
     

   

    

    

         

       

   

       

   

  

  

  

 

   

  

    

 

    

 

 

 

 

   

           

         

            

               

         

  

           

       

          

      

           

 

          

           

         

            

          

        

      

   

dr.mr.ir.  .W.D. van der Burg, voorzitter 

ir. B.L. van Soest 

dr.ir.  . van der Vlugt 

ir. S. el Bouazzaoui, secretaris 

Datum : 01/02/2019 

B tr ft : Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2005878 

V rzo kst r : Renson Ventilation N.V. te Waregem, België 

G machtigd  : ir. A. Ferguson 

Octrooihoudst r : Vero Duco N.V. te Veurne, België 

G machtigd  : G. Vinck,  Sc 

1. H t g ding 

Renson Ventilation N.V. (hierna: verzoekster) heeft op 20 juli 2018 een 

verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het 

5 verzoek om 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 het Nederlands octrooi 2005878 

(hierna: het octrooi). 

In reactie hierop heeft Vero Duco N.V. (hierna: octrooihoudster) op 3 

10 september 2018 een verweerschrift met een hulpverzoek ingediend. 

Op 11 oktober 2018 heeft verzoekster haar verzoekschrift aangevuld met 

bezwaren tegen het hulpverzoek met een bijlage. 

In reactie hierop heeft octrooihoudster op 18 oktober 2018 een aanvullend 

verweerschrift ingediend. 

15 

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 26 oktober 2018 

hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten bij monde van hun 

octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde van verzoekster, de heer ir. A. 

Ferguson, was hierbij vergezeld door de heer R. De  uelenaere (hoofd R&D 

20 Renson Ventilation N.V.), mevrouw ir. V. Hostens (Belgisch en Europees 

octrooigemachtige), en mevrouw ir. A. Vens (octrooi-contactpersoon bij Renson 

Ventilation N.V.). De octrooigemachtigde van octrooihoudster, 
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de heer G. Vinck,  Sc, was hierbij vergezeld door de heer S. Verbrugge 

(Innovation manager Vero Duco N.V.) en de heer S. Sarlet (Belgisch en 

Europees octrooigemachtigde). 

Zowel verzoekster als octrooihoudster heeft ter zitting een exemplaar van haar 

pleitnota overgelegd. 

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

beschouwd. 

2. D f it n 

Vero Duco N.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2005878 voor een 

“Ventilatie-inrichting voor inbouw tussen een kozijn en een gevelopening, 

alsmede een kozijnconstructie”, welk op 19 juni 2012 voor de duur van twintig 

jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 17 december 2010. Op 13 

maart 2018 is het octrooi beperkt door inschrijving van een akte van 

gedeeltelijke afstand. 

Na de gedeeltelijke afstand omvat het octrooi 19 conclusies. De onafhankelijke 

conclusies 1 en 15 luiden als volgt: 

1. Ven ila ie-inrich ing (1) voor inbouw  ussen een kozijn (7) en een 

begrenzing van een gevelopening (6) waarin zich da kozijn (7) bevind , 

welke inrich ing (1) een ven ila orhuis (11) omva me een naar he kozijn 

(7)  e keren kozijnzijde (36), een  egenoverliggende, naar de gevel (2)  e 

keren gevelzijde (37), een binnenzijde (14) en een bui enzijde (15) 

waar ussen zich een ven ila iedoorgang (26) ui s rek , welk ven ila orhuis 

(11) onderling gekoppelde profielen (12, 13, 16 – 20) en einds ukken (21, 

22) aan de  egenoverliggende einden van de profielen omva , alsmede 

een beves igingsvoorziening (30) voor he beves igen van he  

ven ila orhuis (11) aan he kozijn (7) en aan de gevel, waarbij aan de 

bui enzijde (15) van he ven ila orhuis (11) een aanslagrand (23, 35) is 

voorzien die dwars ui s eek  en opzich e van de gevelzijde (37) van he  

ven ila orhuis (11) en van de einds ukken (21, 22), alsmede dwars 

ui s eek  en opzich e van de van elkaar afgekeerde kopzijden (39) der 

einds ukken, me he kenmerk, da de kopzijde (39) van elk einds uk 

dwars is gerich  en opzich e van de gevelzijde (37) en een  en opzich e 
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van de kopzijde (39) ui s ekende aanslagrand (31) omva , en da de 

aanslagranden (23, 31, 35) van he ven ila orhuis (11) en de einds ukken 

(21, 22) aan een naar de gevel (2)  e keren zijde voorzien zijn van een 

sleuf (24, 32) voor opname van een afdich rand  er afdich ing  en opzich e 

van de gevelopening (6). 

15. Einds uk (21, 22) voor de einden van een ven ila ie-inrich ing (1) 

volgens een der voorgaande conclusies voor inbouw  ussen een kozijn (7) 

en een begrenzing van een gevelopening (6) waarin zich da kozijn (7) 

bevind , welke einds uk (21, 22) een naar he kozijn (7)  e keren 

kozijnzijde en een  egenoverliggende, naar de gevel (2)  e keren 

gevelzijde omva , waarbij aan de naar de gevel (2)  e keren gevelzijde 

van he einds uk (21, 22) een aanslagrand (35) is voorzien die ui s eek  

 en opzich e van de gevelzijde van he einds uk (21, 22), waarbij de 

aanslagrand (35) is ui gevoerd voor samenwerking me de begrenzing van 

de gevelopening (6), waarbij he einds uk een naar de onderling 

gekoppelde profielen van de ven ila ie-inrich ing  e keren koppelzijde en 

een  egenoverliggende kopzijde (39) omva , me he kenmerk, da de 

kopzijde (39) dwars is gerich  en opzich e van de gevelzijde (37) en een 

 en opzich e van de kopzijde (39) ui s ekende aanslagrand (31) omva , en 

da de aanslagranden (31, 35) van he einds uk (21, 22) aan een naar de 

gevel (2)  e keren zijde voorzien zijn van een sleuf (24, 32) voor opname 

van een afdich rand  er afdich ing  en opzich e van de gevelopening (6). 

