van de behuizing, maar binnen de behuizing, direct onder “stoffilter(s) 

(2)”. Op grond hiervan is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat conclusie 2 

eveneens nieuw is ten opzichte van de BroAir 2005. 

Verzoekster heeft aangevoerd dat conclusie 2 niet inventief zou zijn ten opzichte 30

van de BroAir 2005. De aanzuigruimte in de BroAir 2005 wordt aan de onderzijde 

begrensd door twee glijvlakken. Onder de glijvlakken bevinden zich de ventilatoren 

die aansluiten op de luchtafvoeropening in de zijwand van de behuizing.

Verzoekster heeft gesteld dat als de glijvlakken zouden worden weggelaten in de 

BroAir 2005, de aanzuigopening (en de aanzuigruimte) zich op eenzelfde locatie35

bevinden als de aanzuigopening in figuur 1 van het octrooi. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de vakman geen enkele aanleiding 

heeft om op basis van de aangevoerde documenten de glijvlakken te verwijderen. 



PAGINA

13/17
Als hij de glijvlakken al zou weghalen, moet hij bij de BroAir 2005 eveneens de 

onder de glijvlakken aanwezige ventilator en de luchtafvoeropening in de zijwand 

van de behuizing verplaatsen. Pas als de vakman de luchtafvoer en de ventilator 

heeft verplaatst en de glijvlakken heeft weggenomen, is er sprake van een 

aanzuigruimte aan de onderzijde van de behuizing en is het zinvol om steunen toe 5

te passen voor het creëren van een aanzuigruimte aan de onderzijde van de 

behuizing. De aangevoerde stand van de techniek bevat echter geen aanwijzing

voor de vakman om in de BroAir 2005 de ventilator en de afvoeropening te 

verplaatsen en de glijvlakken te verwijderen. Ten opzichte van de BroAir 2005 is

conclusie 2 derhalve nieuw en inventief. 10

5.4.4 Overige bezwaren

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 2 niet inventief is ten opzichte van de 

algemene vakkennis, in het bijzonder de vakkennis vanuit D15. Het objectieve 

probleem ten opzichte van conclusie 1 is volgens verzoekster: “hoe kan er een 15

ruimte aan de onderzijde van de behuizing gecreëerd worden?”. Steunen zijn 

hiervoor een bekend middel en D15 geeft een voorbeeld van steunen onder een 

luchtfilter. Verzoekster meent dat conclusie 2 derhalve niet inventief is.

Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat conclusie 2 afhankelijk is van conclusie 20

1. Als D15 als uitgangspunt wordt genomen, blijkt dat deze niet schadelijk is voor 

conclusie 1 doordat diverse maatregelen er niet uit bekend zijn. Bovendien is uit 

D15 niet het inzicht bekend dat de lucht vanaf een onderste zijde van een filter of 

een filterpakket tegen de zwaartekracht in moet worden aangezogen opdat zich

minder vuil van kleine en grovere aard blijvend op het filter kan verzamelen en 25

voorkomen wordt dat vuil na verloop van tijd op het filter uiteen valt en het filter 

daarmee alsnog vervuilt dan wel zwaarder belast. Maatregelen kunnen op zichzelf 

bekend zijn, maar het gaat om de combinatie van deze maatregelen. De combinatie 

van maatregelen moet voor de vakman voor de hand liggen om de conclusie

inventiviteit te ontnemen. Het is echter onduidelijk hoe steunen bij de door 30

verzoekster aangevoerde luchtzuiveringsinrichtingen moeten worden gecombineerd 

om tot een inrichting met maatregelen volgens conclusies 1 en 2 te komen.

Verzoekster heeft gesteld dat de maatregelen van conclusies 2 (en overigens ook 

van conclusie 3) slechts van esthetische aard zouden zijn. Octrooicentrum 35

Nederland verwerpt deze stelling. De maatregelen bepalen hoe de lucht stroomt 

van buitenaf richting de filters. De maatregelen zijn daarmee van technische aard.
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De door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren treffen derhalve geen doel. 

In het licht van de aangevoerde standen van de techniek is conclusie 2 nieuw en 

inventief.

5.5 Conclusie 35

Voor zover conclusie 3 afhankelijk is van conclusie 2, is deze conclusie ook nieuw 

en inventief. Conclusie 3 kan echter ook alleen van conclusie 1 afhankelijk zijn. 

Conclusie 1 bleek niet nieuw te zijn. In deze paragraaf wordt derhalve de nieuwheid 

en inventiviteit van conclusie 3 in afhankelijkheid van conclusie 1 besproken. 

10

5.5.1 Effect conclusie 3

Conclusie 3 bevat als kenmerkende maatregel dat de behuizing aan de onderzijde, 

in het bijzonder direct onder het filterpakket, is voorzien van een aanzuigopening.

