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Verzoekster:         Jovaplant Honselersdijk B.V. te Naaldwijk 

Gemachtigde:         mw. mr. C. de Boer 

 

Octrooihoudsters: VG Colours B.V. te De Lier 

Gerard de Koning Bloemen B.V. te Honselersdijk 

Gemachtigde: ir. B.Ch. Ledeboer 

 

 

1. Het geding 

 

Jovaplant Honselersdijk B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 28 juni 2013 een 

verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum, met het verzoek om 

een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit 5 

te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 

genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 2003621 (hierna: het 

octrooi).  

VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V. (hierna: octrooihouders) 

hebben op 3 september 2013 een verweerschrift ingediend met bijlagen, 10 

waaronder een hulpverzoek. 

Verzoekster heeft op 18 september 2013 in reactie op het hulpverzoek haar 

verzoekschrift aangevuld en daarbij nieuwe bijlagen ingediend. 

Octrooihouders hebben vervolgens op 3 oktober 2013 hierop hun reactie met 

eveneens een nieuwe bijlage ingediend. 15 

 

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 17 oktober 2013 hebben partijen 

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

van haar advocate, mevrouw mr. C. de Boer. Zij werd vergezeld door de heer mr. 

W.J.G. Maas (advocaat) en de heer J. Valstar (Jovaplant Honselersdijk B.V.). 20 

Octrooihouders hebben hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun 

octrooigemachtigde, de heer ir. B.Ch. Ledeboer, die vergezeld werd door de heer 

mr. A.A.M. Reijns (advocaat) en de heer mr. R. Farzand-Ali (Hortis Legal).  

De advocate van verzoekster heeft ter zitting een exemplaar van haar pleitnota 

overgelegd. 25 
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De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 

beschouwd. 

 

2. De feiten 

VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V. zijn rechthebbende op het 5 

Nederlands octrooi 2003621 voor een “Werkwijze voor het kleuren van een bloem 

aan een potplant en potplant met gekleurde bloem”, dat met dagtekening 13 april 

2011 voor de duur van twintig jaar is verleend op een aanvrage ingediend op 12 

oktober 2009. 

 10 

Het octrooi omvat tien conclusies, waarvan conclusies 1 en 9 als volgt luiden: 

 

1. Werkwijze voor het kleuren van een bloem (3) aan een potplant 

(1), omvattend de stappen van 

(i) het verschaffen van een pipet (8), 15 

(ii) het aanbrengen in de steel (2) van de bloem (3) van een boring 

(6) waarvan de diameter correspondeert met de diameter van het uiteinde 

(7) van de pipet (8), 

(iii) het inbrengen van het uiteinde (7) van de pipet (8) in de boring 

(6) en het fixeren van de pipet (8) ten opzichte van de steel (2), 20 

(iv) het naar keuze volgend op een van de stappen (i), (ii) of (iii) 

vullen van de pipet (8) met een hoeveelheid voor de potplant (1) niet-

giftige kleurvloeistof (9), en 

(v) het verwijderen van de pipet (8) na het opnemen van de 

hoeveelheid kleurvloeistof (9) door de potplant (1). 25 

 

9. Potplant (1) met ten minste een bloem (3) die is gekleurd met een 

kleurvloeistof (9) die via de steel (2) van die bloem (3) is ingebracht. 

 

De conclusies 2 t/m 8 zijn afhankelijke conclusies van conclusie 1 en conclusie 10 30 

is afhankelijk van conclusie 9. 

Het door octrooihouders ingediende hulpverzoek is gebaseerd op de conclusies 

van het octrooi, waarbij in de nieuwe onafhankelijke conclusies 1 en 8 het 

geslacht van de potplant beperkt is tot phalaenopsis. In het hulpverzoek zijn de 

conclusies 8 en 10 van het octrooi geschrapt. 35 

 

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster 

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi en het hulpverzoek gemotiveerd 

betwist. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat zowel de conclusies van het octrooi als 

van het hulpverzoek nietig zijn wegens een gebrek aan nieuwheid dan wel 40 

inventiviteit. 