De volgconclusies 2 – 14 en 16 – 19 zijn alle direct of indirect afhankelijk van 

conclusie 1. 

Het door octrooihoudster ingediende hulpverzoek omvat eveneens 19 conclusies, 

waarvan conclusie 1 luidt: 

1. Ven ila ie-inrich ing (1) voor inbouw  ussen een kozijn (7) en een 

begrenzing van een gevelopening (6) waarin zich da kozijn (7) bevind , 

welke inrich ing (1) een ven ila orhuis (11) omva me een naar he kozijn 

(7)  e keren kozijnzijde (36), een  egenoverliggende, naar de gevel (2)  e 

keren gevelzijde (37), een binnenzijde (14) en een bui enzijde (15) 

waar ussen zich een ven ila iedoorgang (26) ui s rek , welk ven ila orhuis 

(11) onderling gekoppelde profielen (12, 13, 16 – 20) en einds ukken (21, 
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22) aan de  egenoverliggende einden van de profielen omva , alsmede 

een beves igingsvoorziening (30) voor he beves igen van he  

ven ila orhuis (11) aan he kozijn (7) en aan de gevel, waarbij aan de 

bui enzijde (15) van he ven ila orhuis (11) een aanslagrand (23, 35) is 

voorzien die dwars ui s eek  en opzich e van de gevelzijde (37) van he  

ven ila orhuis (11) en van de einds ukken (21, 22), alsmede dwars 

ui s eek  en opzich e van de van elkaar afgekeerde kopzijden (39) der 

einds ukken, me he kenmerk, da elk einds uk (21, 22) een naar he  

kozijn (7)  e keren kozijnzijde en een  egenoverliggende, naar de gevel 

(2)  e keren gevelzijde omva , waarbij aan de naar de gevel (2)  e keren 

gevelzijde van he einds uk (21, 22) een aanslagrand (35) is voorzien die 

ui s eek  en opzich e van de gevelzijde van he einds uk (21, 22), waarbij 

de aanslagrand (35) is ui gevoerd voor samenwerking me de begrenzing 

van de gevelopening (6) waarbij elk einds uk een naar de onderling 

gekoppelde profielen van de ven ila ie-inrich ing  e keren koppelzijde en 

een  egenoverliggende kopzijde (39) omva , welke kopzijde (39) dwars is 

gerich  en opzich e van de gevelzijde (37) en een  en opzich e van de 

kopzijde (39) ui s ekende aanslagrand omva , en da de aanslagranden 

(23, 31, 35) van he ven ila orhuis (11) en de einds ukken (21, 22) aan 

een naar de gevel (2)  e keren zijde voorzien zijn van een sleuf (24, 32) 

voor opname van een afdich rand  er afdich ing  en opzich e van de 

gevelopening (6). 

De overige conclusies 2 – 19 zijn in het hulpverzoek ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van de conclusies na gedeeltelijke afstand. 

3. D ni tigh idsb zwar n van v rzo kst r 

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi en het 

hulpverzoek. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat het octrooi als nietig dient te 

worden aangemerkt op de volgende gronden: 

(i) toegevoegde materie (artikel 75 lid 1(c) Row 1995); 

(ii) niet-nawerkbaarheid (artikel 75 lid 1(b) Row 1995); en 

(iii) gebrek aan inventiviteit (artikel 75 lid 1(a) Row 1995). 

Ter onderbouwing van haar bezwaren wijst verzoekster op de volgende 

openbaarmakingen: 

Octrooic ntrum N d rland, 

ond rd  l van 

Rijksdi nst voor 

Ond rn m nd N d rland 

Datum 

01/02/2019 

Onz r f r nti  

ORE/2005878/L169 

Pagina 4 van 19 



        

       

        

         

        

                

          

           

              

           

             

           

               

              

            

          

                

             

          

             

          

      

           

             

             

            

              

          

            

             

             

              

   

  

  

  

 

 

5

10

15

20

25

30

35

• D1: NL 1029154 C, gepubliceerd op 4 december 2006; 

• D2: WO 93/09327 A, gepubliceerd op 13 mei 1993; 

• D3: NL 1010788 C, gepubliceerd op 19 juni 2000; 

• D4: NL 2001900 C, gepubliceerd op 20 november 2009; en 

• D5: VR G Kwaliteitseisen en Adviezen & V RG Branchegids 2009. 

 eer in het bijzonder stelt verzoekster dat de conclusies 1, 2, 16 en 18 na de 

gedeeltelijke afstand toegevoegde materie omvatten. Ten aanzien van conclusie 1 

omdat door het daarin opnemen van de kenmerken uit de oorspronkelijke 

conclusie 16, dat de kopzijde van elk eindstuk dwars is gericht ten opzichte van de 

gevelzijde en een ten opzichte van de kopzijde uitstekende aanslagrand omvat, 

onder weglating van de andere kenmerken van conclusie 16, conclusie 1 nu ook 

uitvoeringsvormen omvat die niet terug te vinden zijn in de oorspronkelijke 

aanvrage. Ten aanzien van de conclusies 2, 16 en 18 onder meer omdat in de 

oorspronkelijke aanvrage nergens sprake is van het in lijn liggen van een sleuf in 

het eindstuk (21, 22) en een sleuf (32) in een verticale kozijndeel (9). 

Voorts acht verzoekster de uitvinding zoals geclaimd niet nawerkbaar vanwege 

het kenmerk in de conclusies 1 en 15, dat de kopzijde van elk eindstuk dwars is 

gericht ten opzichte van de gevelzijde en een ten opzichte van de kopzijde 

uitstekende aanslagrand omvat. Volgens dit kenmerk maakt de aanslagrand deel 

uit van de kopzijde waardoor de kopzijde een ten opzichte van de kopzijde 

uitstekende aanslagrand bezit. Volgens verzoekster is het onbegrijpelijk hoe een 

onderdeel ten opzichte van zichzelf kan uitsteken. 