Als de aanzuigopening (de opening in de behuizing) direct onder het filterpakket is 

aangebracht, vallen de filteropening en de aanzuigopening (nagenoeg) samen. 15

Door de aanduiding “in het bijzonder” is echter de maatregel “direct onder het 

filterpakket” niet vereist voor conclusie 3. Hieruit volgt dat bij een inrichting volgens

conclusie 3 de aanzuigopening en de filteropening niet noodzakelijkerwijs 

samenvallen.

Ook over de maatregel van conclusie 3 wordt in de beschrijving van het octrooi 20

weinig vermeld. Er wordt slechts gezegd dat de uitvinding (van conclusie 1 dat de 

lucht tegen de zwaartekracht in wordt aangezogen) door de maatregelen “verder 

wordt ondersteund”, zonder een voordeel of bijzonder effect van de maatregelen te

vermelden.

25

5.5.2 BroAir 2002

Verzoekster heeft in het herziene verzoek gesteld dat in D5 te zien is dat aan de 

onderzijde van de behuizing een aanzuigopening is aangebracht en derhalve 

conclusie 3 niet nieuw is.

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de maatregel van conclusie 3 niet 30

bekend is uit de BroAir 2002. Vergelijking van D5 uit het eerste verzoek met D5 van 

het herziene verzoek illustreert dat bij D5 van het herziene verzoek een en ander is

weggehaald uit de tekening. Zo is op de linker tekening de toelichting “Kast zonder 

blower en kap” verdwenen. De “kap” vormt mede de behuizing van de inrichting en 

deze is dus – anders dan verzoekster in het herziene verzoek suggereert – niet 35

afgebeeld in de linker tekening van D5. In D5 van het herziene verzoek is voorts 

blz. 2 weggelaten. Op blz. 2 van de oorspronkelijke D5 is te zien dat 

aanzuigopeningen in de zijvlakken van de behuizing zijn aangebracht (en niet in het 

ondervlak van de behuizing). Dit komt terug op foto D4 waar eveneens is te zien dat 
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een aanzuigopening niet aan de onderzijde van de behuizing, maar aan de zijkant 

van de behuizing is aangebracht. Conclusie 3 is dan ook nieuw ten opzichte van de 

BroAir 2002. 

De BroAir 2004 uit D14 heeft volgens verzoekster wel de aanzuigopening aan de 

onderzijde van de behuizing, doch Octrooicentrum Nederland maakt uit het 5

aanvullende verzoekschrift op dat de BroAir 2004 niet tot de stand van de techniek 

behoorde ten tijde van het indienen van de aanvrage om octrooi.

Volgens de beschrijving van het octrooi (blz. 2, regel 8) bevat conclusie 3 slechts 

een ondersteunende maatregel opdat in de inrichting de lucht vanaf een onderste 10

zijde van een filter tegen de zwaartekracht in wordt aangezogen (hetgeen reeds in 

de BroAir 2002 gebeurt). Om dit te realiseren zal de eerste gedachte van de 

vakman zonder meer zijn om de plaats van de aanzuigopening in de behuizing nabij 

de ingang van het filter te kiezen. De onderzijde van de behuizing is dan een voor 

de hand liggende plaats voor de aanzuigopening. Conclusie 3 is derhalve niet 15

inventief ten opzichte van de BroAir 2002.

Conclusie 3 is nietig wegens gebrek aan inventiviteit voor zover deze direct afhangt 

van conclusie 1.

20

5.5.3 BroAir 2005

De maatregel van conclusie 3 is niet bekend van de BroAir 2005. De 

aanzuigopeningen van de BroAir 2005 bevinden zich niet aan de onderzijde van de 

behuizing, maar aan de zijkanten van de behuizing. Voorts ligt het ook niet voor de 

hand om de aanzuigopening aan de onderzijde van de behuizing te plaatsen. 25

Hiervoor dient de vakman ten minste de glijvlakken weg te laten, wat hij niet zonder 

meer zal doen, zoals hierboven uiteengezet in paragraaf 5.4.3.

Conclusie 3 is derhalve nieuw en inventief ten opzichte van de BroAir 2005. 

5.6 Conclusies 4 t/m 630

5.6.1 Uitbreiding beschermingsomvang

Verzoekster heeft gesteld dat uitbreiding van de beschermingsomvang zou kunnen 

optreden indien octrooihoudster zou terugvallen op een van de maatregelen uit de 

conclusies 4 t/m 6. Volgens verzoekster vormen deze conclusies geen eenheid van 

uitvinding met de conclusies 1 t/m 3. Verzoekster vraagt Octrooicentrum Nederland 35

een uitspraak te doen omtrent de niet-eenheid, gezien de samenhang met de 

nietigheidsgrond uit 75 lid 1 sub d Row 1995.

Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat zowel de conclusies 1 t/m 6 als de 

beschrijving van het octrooi na verlening niet zijn gewijzigd. Uitbreiding van 
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beschermingsomvang na verlening heeft dan ook niet plaatsgevonden. Het 

nietigheidsbezwaar treft dan ook geen doel. Op het verzoek om over de vermeende 

niet-eenheid een uitspraak te doen, zal niet worden ingegaan omdat niet-eenheid 

geen nietigheidsgrond is.

5

5.6.2 Conclusie 4

Conclusie 4 betreft de maatregel dat in het bijzonder onder aan de bovenkant van 

de behuizing, in het bijzonder van het deksel, aandrukmiddelen zijn opgenomen 

voor het op elkaar aandrukken van de filters uit het filterpakket. De maatregelen

“onder aan de bovenkant van de behuizing” en “van het deksel” zijn door 10

toevoeging van de zinsnede “in het bijzonder” niet beperkend voor de conclusie.

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat aandrukmiddelen (door verzoekster in D3 

gemarkeerd met “17”), bevestigd aan het deksel (“16”), voor het aandrukken van 

een filter bekend zijn uit de BroAir 2005. Ter zitting heeft octrooihoudster 

aangevoerd dat bij de BroAir 2005 slechts één filter, waar de lucht vanaf de 15

onderzijde wordt aangezogen, wordt toegepast en dat derhalve geen sprake is van 

het aandrukken van meerdere filters uit een filterpakket. Octrooicentrum Nederland 

is van oordeel dat het filter (“2”) bij de BroAir 2005 eveneens uit een filterpakket kan 

bestaan aangezien in de laatste alinea van bladzijde 3 van D3 wordt gesproken 

over “stoffilter(s) (2)”. Op grond hiervan is de maatregel van conclusie 4 eveneens 20

niet nieuw ten opzichte van de BroAir 2005. Conclusie 4 in directe afhankelijkheid 

van conclusie 1 is daarmee nietig.

5.6.3 Conclusie 5

Conclusie 5 betreft de maatregel dat een of meer aandrukmiddelen, in het bijzonder 25

uitgevoerd in een gevarieerde lengtemaat, verzwenkbaar in de inrichting zijn 

opgenomen. De maatregel ‘uitgevoerd in een gevarieerde lengtemaat’ is door 

toevoeging van de zinsnede ‘in het bijzonder’ niet beperkend voor de conclusie.

De aandrukmiddelen zoals bekend uit de BroAir 2005 bestaan uit hevels (“17”) die 

rond een draaipunt (“18”) draaibaar zijn (zie D3). Op grond hiervan is de maatregel 30

van conclusie 5 eveneens niet nieuw ten opzichte van de BroAir 2005. Conclusie 5 

in directe afhankelijkheid van conclusie 1 of 4 is daarmee nietig.

35

5.6.4 Conclusie 6

Conclusie 6 bevat als kenmerkende maatregel dat een of meer aandrukmiddelen 

onder werking van veerkracht in de inrichting zijn opgenomen. Deze maatregel is 

niet bekend uit de BroAir 2005 en derhalve is conclusie 6 nieuw. Het betreft echter 
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een in het vakgebied algemeen bekende maatregel die een vakman zonder meer 

toe zou passen bij de BroAir 2005. Conclusie 6 is daarom niet inventief ten opzichte 

van de BroAir 2005 en de algemene vakkennis van de vakman. Ten overvloede 

wordt gewezen op D16, waaruit een aandrukmiddel (“16”) bekend is waarmee een 

filter (“15”) wordt aangeklemd met behulp van veren (“23, 24”). Conclusie 6 in 5

directe afhankelijkheid van conclusie 1, 4 of 5 is daarmee nietig wegens gebrek aan 

inventiviteit.

5.7 Hulpverzoek

Conclusie 1 van het hulpverzoek is een samentrekking van de geldende conclusies 10

1 t/m 4 waaraan voorts nog een extra maatregel is toegevoegd. De uitsluitende 

rechten van deze conclusie zijn beperkter dan de thans geldende conclusie 2. Het 

hulpverzoek is derhalve overbodig en zal dan ook niet in het advies worden 

besproken.

15

6. Advies

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

- conclusie 1 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van zowel 

de BroAir 2002 als de BroAir 2005;20

- de aangevoerde nietigheidsbezwaren tegen conclusie 2 geen doel treffen;

- conclusie 3 in afhankelijkheid van conclusie 1 nietig is wegens gebrek aan 

inventiviteit ten opzichte van de BroAir 2002;

- conclusies 4 en 5 in afhankelijkheid van conclusie 1 nietig zijn wegens 

gebrek aan nieuwheid ten opzichte van de BroAir 2005; en25

- conclusie 6 in afhankelijkheid van conclusies 1, 4 of 5 nietig is wegens 

gebrek aan inventiviteit ten opzichte van de BroAir 2005.

Aldus gedaan op 18 februari 2009 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg,
P.C.A. de Haas en J.W. Meewisse.

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter ir. J.C. Hordijk, secretaris 