 

Ter onderbouwing heeft verzoekster gewezen op de volgende documenten: 

D1:   het onderhavige Nederlandse octrooi NL 2003621 

D2:  de internationale octrooiaanvrage WO 93/02546 45 

D3:  de internetpublicatie “Dye Orchids”  uit 2007 

D4:  de weblog van Tom Whittaker van 2 maart 2008 

D5:  het Amerikaanse octrooi US 2796701 

D6:  het Amerikaanse octrooi US 3124904 

D7:  het Amerikaanse octrooi US 3130519 50 
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D8:  het Amerikaanse octrooi US 318609 

D9:  het Amerikaanse octrooi US 2970404 

D10:  het Amerikaanse octrooi US 3367065 

D11:  het Amerikaanse octrooi US 4011685 

D12:  een Franse publicatie uit 1864 omtrent agricultuur 5 

D13:  de internetpublicatie http://en.wikipedia.org/wiki/fruit 

D14:  een gedeelte uit het verleningsdossiers van NL 2006581. 

 

Meer in het bijzonder heeft verzoekster aangevoerd dat de onafhankelijke 

conclusies 1 en 9 niet voldoen aan het vereiste van nieuwheid, omdat alle 10 

elementen van deze conclusies reeds geopenbaard worden in D2.  

 

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusie 1 betoogt verzoekster dat D2 een 

werkwijze voor het kleuren van een bloem door kleurvloeistof in de steel van een 

plant (in het xyleem) te brengen, openbaart, waarbij volgens verzoekster een 15 

pipet onder het in D2 algemeen verwoorde “apparatus comprising a reservoir for 

containing a supply of the liquid and inlet means for penetrating the stem of the 

plant” valt. Verzoekster betoogt tevens dat op grond van de algemene kennis van 

de gemiddelde vakman met de openbaring van de genus “plant”, de species 

“potplant” wordt geopenbaard en dat het voor de gemiddelde vakman algemeen 20 

bekend is dat het opnemen van (kleur)vloeistoffen door een potplant niet anders 

is dan voor andere planten die niet in een pot worden gezet. Ten slotte heeft 

verzoekster betoogt dat D2 ziet op  “liquid introduction for plants” waarbij onder 

“any liquid”  ook “colourants” genoemd worden. Volgens verzoekster wordt bij 

colourants in D2 geen voorbehoud of beperking gegeven. De gemiddelde vakman 25 

zal uit D2 in combinatie met zijn algemene vakkennis direct begrijpen dat de 

werkwijze kan worden toegepast om bloembladeren aan een potplant te kleuren. 

D2 noemt  ook specifiek “foliage” en  “fruit”. Onder “foliage” vallen bij potplanten 

volgens verzoekster ook de bloemen en omdat fruit onderdeel uitmaakt van de 

bloem, zal de vakman, volgens verzoekster,  begrijpen dat wanneer fruit wordt 30 

gekleurd, dit alleen kan wanneer ook de gehele bloem wordt gekleurd. 

Verzoekster acht aldus D2 nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1. 

 

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusie 9 stelt verzoekster dat deze 

conclusie eveneens niet nieuw is vanwege hetgeen gesteld is ten aanzien van de 35 

niet-nieuwheid van conclusie 1. D2 openbaart volgens verzoekster immers een 

methode die leidt tot een bloem die is gekleurd met een kleurvloeistof die via de 

steel van de bloem is ingebracht. Daarnaast betoogt verzoekster dat ook D3 en 

D4 een bloem aan een potplant openbaren die gekleurd is met een kleurvloeistof 

die via de steel van die bloem is ingebracht.  40 

Over D3 en D4 merkt verzoekster nog op dat deze internetpublicaties nawerkbaar 

zijn en voor zover zij niet direct een werkwijze openbaren, deze wel voor de 

vakman met simpel experimenteren te bereiken is. 

 

Ten aanzien van de inventiviteit van conclusie 1 stelt verzoekster dat deze in ieder 45 

geval niet inventief is uitgaande van D2 als meest nabije stand van de techniek. 