Verzoekster stelt tevens dat conclusie 1 inventiviteit ontbeert ten aanzien van 

zowel D1 als D3 gecombineerd met de kennis van de vakman. Verzoekster stelt 

dat de ventilatie-inrichting volgens conclusie 1 verschilt met die van D1 en D3 

doordat de aanslagranden van het ventilatorhuis en de eindstukken aan een naar 

de gevel te keren zijde voorzien zijn van een sleuf voor opname van een 

afdichtrand ter afdichting ten opzichte van de gevelopening. Volgens verzoekster 

is het algemeen bekende praktijk om een dergelijke sleuf te voorzien ter 

bevestiging van een dergelijke dichting, hiertoe wijst zij op D1, D2, D3 en D5. 

 et betrekking tot conclusie 15 wijst verzoekster er op dat de meeste kenmerken 

daarvan terug te vinden zijn in conclusie 1, welke niet inventief is. Het daaraan 
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toegevoegde kenmerk dat de naar de gevel te keren gevelzijde van het eindstuk is 

voorzien van een aanslagrand, is bekend uit zowel D1 als D3. 

De kenmerken van de conclusies 2 en 3 ontberen volgens verzoekster inventiviteit 

omdat ze voor de hand liggen voor de vakman. De conclusies 4 – 10 acht 

verzoekster niet inventief ten opzichte van D1 of D3 gecombineerd met D4, 

aangezien D4 deze kenmerken op zich openbaart. De kenmerken van de 

afhankelijke conclusies 11 en 12 zijn niet inventief omdat ze al bekend zijn uit de 

documenten D1 en D3. Conclusie 13 acht verzoekster niet inventief ten opzichte 

van elk van de documenten D1 en D3 omdat een synergetisch effect ontbreekt 

tussen de maatregel van conclusie 13 en de maatregelen van conclusie 1. 

Conclusie 14 ontbeert inventiviteit omdat de bijkomende kenmerken daarvan 

bekend zijn uit D1 resp. D4. De conclusies 16 en 18 zijn volgens verzoekster niet 

inventief analoog aan de conclusies 2 en 14. De conclusies 17 en 19 zijn niet 

inventief omdat mutatis mutandis hierop de argumentatie met betrekking tot 

conclusie 3 van toepassing is. 

Ten slotte voert verzoekster ten aanzien van conclusie 1 van het hulpverzoek aan 

dat deze overeenkomt met een combinatie van conclusie 1 en het eindstuk zoals 

beschreven in conclusie 15 van de akte van gedeeltelijke afstand. Derhalve is 

conclusie 1 van het hulpverzoek niet inventief op grond van de bezwaren die zijn 

aangevoerd tegen de geldende conclusies 1 en 15. 

4. H t v rw  r van octrooihoudst r 

Octrooihoudster heeft de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken. 

Ten aanzien van het aangevoerde bezwaar dat de conclusies toegevoegde materie 

zouden bevatten, voert octrooihoudster aan dat de beperkingen die aangebracht 

zijn in de conclusies 1, 2, 16 en 18 gebaseerd zijn op de origineel ingediende 

stukken. Zij verwijst in dit verband naar pagina 3, regels 25 – 28, pagina 6, regels 

25 – 32 en figuur 4 van de oorspronkelijke stukken. Octrooihoudster is derhalve 

van mening dat de betreffende conclusies worden gedekt door de inhoud van de 

aanvrage zoals ingediend. 

 et betrekking tot het nawerkbaarheidsbezwaar voert octrooihoudster aan dat het 

erom gaat of een vakman de uitvinding kan toepassen op grond van de 
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conclusies, beschrijving en tekeningen van het octrooi als geheel. Volgens 

octrooihoudster verschaft het octrooi van alle genoemde aspecten van de 

uitvinding een concreet voorbeeld aan de hand waarvan een vakman het octrooi 

kan nawerken. 

Ten aanzien van de aangevoerde inventiviteitsbezwaren is octrooihoudster met 

verzoekster van mening dat conclusie 1 van de materie in D1 en D3 verschilt 

doordat de aanslagranden van het ventilatorhuis en de eindstukken aan een naar 

de gevel te keren zijde voorzien zijn van een sleuf voor opname van een 

afdichtrand ter afdichting ten opzichte van de gevelopening. In verband hiermee 

heeft octrooihoudster betoogd dat het verschilkenmerk één doorlopende sleuf in 

meerdere aanslagranden betreft waardoor een doorlopende afdichting zonder 

onderbrekingen tussen de aanslagranden wordt verkregen. De aangevoerde 

documenten bevatten nergens een leer in deze richting. Octrooihoudster 

attendeert erop dat D1 en D3 niet met ‘hindsight’ mogen worden bekeken. Ten 

aanzien van D5 wijst octrooihoudster erop, dat hierin geen ventilatie-inrichting 

omvattende een ventilatorhuis en eindstukken worden getoond en dat derhalve 

D5 niet bezwarend kan zijn voor het octrooi. 

Octrooihoudster stelt voorts dat de materie van conclusie 15 in wezen 

overeenkomt met een eindstuk volgens conclusie 1 met een aanslagrand die 

uitsteekt ten opzichte van de gevelzijde voor samenwerking met de begrenzing. 

Op conclusie 15 is daarom mutatis mutandis de argumentatie met betrekking tot 

conclusie 1 van toepassing. 

De conclusies 2 – 14 en 16 – 19 van het octrooi acht octrooihoudster nieuw en 

inventief wegens hun afhankelijkheid van respectievelijk conclusie 1 of 15. 

Bovendien, zo stelt octrooihoudster, verschilt de materie van de conclusies 2, 16, 

en 18 verder van de materie geopenbaard in D1 en D3 door het kenmerkende 

deel van conclusie 2, dat niet bekend is uit een van de aangevoerde documenten. 