Het vervangen van de wat ingewikkelde inrichting van D2 door een pipet is, 

volgens verzoekster, niet inventief te noemen. Voor zover D2 op zichzelf niet al de 

inventiviteit weg zou nemen, dan is verzoekster van mening dat conclusie 1 niet 
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inventief is ten opzichte van de combinatie van D2 met een van de publicaties D5, 

D6, D7, D9, D10 of D11.  

Volgens verzoekster openbaart D2 samen met D5, D6, D7, D9, D10 of D11 

ondubbelzinnig het toepassen van een buisje door deze in de steel van de plant te 

fixeren en via dat buisje kleurvloeistof in de sapstroom van de plant te brengen.  5 

De in conclusie 1 genoemde pipet valt onder de in D5, D6, D7, D9, D10 en D11 

geopenbaarde buisjes, en voor zover de geopenbaarde buisjes zelf niet als pipet 

gezien kunnen worden, is het gebruik van een pipet niet inventief, aldus 

verzoekster. 

 10 

De afhankelijke conclusies 2 tot en met 8 ontberen volgens verzoekster eveneens 

inventiviteit, omdat de in die conclusies opgenomen aanvullende kenmerken 

allemaal voor de vakman voor de hand liggen ten tijde van de prioriteitsdatum 

van het octrooi.  

 15 

Verzoekster acht de onafhankelijke conclusie 9 in ieder geval niet inventief op 

grond van D2 en D12 waarin het kleuren van de bloem van een plant door 

kleurstof aan te brengen in de steel wordt beschreven, maar ook niet op grond 

van D3 of D4 omdat de vakman, uitgaande van D3 of D4 - al dan niet in 

combinatie met de eerder genoemde documenten - zonder inventieve arbeid op 20 

het voortbrengsel van conclusie 9 zou komen. 

 

Conclusie 10 acht verzoekster niet inventief, omdat het kleuren van orchideeën 

reeds bekend was in de stand van de techniek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit D3. 

 25 

Tot slot betoogt verzoekster dat de conclusies 1 en 8 van het hulpverzoek niet 

nieuw zijn op grond van hetgeen is gesteld ten aanzien van conclusie 1 en 9 van 

het octrooi, aangezien het enige verschil ten opzichte van de originele conclusies 

de beperking tot een plant van het geslacht phalaenopsis is. Verzoekster wijst 

erop dat het de gemiddelde vakman bekend was dat alle planten en bomen een 30 

sapstroom hebben, welke sapstroom gebruikt kan worden voor het toedienen van 

(kleur)vloeistof. De phalaenopsis verschilt hierin niet van andere planten of 

bomen. De vakman begrijpt, volgens verzoekster, dat de werkwijze volgens D2 

ook betrekking heeft op phalaenopsis planten. En als conclusies 1 en 8 van het 

hulpverzoek al nieuw worden geacht, dan zijn ze niet inventief, aldus verzoekster. 35 

 

4. Het verweer van octrooihouders 

Octrooihouders hebben de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken. 

 

Ten aanzien van de nieuwheidsbezwaren stellen octrooihouders dat verzoekster de 40 

openbaarmaking van D2 onterecht vergaand heeft aangevuld met algemene 

vakkennis, waarbij ten onrechte ook de openbaarmaking van een genus door 

verzoekster nieuwheidschadelijk wordt geacht voor een species. Octrooihouders 

achten conclusie 1 nieuw ten opzichte van D2, omdat D2 van de maatregelen van 

conclusie 1 onder meer niet openbaart het kleuren van een bloem aan een 45 

potplant, het via de steel van de bloem inbrengen van kleurvloeistof en ook niet 

om dat met een pipet te doen.  

 

Octrooihouders betogen tevens dat conclusie 9 nieuw is ten opzichte van D2, 

omdat nergens uit D2 direct en ondubbelzinnig is af te leiden dat met het 50 
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apparaat volgens D2 een potplant wordt verkregen met een bloem die is gekleurd 

met een kleurvloeistof die via de steel van de bloem is ingebracht. Tevens stellen 

octrooihouders dat conclusie 9 nieuw is ten opzichte van D3 en D4 omdat beide 

documenten geen potplant met een via de steel gekleurde bloem openbaren. 