Octrooihoudster heeft een hulpverzoek ingediend om de vermeende bezwaren 

aangaande toegevoegde materie in conclusie 1 weg te nemen. In het hulpverzoek 

zijn daartoe alle kenmerken van de origineel ingediende conclusie 16, en de 

origineel ingediende conclusie 15 opgenomen. 
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01/02/2019 
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5.1 Naw rkbaarh id ORE/2005878/L169 

Uit doelmatigheidsoverwegingen zal Octrooicentrum Nederland eerst ingaan op 

5 het door verzoekster naar voren gebrachte bezwaar met betrekking tot de 

nawerkbaarheid van het octrooi. Verzoekster heeft in verband hiermee gewezen 

op het kenmerk van conclusie 1 dat de kopzijde van elk einds uk dwars is gerich  

 en opzich e van de gevelzijde en een  en opzich e van de kopzijde ui s ekende 

aanslagrand omva . Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 1 niet nawerkbaar is, 

10 omdat volgens dit kenmerk van conclusie 1 de aanslagrand deel uitmaakt van de 

kopzijde en het niet begrijpelijk is hoe een onderdeel - de kopzijde - ten opzichte 

van zichzelf kan uitsteken. Octrooicentrum Nederland deelt de visie van 

verzoekster dat een onderdeel van een constructie of een zijde daarvan niet ten 

opzichte van zichzelf kan uitsteken. Het is immers in algemene zin onmogelijk dat 

15 materie buiten zijn eigen fysieke begrenzingen uitsteekt. Octrooicentrum 

Nederland is echter met octrooihoudster van oordeel dat bij de beoordeling van de 

nawerkbaarheid van het octrooi doorslaggevend is, of het octrooi als geheel – dat 

wil zeggen de conclusies, de beschrijving alsmede de figuren – een beschrijving 

bevat van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een vakman zoals 

20 bedoeld in de Row 1995, in dit geval een vakman op het vakgebied van ventilatie-

inrichtingen, de uitvinding kan toepassen. Omdat conclusie 1 in dit geval zoals 

gezegd onduidelijk is, zal de vakman ook de beschrijving en de tekening van het 

octrooi raadplegen. In de passage op bladzijde 6, de regels 25 – 32 van de 

beschrijving, die een toelichting vormt op de uitvoeringsvorm volgens figuur 4 van 

25 het octrooi, wordt gesproken over ‘eindstukken … met … aanslagranden’, ‘de 

aanslagrand … van het eindstuk’ en over een ‘eindstuk met aanslagrand’. Tevens 

betreft conclusie 2 van het octrooi, welke de ventilatie-inrichting volgens conclusie 

1 nader omschrijft, een ‘aanslagrand van het eindstuk’. De vakman die kennis 

neemt van het octrooi als geheel zal derhalve begrijpen dat met het kenmerk 

30 waar verzoekster op gewezen heeft niet wordt bedoeld dat de kopzijde van elk 

eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende aanslagrand omvat maar 

dat elk eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende aanslagrand omvat. 

Het bezwaar van verzoekster betreffende de nawerkbaarheid van het octrooi 

35 wordt derhalve door Octrooicentrum Nederland niet ingezien. 
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5.2 Inv ntivit it 

Omdat de nieuwheid van de uitvinding volgens de geldende conclusies van het 

octrooi niet is bestreden, zal Octrooicentrum Nederland overgaan op de 

beoordeling van de inventiviteit van de uitvinding. 

5.2.1 Mees nabijgelegen s and van de  echniek 

Bij het beoordelen van de inventiviteit van de uitvinding dient allereerst de meest 

nabijgelegen stand van de techniek te worden bepaald. De meest nabijgelegen 

stand van de techniek is die combinatie van kenmerken, geopenbaard in één 

enkele vindplaats, welke combinatie het meest veelbelovende uitgangspunt vormt 

voor een ontwikkeling die tot de uitvinding leidt. 

Daartoe dient eerst te worden overwogen welke stand van de techniek gericht 

is op eenzelfde of vergelijkbaar doel als dat van de uitvinding volgens het octrooi. 

Dat doel is blijkens bladzijde 2, de regels 3 – 9 van het octrooi, het verschaffen 

van een ventilatie-inrichting voor inbouw tussen een kozijn en een begrenzing van 

een gevelopening waarin zich dat kozijn bevindt, die goed aansluit op zowel het 

kozijn als de gevelopening. Het doel van elk van de uitvindingen geopenbaard in 

respectievelijk D2, D4 en D5 is naar oordeel van Octrooicentrum Nederland 

anders.  et de uitvindingen volgens D2 (zie D2, bladzijde 1, eerste alinea) en D4 

(zie D4, bladzijde 2, de regels 15 – 17) wordt weliswaar een inbouw ventilatie-

inrichting met een goede betrouwbare aansluiting op een kozijn verschaft, maar 

geen van deze inrichtingen heeft voorzieningen voor een goede aansluiting op de 

gevelopening. D5 openbaart geen ventilatie-inrichting. De documenten D1 (zie 

D1, bladzijde 1, regel 30 – bladzijde 2, regel 7 en de figuren 2 – 4) en D3 (zie D3, 

de figuren 1 en 2) openbaren wel elk een inbouw ventilatie-inrichting met een 

goede aansluiting op zowel een kozijn als een door een stelkozijn gevormde 

gevelopening. Daarom openbaart zowel D1 als D3 een ventilatie-inrichting met 

eenzelfde of vergelijkbaar doel als dat van de uitvinding volgens het octrooi. 

Vervolgens dient te worden overwogen welke stand van de techniek de minste 

modificaties vergt om tot de uitvinding volgens het octrooi te komen. In dit 

opzicht acht Octrooicentrum Nederland de ventilatie-inrichting volgens D3 het 

meest geschikte uitgangspunt omdat deze een aanslagrand omvat die is voorzien 

aan de buitenzijde van het ventilatorhuis, zoals voorgeschreven in conclusie 1 van 
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het octrooi. De ventilatie-inrichting volgens D1 omvat een aanslagrand die niet is 

voorzien aan de buitenzijde van het ventilatorhuis maar aan de binnenzijde 

daarvan. 