Volgens octrooihouders zien deze publicaties op het kleuren van afgesneden 5 

bloemen. D3 en D4 worden bovendien niet nawerkbaar geacht vanwege het 

ontbreken van ondersteunende uitleg of verdere informatie. 

 

Met betrekking tot de inventiviteit van conclusies 1 en 9 stellen octrooihouders ten 

eerste dat D2 geen valide vertrekpunt voor de problem-and-solution approach is. 10 

Bij het toepassen van de problem-and-solution approach dient, als vertrekpunt 

uitgegaan te worden van een publicatie met hetzelfde doel en effect als de 

uitvinding. Volgens octrooihouders gaat D2 niet over het kleuren van bloemen aan 

een potplant, maar over het inbrengen van vloeistoffen in een plant. D2 

kwalificeert daarmee, naar de mening van octrooihouders, niet als vertrekpunt. 15 

 

Octrooihouders stellen daarnaast dat, ook wanneer D2 als vertrekpunt wordt 

genomen, het onderwerp van de onafhankelijke conclusies inventief is. Volgens 

octrooihouders is niet in te zien waarom de configuratie zoals gebruikt in D2 van 

toepassing zou zijn op een werkwijze voor het via de bloemsteel kleuren van een 20 

bloem van een potplant. Daarbij, zo betogen octrooihouders, is verder niet zonder 

inventieve stap te bedenken dat het centrale reservoir met slangen, zoals 

beschreven in D2, kan worden vervangen door een pipet.  

Met betrekking tot de documenten D5 tot en met D12 stellen octrooihouders dat 

geen van alle een pipet of een potplant beschrijft en dat wanneer deze publicaties 25 

al gecombineerd zouden worden met D2, ze dus niet zonder inventieve stap 

kunnen leiden tot  conclusies 1 en 9 van het octrooi. 

 

Ten aanzien van het hulpverzoek merken octrooihouders op dat de phalaenopsis 

een fragiele plant is, waarvan het vooraf niet aannemelijk was dat de plant zou 30 

blijven leven zonder uitval van bloemen en knoppen als je een boring in de 

bloemsteel aanbrengt, en kleurstof direct in de bloemsteel aanbrengt. 

 

5. De overwegingen van NL Octrooicentrum 

 35 

5.1 Nieuwheid van het octrooi 

 

5.1.1 Nieuwheid van conclusie 1 en daarvan afhankelijke conclusies 2–8  

D2 is aangevoerd door verzoekster als nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1 van 

het octrooi. D2 openbaart een werkwijze voor het injecteren van vloeistoffen in 40 

planten, waaronder bomen of rozenstruiken. D2 openbaart echter niet direct en 

ondubbelzinnig een werkwijze zoals omschreven in de aanhef van conclusie 1, 

namelijk een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant. 

Verzoekster gaat er ten onrechte vanuit dat het voldoende zou zijn als op het 

moment van openbaring de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene 45 

vakkennis weet dat de species tot het geopenbaarde genus behoort. Het is echter 

zo dat met een openbaring van een genus in het algemeen niet een onder het 

genus vallende species wordt geopenbaard.  Slechts wanneer de vakman direct 

inziet dat onder het geopenbaarde genus, gelezen in de context van het 

document, de betreffende species dient te worden verstaan, zal de openbaring 50 
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van het genus de nieuwheid van de species wegnemen. Daar is in het onderhavige 

geval geen sprake van omdat het genus plant talloze verschijningsvormen kent en 

niets in D2 specifiek wijst richting een potplant. NL Octrooicentrum volgt derhalve 

de redenering van verzoekster niet dat de species “potplant” geopenbaard zou zijn 

door de openbaring van het genus “plant”. Ook de redenering van verzoekster dat 5 

de species ”kleuren van een bloem” geopenbaard is door het genus ”liquid 

introduction for plants” in samenhang met “colourants”, wordt door NL 

Octrooicentrum niet gevolgd. In D2 wordt namelijk op afzonderlijke plaatsen 

vermeld dat het om “colourants” kan gaan als vloeistof en om ”rose bushes” als 

voorbeeld van een plant. Bij de rozen ontbreekt echter dat het in dat voorbeeld 10 

om het kleuren van de bloemen gaat. Daarnaast is NL Octrooicentrum van oordeel 

dat de vakman onder ”foliage” of ”fruit” geen bloemen verstaat.  