Octrooicentrum Nederland wijkt met haar interpretatie van D1 af van de 

interpretatie van verzoekster die stelt, onder verwijzing naar bladzijde 4, de regels 

29 – 33 en figuur 4 van D1, dat het ventilatorhuis volgens D1 is voorzien van een 

aanslagrand aan de buitenzijde. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat om 

vast te kunnen stellen of de aanslagrand zich aan de buitenzijde of de binnenzijde 

van het ventilatorhuis bevindt, de vakman nader kennis zal nemen van D1. In de 

figuurbeschrijving van D1 wordt consequent gesproken over een ‘buitenspouwblad 

3’ en een ‘binnenspouwblad 2’. Dit betekent dat in figuur 2 van D1, waar het 

‘buitenspouwblad 3’ aan de rechterzijde en het ‘binnenspouwblad 2’ aan de 

linkerzijde van de figuur is gepositioneerd, de buitenzijde van het ventilatorhuis 

(dat in D1 belichaamd wordt door ‘topventilator 11’ met ‘huis 12’) zich aan de 

rechterzijde bevindt en de binnenzijde van het ventilatorhuis zich aan de 

linkerzijde bevindt. Het onderdeel dat in D1 ‘been 18’ wordt genoemd, vormt, 

zoals verzoekster terecht heeft opgemerkt, mede de aanslagrand. ‘Been 18’ is 

aangebracht aan de linkerzijde, dus de binnenzijde van het ventilatorhuis. Figuur 

3 van D1 toont, gezien de oriëntatie van alle daarin afgebeelde onderdelen, een 

ander aanzicht van dezelfde uitvoeringsvorm, waarbij de buitenzijde van het 

ventilatorhuis links buiten de afbeelding valt en de binnenzijde met de 

aanslagrand (hier aangeduid met ‘18’, ‘19’ en ‘20’) in perspectief is afgebeeld. Dat 

de aanslagrand bij de in figuur 4 van D1 getoonde variant ook aan de binnenzijde 

van het ventilatorhuis gesitueerd is, kan afgeleid worden uit de oriëntatie van het 

‘stelkozijn 7’ in figuur 4. Blijkens pagina 4, de regels 27 – 33 komt de kozijn-

gevelconstructie van die variant in grote lijnen overeen met die van de in de 

figuren 2 en 3 weergegeven uitvoeringsvorm. De aanslagrand van de variant 

volgens figuur 4, weer aangegeven met verwijzingscijfer ‘18’, bevindt zich in de 

nabijheid van ‘aanslagvlak 8’ van het ‘stelkozijn 7’. In figuur 2 is dit ‘aanslagvlak 

8’ onder het ‘binnenspouwblad 2’ aan de binnenzijde van het ventilatorhuis 

gepositioneerd. Hieruit volgt direct en ondubbelzinnig dat de aanslagrand zich bij 

alle uitvoeringsvormen van de inrichting volgens D1 aan de binnenzijde van het 

ventilatorhuis bevindt. 

Octrooicentrum Nederland wijst er op, dat de beschrijving van D1 twee passages 

omvat die in dit verband bij een lezer aanleiding zouden kunnen geven tot 
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verwarring. De eerste passage betreft bladzijde 3, de regels 26 – 32, waar twee 

maal staat dat een aanslag van een raamkozijn zich aan ‘de buitenzijde’ van het 

raamkozijn uitstrekt. Uit de met deze passage corresponderende figuur 1 blijkt dat 

hier met ‘de buitenzijde’ de zijde wordt bedoeld die in het octrooi gevelzijde wordt 

genoemd, niet de zijde die in het octrooi buitenzijde wordt genoemd. De tweede 

passage betreft bladzijde 4, de regels 2 – 4, van D1, waar de verwijzingscijfers 

van een ‘zich aan de buitenzijde bevindende toevoer 13’ en een ‘zich aan de 

binnenzijde bevindende afvoer 14’ abusievelijk zijn omgedraaid. Deze twee 

passages geven echter naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen 

aanleiding om D1 anders te interpreteren dan hierboven aangegeven. 

Aangezien D1 en D3 de overige kenmerken van conclusie 1 beide wel of beide niet 

openbaren, acht Octrooicentrum Nederland D3 de meest nabijgelegen stand van 

de techniek. 

5.2.2 Conclusie 1 

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat D3 een ventilatie-inrichting (‘ventilatie-

inrichting 30’) openbaart voor inbouw tussen een kozijn (‘kozijnprofielbalk 10’) en 

een begrenzing (‘bovenstijl 7’ ook wel ‘stelkozijn 7’ genoemd) van een 

gevelopening (‘muuropening’) waarin zich dat kozijn bevindt. De ventilatie-

inrichting omvat een ventilatorhuis (‘lichaam’) omvattende een naar het kozijn te 

keren kozijnzijde (‘additionele strook’ zie D3, bladzijde 6, de regels 33 – 36), een 

tegenoverliggende naar de gevel te keren gevelzijde (‘strook 31’), een binnenzijde 

(‘roosterdeel 45’) en een buitenzijde (‘regenafschermwand 32’), waartussen zich 

een ventilatiedoorgang (‘luchtdoorlaatkanaal’) uitstrekt. Voorts omvat het 

ventilatorhuis onderling gekoppelde profielen (extrusieprofielen waarvan de 

‘additionele strook’, ‘strook 31’ en ‘roosterdeel 45’ gemaakt zijn) en eindstukken 

(zie D3, bladzijde 7, de regels 4 – 8: ‘kopschotten’) aan de tegenoverliggende 

einden van de profielen. Het ventilatorhuis omvat ook een bevestigingsvoorziening 

voor het bevestigen van het ventilatorhuis aan het kozijn (door middel van 

‘brugstukken 33’) en aan de gevel (door middel van meerdere opstaande 

langsribben aan de bovenzijde van ‘strook 31’). Aan de buitenzijde van het 

ventilatorhuis is een aanslagrand (‘afdeklijst 18’) voorzien. De aanslagrand steekt 

dwars uit ten opzichte van de gevelzijde van het ventilatorhuis en de eindstukken 

en ten opzichte van de van elkaar afgekeerde kopzijden van de eindstukken. 

Verder openbaart D3 dat de kopzijde van elk eindstuk dwars is gericht ten 

opzichte van de gevelzijde van het ventilatorhuis (dit valt af te leiden uit bladzijde 
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7, de regels 4 – 8, van D3 waar staat dat elk ‘kopschot’ een kops axiaal einde van 

het ‘lichaam’ afdekt). Op voornoemde kenmerken komen de inrichting volgens 

conclusie 1 van het octrooi en die volgens D3 met elkaar overeen. 

Hierna resteren in conclusie 1 de kenmerken dat: 

• de kopzijde van elk eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende 

aanslagrand omvat, welk kenmerk conform paragraaf 5.1 van dit advies 

hierna opgevat zal worden als dat elk eindstuk een ten opzichte van de 

kopzijde uitstekende aanslagrand omvat; en dat 

• de aanslagranden van het ventilatorhuis en de eindstukken aan een naar 

de gevel te keren zijde voorzien zijn van een sleuf voor opname van een 

afdichtrand ter afdichting ten opzichte van de gevelopening. 

Verzoekster is van mening dat de ventilatie-inrichting volgens conclusie 1 slechts 

verschilt van de uit D3 bekende inrichting door het laatst genoemde kenmerk en 

dat het algemeen gekende praktijk is om een dergelijke sleuf te voorzien ter 

bevestiging van een dergelijke afdichting. Ter onderbouwing hiervan heeft 

verzoekster gewezen op D1, figuur 4: de bevestiging van het glaspaneel; op D2, 

figuur 5: ‘seal 41’; op D3, de figuren 1 en 2: de sleuven in de onderdelen 10 en 

11; en op D5, pagina 64, onderdeel 9.5 en de details 07, 08 en 09. 

Octrooihoudster heeft in verband met dit kenmerk betoogd dat door één 

dergelijke sleuf te voorzien in meerdere aanslagranden, in plaats van 

onafhankelijke sleuven te voorzien in elke aanslagrand, een doorlopende sleuf 

wordt gevormd. Daardoor kan volgens octrooihoudster een doorlopende afdichting 

zonder onderbreking tussen de aanslagranden worden verkregen. 

Octrooicentrum Nederland stelt met partijen vast dat de uit D3 bekende inrichting 

niet voorzien is van een sleuf in de aanslagranden (‘18’) van het ventilatorhuis en 

de eindstukken. Het in conclusie 1 genoemde kenmerk met betrekking tot de sleuf 

vormt daarom een verschil tussen de inrichting volgens conclusie 1 en de uit D3 

bekende inrichting. Octrooicentrum Nederland volgt octrooihoudster niet in haar 

lezing van dit verschilkenmerk, dat conclusie 1 beperkt is tot een ventilatie-

inrichting met één sleuf in meerdere aanslagranden. Conclusie 1 sluit namelijk 

niet uit dat meerdere onafhankelijke sleuven zijn voorzien in de aanslagranden. 

Daarom wordt het door octrooihoudster genoemde effect van een doorlopende 

afdichting tussen de aanslagranden met de inrichting volgens conclusie 1 niet 

noodzakelijkerwijs bereikt. In het octrooi wordt van het verschilkenmerk 
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betreffende de sleuf geen effect genoemd. Het effect dat naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland met het verschilkenmerk wel gegarandeerd wordt is 

een alternatieve wijze om een afdichting te bevestigen. Het probleem waarvoor de 

vakman zich, uitgaande van de ventilatie-inrichting volgens D3, gesteld ziet is 

dus, hoe een alternatieve wijze te verkrijgen voor het bevestigen van de 

afdichting (die bij die inrichting volgens D3 wordt gevormd door ‘elastische lippen 

19’). Verzoekster heeft naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland aan de 

hand van D1, D2, D3 en D5 aannemelijk gemaakt dat het ten tijde van de 

aanvraag voor het octrooi tot de algemene kennis van de vakman op het 

vakgebied van ventilatie-inrichtingen behoorde dat een afdichtingsrand in een 

sleuf bevestigd kon worden. Octrooihoudster heeft hier tegen ingebracht, dat geen 

van de figuren van D1, D2 en D3 een sleuf openbaart voor opname van een 

afdichtrand ter afdichting ten opzichte van een gevelopening, en dat geen van de 

documenten, waarop verzoekster gewezen heeft, leert dat de sleuf voorzien is in 

meerdere aanslagranden van een ventilatorhuis en eindstukken van een 

ventilatie-inrichting. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland dienen de 

genoemde documenten wat de daarin getoonde sleuven betreft echter niet 

beschouwd te worden als secundaire stand van de techniek, waaruit de vakman 

aanwijzingen kan verkrijgen om tot een oplossing voor het probleem te komen, 

maar als documenten die het niveau van de algemene kennis van de vakman op 

het vakgebied van ventilatie-inrichtingen aantonen. Deze vakman is goed op de 

hoogte van de wijze waarop ventilatie-inrichtingen gemaakt worden, maar ook 

van de wijze waarop kozijnen gemaakt worden omdat sommige ventilatie-

inrichtingen ingebouwd worden tussen een kozijn en een begrenzing van een 

gevelopening. Daarom kan informatie uit D1, D2, D3 en D5, ongeacht of deze 

informatie betrekking heeft op een ventilatie-inrichting of op een kozijn, gebruikt 