Nu reeds de aanhef van conclusie 1 niet bekend is uit D2, kunnen de overige 

verschillen tussen conclusie 1 en D2 onbesproken blijven. 

 15 

Conclusie 1 is derhalve nieuw. De afhankelijke conclusies 2 tot en met 8 zijn 

daarmee eveneens nieuw. 

5.1.2 Nieuwheid van conclusie 9 en daarvan afhankelijke conclusie 10 

Conclusie 9 betreft een potplant met ten minste een bloem die is gekleurd met 

een kleurvloeistof die via de steel van die bloem is ingebracht.  20 

Verzoekster heeft de documenten D2, D3 en D4 als nieuwheidsbezwarend voor 

conclusie 9 aangevoerd. 

Analoog aan de redenering gegeven met betrekking tot de nieuwheid van 

conclusie 1 openbaart D2, naar het oordeel van NL Octrooicentrum, echter geen 

potplant en ook geen gekleurde bloem.  25 

 

D3 openbaart een orchidee die is gekleurd, waarbij het echter niet duidelijk is of 

D3 betrekking heeft op een orchidee in een vaas of aan een plant. Daarbij 

openbaart D3 slechts dat de bloemen ”stem by stem” zijn gekleurd, maar is er 

voor het overige uit D3 niet bekend of het kleuren door middel van het inbrengen 30 

van een kleurvloeistof in de steel van de bloem is gebeurd. D3 openbaart daarom 

niet direct en ondubbelzinnig een potplant of het kleuren van de bloem middels 

het inbrengen van een kleurvloeistof in de steel van de bloem. 

 

D4 openbaart rozen die gekleurd zijn met behulp van injectienaalden die in de 35 

steel zijn gebracht als de rozen groeien (“they … are dyed using hypodermic 

needles inserted in the stems as they grow”). Uit D4 is het echter niet duidelijk of 

D4 betrekking heeft op een roos in een vaas of op een roos aan een plant. Een 

potplant wordt daarom niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in D4. 

 40 

Conclusie 9 is derhalve nieuw. 

 

Conclusie 10 betreft een verdere beperking van conclusie 9 en is daarmee ook 

nieuw. 

 45 

5.2 Inventiviteit van het octrooi 

 

5.2.1 Meest nabijgelegen stand van de techniek 

De meest nabijgelegen stand van de techniek is die combinatie van maatregelen 

die is geopenbaard in één enkele vindplaats en die het meest veelbelovende 50 
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uitgangspunt vormt voor de uitvinding. “Veelbelovend” houdt in dat vanuit het 

uitgangspunt een voor de hand liggende ontwikkeling moet kunnen leiden tot de 

uitvinding. Als het doel of het beschreven effect hetzelfde of vergelijkbaar is als 

dat van de uitvinding, levert dat een meer veelbelovend uitgangspunt dan 

wanneer dat niet zo is. Evenzeer is het vakgebied waarop de publicatie ligt 5 

relevant.  

Het doel van de uitvinding volgens het octrooi is het kleuren van bloemen. Van de 

door verzoekster aangedragen documenten hebben alleen D3 en D4 ditzelfde 

doel. Het doel dat in D2 wordt nagestreefd, is het opnemen van vloeistoffen in 

bomen of planten. Zoals hiervoor onder nieuwheid reeds besproken is, is het 10 

kleuren van een bloem aan een potplant niet bekend uit D2. Het doel van D2 is 

daarmee anders dan dat van onderhavige uitvinding.  