worden om aan te tonen dat het tot zijn algemene kennis behoort dat een van de 

mogelijke wijzen om een afdichtingsprofiel te bevestigen het aanbrengen in een 

sleuf is. Wanneer hij bij de inrichting volgens D3 de ‘elastische lippen’ op een 

alternatieve wijze wil bevestigen, zal hij daarom louter gebruikmakend van zijn 

algemene kennis op de in conclusie 1 van het octrooi voorgestelde oplossing met 

een sleuf komen. Het kenmerk van conclusie 1 betreffende de sleuf is daarom niet 

inventief ten opzichte van de combinatie van D3 met de algemene kennis van de 

vakman. 
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Verzoekster meent, in tegenstelling tot octrooihoudster, dat het kenmerk van 

conclusie 1, dat elk eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende 

aanslagrand omvat, bekend is uit D3. Zij heeft in dit verband gewezen op 

bladzijde 7, de regels 4 – 12 van D3, waar staat dat ‘die kopschotten voorzien zijn 

van koppelmiddelen die het toelaten de afdeklijsten 18 aan die kopschotten te 

koppelen, zodat die afdeklijsten zich ononderbroken rondom het hele stelkozijn 7 

kunnen uitstrekken’. Volgens verzoekster blijkt hieruit dat de ‘kopschotten’ zijn 

voorzien van middelen voor koppeling met de ‘afdeklijsten’. Na koppeling 

omvatten de ‘kopschotten’, die bij de uit D3 bekende inrichting de eindstukken 

vormen, daarom ‘afdeklijsten’, die de aanslagranden vormen, aldus verzoekster. 

Octrooicentrum Nederland volgt verzoekster in haar vaststelling dat bij de 

inrichting volgens D3 de eindstukken in de vorm van ‘kopschotten’ zijn voorzien 

van koppelmiddelen voor het koppelen van de door de ‘afdeklijsten’ gevormde 

aanslagranden. Echter, de aanwezigheid van de koppelmiddelen betekent niet per 

se dat de ‘afdeklijsten’ na koppeling deel uitmaken van de ‘kopschotten’. 

Doorslaggevend is hier, dat de ‘kopschotten’ en de ‘afdeklijsten’ in de aan elkaar 

gekoppelde toestand verschillende functies hebben. De ‘kopschotten’ behuizen als 

deel van het ventilatorhuis het ‘luchtdoorlaatkanaal’, de ‘afdeklijsten’ vormen een 

aanslag tegen de gevel. De ‘kopschotten’ en de ‘afdeklijsten’ dienen daarom ook 

in de aan elkaar gekoppelde toestand als afzonderlijke onderdelen beschouwd te 

worden. D3 openbaart daarom niet dat de ‘kopschotten’ de ‘afdeklijsten’ 

omvatten. Daarom verschilt de inrichting volgens conclusie 1 van die volgens D3 

door het kenmerk dat elk eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende 

aanslagrand omvat. 

Aan de hand van D3 en het octrooi stelt Octrooicentrum Nederland vast dat het 

effect van dit kenmerk in ieder geval is dat de ventilatie-inrichting beter aansluit 

op een bepaald type kozijn, namelijk een kozijn waarvan de verticale stijlen elk 

een uitstekende aanslagrand omvatten. De ventilatie-inrichting volgens D3 is 

daartoe niet ingericht, maar ingericht op aansluiting op een kozijn waarbij een 

aanslagrand via koppelmiddelen in de vorm van een klikverbinding (zie D3, 

bladzijde 4, de regels 6 – 17) aan een verticale stijl is gekoppeld. Tevens wordt 

met het kenmerk van conclusie 1 een vermindering van het aantal onderdelen, 

dus een vereenvoudiging van de ventilatie-inrichting bereikt. Er is immers geen 

aanslagrand apart van het eindstuk meer nodig. Het probleem waarvoor de 

vakman zich gesteld ziet is daarmee hoe de uit D3 bekende ventilatie-inrichting zo 
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te modificeren dat deze beter aansluit op een type kozijn, waarbij de verticale 

stijlen elk een uitstekende aanslagrand omvatten, en zo dat tevens een 

vermindering van het aantal onderdelen wordt gerealiseerd. 

In de door verzoekster in het geding gebrachte documenten vindt de vakman 

geen oplossing voor dit probleem. Bij de beoordeling of de vakman gebruik 

makend van zijn algemene vakkennis dit probleem zal oplossen en daarbij uit zal 

komen op een inrichting met de kenmerken van conclusie 1 dient naar het oordeel 

van Octrooicentrum Nederland het volgende te worden overwogen. Zoals tijdens 

de hoorzitting door beide partijen is aangegeven, bestaat er bij de ontwikkeling 

van ventilatie-inrichtingen een nauw samenwerkingsverband tussen vakmensen 

op het gebied van ventilatie-inrichtingen en vakmensen op het naburige gebied 

van de kozijnbouw. Door dit samenwerkingsverband wordt de vakman op het 

vakgebied van ventilatie-inrichtingen eens in de zoveel tijd geconfronteerd met 

een nieuw type kozijn, waarop hij een nieuwe inbouw ventilatie-inrichting afstemt. 

Een voorbeeld van zo’n nieuw type kozijn is een kozijn voorzien van verticale 

stijlen met geïntegreerde uitstekende aanslagranden, welk type ten tijde van de 

indieningsdatum van het octrooi bekend was. Dit blijkt uit het octrooi, bladzijde 1, 

de regels 22 – 27, bladzijde 6, de regels 11 – 23, en de figuren 3 en 4, en uit D5, 

bladzijde 178, detail 09. Om met een ventilatie-inrichting een goede aansluiting 

op dit nieuwe type kozijn te bewerkstelligen moeten de aanslagranden van de 

ventilatie-inrichting worden aangepast aan de aanslagranden van het nieuwe type 

kozijn. De vakman weet dit uit ervaringen opgedaan met andere typen kozijnen. 

 et andere woorden: de vakman op het gebied van ventilatie-inrichtingen wordt 

door het nieuwe type kozijn als het ware ertoe aangezet om de met de verticale 

stijlen geïntegreerde aanslagranden van het kozijn voort te zetten in zijn ontwerp 

van het eindstuk en de van de kopzijde daarvan uitstekende aanslagrand van de 

ventilatie-inrichting. Daarom zal hij deze aanslagrand integreren met het eindstuk. 