Ook vanuit het gezichtspunt van het vakgebied ligt D2 verder van de onderhavige 

uitvinding af dan D3 of D4. Het vakgebied van D2 als geheel richt zich op bomen 

en struiken, met als kleinste voorbeeld de ”rose bushes”, terwijl het octrooi 15 

handelt over potplanten. D2 ligt daarmee weliswaar op een aanpalend of zelfs 

deels overlappend vakgebied, maar betreft veel grovere teelten, met daarmee 

samenhangend veel grovere oplossingen. D3 en D4 daarentegen hebben 

betrekking op snijbloemen of op planten die snijbloemen leveren. Dergelijke 

planten vertonen meer overeenkomsten met de potplanten volgens het octrooi 20 

dan de planten uit D2. 

Van D3 en D4 komt D4 het dichtst bij de uitvinding volgens het octrooi door de 

openbaring van het inbrengen van kleurstof in de steel van de bloem.  

NL Octrooicentrum gaat derhalve uit van D4 als meest nabijgelegen stand van de 

techniek. 25 

 

5.2.2 Inventiviteit van conclusie 1 

D4 openbaart rozen die via de steel met behulp van injectienaalden (‘hypodermic 

needles’) worden gekleurd als ze groeien. De verschillen tussen de werkwijze 

volgens conclusie 1 en die van D4 zijn dat conclusie 1 expliciet vereist dat het om 30 

een potplant gaat, het gebruik van een pipet in plaats van een injectienaald en 

een nadere precisiering van de werkwijze aan de hand van stappen (ii) tot en met 

(v). 

 

Ten eerste geeft D4 geen uitsluitsel of de te kleuren bloemen reeds gesneden zijn 35 

of onderdeel van een (pot)plant uitmaken. Veel alternatieven zijn er echter niet. 

De vakman zal dan ook, uitgaande van D4, zonder meer de bestaande 

alternatieven uitproberen. Voor de toepassing op een potplant wordt daarbij geen 

inventieve arbeid vereist. 

  40 

Daarnaast betreft het gebruik van een pipet in plaats van een injectienaald een 

voor de vakman gelijkwaardig alternatief. Uit het octrooi blijken geen voordelen 

van het gebruik van een pipet ten opzichte van het gebruik van een injectienaald. 

Het zijn beide holle buisjes met een toelopend uiteinde voor het toedienen van 

een vloeistof. Bovendien zijn injectienaalden en pipetten gangbare instrumenten 45 

die de vakman beide tot zijn beschikking heeft. Octrooihouders hebben hier tegen 

aangevoerd dat met het gebruik van een pipet bereikt wordt dat de kleurvloeistof 

spontaan wordt opgenomen, terwijl met het gebruik van een injectienaald er druk 

nodig is voor opname van de kleurvloeistof. Deze stelling wordt door NL 

Octrooicentrum niet gevolgd. Ook een injectienaald is namelijk geschikt voor het 50 
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spontaan (laten) opnemen van een vloeistof, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk bij 

een infuus. Het gebruik van een pipet in plaats van een injectienaald vereist 

daarom naar het oordeel van NL Octrooicentrum geen inventieve arbeid. 

 

Ten slotte wordt de werkwijze voor het kleuren van de rozen in D4 slechts globaal 5 

beschreven. Bij de toepassing van de werkwijze volgens D4 zal de vakman 

derhalve op een aantal praktische zaken stuiten. Een van deze zaken betreft het 

inbrengen van de injectienaald of pipet in de relatief stugge steel van een roos. 

Afhankelijk van de stugheid van de stengel van de roos, zal de vakman er echter 

zonder inventieve arbeid toe overgaan om een boring aan te brengen in de steel 10 

van de roos. Bij gebruik van een (stompe) pipet is er weliswaar meer reden om 

eerst een boring in de steel van een roos aan te brengen, maar bij een stugge 

stengel zal de vakman ook in het geval dat een injectienaald gebruikt wordt, een 

boring toepassen. Het is daarbij evident dat de diameter van de boring 

correspondeert met de diameter van het uiteinde van de injectienaald of de pipet. 15 

Een grotere boring leidt tot onnodige schade aan de plant en weglekken van 

kleurvloeistof en plantensappen, terwijl een kleinere boring maakt dat de 

injectienaald of pipetpunt niet past. Stap (ii) van de werkwijze volgens conclusie 1 

vereist dan ook geen inventieve arbeid. 

 20 

Een ander praktisch punt waar de vakman tegenaan loopt bij de toepassing van 

de werkwijze volgens D4 is het inbrengen van een voldoende hoeveelheid 

kleurstof voor het bereiken van de gewenste kleur van de bloem. Het behoort tot 

de algemene kennis van de vakman dat de hoeveelheid in te brengen 

(kleur)vloeistof bepaald wordt door de sapstroom van de plant. Om een bloem 25 

een gewenste kleurintensiteit te geven heeft de vakman derhalve slechts twee 

alternatieven tot zijn beschikking, namelijk: of meermaals een kleine hoeveelheid 

kleurvloeistof toedienen, of de toediening gedurende een langere tijd continu 

plaats laten vinden. Hierbij is meermaals toedienen uit oogpunt van 

bedrijfsvoering ongewenst, waardoor het voor de hand ligt om de toediening 30 

continu gedurende langere tijd uit te voeren. De zinsnede “they … are dyed using 

hypodermic needles inserted in the stems as they grow” in D4, suggereert door 

“as they grow” ook al dat de injectienaalden gedurende langere tijd aanwezig zijn 

voor het kleuren en dat het niet om momentane injecties gaat. Voor het 

gedurende langere tijd continu toedienen van de kleurvloeistof dient het 35 

toedienmiddel (injectienaald of pipet) gefixeerd te worden. Voor werkwijzestap 

(iii) van conclusie 1 is dan ook eveneens geen inventieve arbeid vereist.  

 

Het vullen van de injectienaald of de pipet met een hoeveelheid kleurvloeistof 

(stap (iv)) en het verwijderen van de injectienaald of de pipet na het opnemen 40 

van de hoeveelheid kleurvloeistof (stap (v)) zijn onvermijdelijke stappen gezien 

het doel dat met de werkwijze wordt beoogd. Voorts is het gebruik van een 

kleurstof die voor de potplant niet-giftig is, evident. Ook voor de stappen (iv) en 

(v) van conclusie 1 is derhalve geen inventieve arbeid vereist. 

 45 

Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt het argument van octrooihouders dat D4 

niet nawerkbaar zou zijn, gepasseerd. De informatie uit D4 is kort en er wordt 

weinig toegelicht, maar de informatie die D4 wel bevat, is eenduidig. D4 bevat 

geen spoor van twijfel aan de juistheid van de informatie. Er is voorts niet 
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gebleken dat de gemiddelde vakman andere dan eenvoudige obstakels zou 

moeten overwinnen om de publicatie van D4 na te werken. 

 

Op grond van het voorgaande is conclusie 1 niet inventief. 

 5 

5.2.3 Inventiviteit van conclusie 2 

Conclusie 2 betreft de maatregel dat de stap (ii) van het aanbrengen van een 

boring wordt voorafgegaan door het toedienen van water aan de plant. De 

vakman weet op grond van zijn algemene kennis dat een plant water nodig heeft 

om een sapstroom in stand te houden. De maatregel van conclusie (ii) vereist 10 

derhalve geen inventieve arbeid.  

Conclusie 2 is daarmee niet inventief. 

 

5.2.4 Inventiviteit van conclusies 3 en 4 

Conclusies 3 en 4 betreffen de periode dat de met vloeistof gevulde pipet in de 15 

boring ingebracht moet zijn geweest. Zoals onder conclusie 1 reeds besproken, 

weet de vakman op basis van zijn algemene kennis dat de hoeveelheid 

kleurvloeistof die door de plant opgenomen kan worden, wordt bepaald door de 

sapstroom van de plant. Hoe lang de kleurvloeistof aan de sapstroom van de plant 

moet worden toegediend om de gewenste kleur van een bloem te bereiken, zal de 20 

vakman langs empirische weg bepalen. Een op deze wijze vastgestelde duur van 8 

respectievelijk 12 uur is niet ongewoon. 

Conclusies 3 en 4 zijn daarmee eveneens niet inventief. 

 

5.2.5 Inventiviteit van conclusies 5-7 25 

Conclusies 5 tot en met 7 betreffen nadere specificaties van de gebruikte 

kleurvloeistof. De beschrijving (bladzijde 3, regels 6 – 11) van het octrooi 

benoemt geen specifieke voordelen van deze maatregelen. Het betreft 

kleurvloeistoffen die binnen het bereik van de vakman liggen.  

Conclusies 5 tot en met 7 zijn daarmee niet inventief. 30 

 

5.2.6 Inventiviteit van conclusie 8 

Conclusie 8 beperkt het plantengeslacht van de potplant tot phalaenopsis, 

anthurium en spatyfillum. Deze plantengeslachten betreffen, evenals rozen, veel 

verhandelde planten. Van bijzondere moeilijkheden die zouden optreden bij het 35 

kleuren van de bloemen van de potplanten van deze genoemde plantengeslachten 

is niets gebleken. Het door octrooihouders aangevoerde argument dat in ieder 

geval de phalaenopsis een fragiele plant betreft, waarvan het vooraf niet 

aannemelijk was dat de plant zou blijven leven zonder uitval van bloemen en 

knoppen wanneer een boring in de bloemsteel zou worden aangebracht en 40 

kleurstof direct in de bloemsteel zou worden ingebracht, is door octrooihouders 

niet verder onderbouwd en door verzoekster weersproken. 

NL Octrooicentrum is dan ook van oordeel, dat de vakman die het kleuren van 

rozen volgens conclusie 1 tot zijn beschikking heeft, deze werkwijze ook zonder 

inventieve arbeid toe zal passen op potplanten van een van de plantengeslachten 45 

phalaenopsis, anthurium en spatyfillum.  

Conclusie 8 wordt derhalve niet inventief bevonden. 
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5.2.7 Inventiviteit van conclusie 9 

Conclusie 9 onderscheidt zich van D4 slechts doordat het een potplant betreft. 

Zoals hiervoor reeds uiteengezet, zal de vakman uitgaande van D4 zonder 

inventieve arbeid uitkomen op een potplant.  

Conclusie 9 is derhalve niet inventief.  5 

 

5.2.8 Inventiviteit van conclusie 10 

Conclusie 10 wordt analoog aan de redenatie met betrekking tot conclusie 8 niet 

inventief bevonden. 

 10 

5.3 Nieuwheid van het hulpverzoek 

Aangezien alle conclusies van het octrooi nieuw zijn, zijn ook de conclusies van 

het hulpverzoek nieuw. De onafhankelijke conclusies van het hulpverzoek bestaan 

namelijk uit de onafhankelijke conclusies van het octrooi met daarin opgenomen 

een beperkende maatregel uit respectievelijk conclusies 8 en 10, te weten het 15 

plantengeslacht phalaenopsis. 

 

5.4 Inventiviteit van het hulpverzoek 

Met het ingediende hulpverzoek worden onafhankelijke conclusies 1 en 9 van het 

octrooi beperkt tot een potplant van het geslacht phalaenopsis, welke maatregel 20 

in het octrooi in conclusies 8 en 10 is opgenomen. Bij de beoordeling van de 

inventiviteit van conclusies 8 en 10 van het octrooi is reeds aangegeven dat NL 

Octrooicentrum niet inziet welke inventieve arbeid voor de gemiddelde vakman 

vereist zou zijn voor het toepassen van de werkwijze voor het kleuren van rozen 

volgens conclusie 1 op een potplant van het geslacht phalaenopsis. De conclusies 25 

van het hulpverzoek zijn daarom eveneens niet inventief.   

 

6. Het advies van NL Octrooicentrum 

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

 30 

- de conclusies van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan 

inventiviteit; 

- de conclusies van het hulpverzoek eveneens vernietigbaar zijn wegens 

gebrek aan inventiviteit. 

 

 

 

 

Aldus gedaan op 18 december 2013 te Den Haag door S. Jonkhart, J.W. Meewisse 
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