Het eindstuk omvat daarmee de aanslagrand. Zo komt hij zonder inventieve 

arbeid tot een ventilatie-inrichting volgens conclusie 1. Daarmee realiseert de 

vakman tevens een vermindering van het aantal onderdelen. Omdat de stand van 

de techniek de vakman hiervan op het spoor zet, kan een dergelijke 

vereenvoudiging in dit geval naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland dus 

niet gezien worden als een indicatie voor inventiviteit. 
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Op grond van het voorgaande zijn naar oordeel van Octrooicentrum Nederland het 

verschilkenmerk betreffende de in het eindstuk geïntegreerde aanslagrand en het 

verschilkenmerk betreffende de sleuf voor de vakman voor de hand liggend. De 

inventiviteit van de combinatie van deze twee kenmerken wordt evenmin 

ingezien, omdat deze combinatie geen synergetisch effect sorteert. Het effect van 

de combinatie is louter een optelsom van de afzonderlijke effecten van de twee 

kenmerken. 

Conclusie 1 is op grond van het voorgaande derhalve niet inventief ten opzichte 

van D3 gecombineerd met de algemene kennis van de vakman. 

5.2.2 Conclusies 2 en 3 

Conclusie 2 voegt het kenmerk toe dat de zich ten opzichte van de kopzijde 

uitstekende aanslagrand van het eindstuk en de daarin voorziene sleuf voorzien 

zijn om in één lijn te liggen met de aanslagrand van een verticaal kozijndeel en 

een respectievelijke daarin voorziene sleuf. Ook met betrekking tot dit kenmerk 

wijst Octrooicentrum Nederland er op, dat de vakman op het gebied van 

ventilatie-inrichtingen door ontwikkelingen op het naburige vakgebied van de 

kozijnbouw als het ware ertoe aangezet wordt, om de verticale stijlen van het 

kozijn, elk voorzien van een aanslagrand met een daarin voorziene sleuf, met het 

oog op een goede aansluiting voort te zetten in zijn ontwerp van het eindstuk en 

de van de kopzijde daarvan uitstekende aanslagrand. Daarom zal hij de 

aanslagrand van het eindstuk en de daarin voorziene sleuf in één lijn plaatsen met 

de aanslagrand van het verticaal kozijndeel respectievelijk de daarin voorziene 

sleuf. Het kenmerk is dan ook voor de vakman voor de hand liggend. 

Conclusie 2 wordt daarom niet inventief geacht. 

Conclusie 3 specificeert dat in de sleuf een afdichtrand die een flexibel materiaal 

omvat, is opgenomen. Omdat flexibele afdichtranden oftewel afdichtprofielen 

algemeen bekend zijn en het, zoals reeds eerder in verband met conclusie 1 

opgemerkt, tot de algemene kennis van de vakman behoort dat een van de 

mogelijke wijzen om een afdichtingsprofiel te bevestigen het aanbrengen in een 

sleuf is, mist conclusie 3 naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland 

inventiviteit. 
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5.2.3 Conclusies 4 – 10 

Octrooicentrum Nederland is met verzoekster van oordeel dat de kenmerken 

volgens de conclusies 4 – 10, betreffende de bevestiging van het ventilatorhuis 

aan het kozijn, alle op zichzelf bekend zijn uit D4, dat in de beschrijvingsinleiding 

van het octrooi wordt besproken. Bij de uit D4 bekende ventilatie-inrichting 

worden met die kenmerken dezelfde voordelen bereikt als bij de inrichting volgens 

de conclusies 4 – 10. 

De conclusies 4 – 10 zijn derhalve niet inventief ten opzichte van de combinatie 

van D3 met D4 en de algemene kennis van de vakman. 

5.2.4 Conclusie 11 

Conclusie 11 omvat het kenmerk dat zich in het ventilatorhuis een klep bevindt 

voor het afsluiten dan wel vrijgeven van de ventilatie doorgang. Dit kenmerk acht 

Octrooicentrum Nederland bekend uit D3, bladzijde 6, de regels 17 – 20, en figuur 

2: ‘schuifklep 44’. 

Conclusie 11 is derhalve niet inventief ten opzichte van D3 gecombineerd met de 

kennis van de vakman. 

5.2.4 Conclusies 12 en 13 

Het kenmerk van conclusie 12, dat de buitenzijde van het ventilatorhuis een 

buitenprofiel omvat met een toevoeropening, is op zichzelf bekend uit D2. D2 ligt 

op het vakgebied van het octrooi en zal daarom door de vakman geraadpleegd 

worden, indien deze een alternatief zoekt voor de toevoeropening van de 

inrichting volgens D3. D2 openbaart op bladzijde 2, onderaan een alternatief: 

‘weather part 6 … apertured to permit airflow’, getoond in onder andere figuren 1 

en 2. Figuur 1 van D2 openbaart tevens het kenmerk volgens conclusie 13 van het 

octrooi, dat het ventilatorhuis aan de kozijnzijde een profiel (‘part 5’) omvat dat 

voorzien is van een uitsparing (tussen ‘downwardly extending walls 12’) en het 

kozijn (‘window frame F’) een aanslagrand omvat die in samenwerking brengbaar 

is met de uitsparing van het ventilatorhuis. Bovendien openbaart D2 het in het 

octrooi genoemde effect hiervan, dat de aanslagrand aan de zijde van het kozijn 

waar de ventilatie-inrichting wordt geplaatst, niet eerst verwijderd hoeft te 

worden (zie D2, bladzijde 2, laatste alinea: ‘the support parts 5 being adapted to 

rest on the frame F’ en figuur 1). 

Op grond van deze informatie in D2 missen de conclusies 12 en 13 inventiviteit in 

het licht van de combinatie van D3 met D2 en de algemene kennis van de 

vakman. 
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Indien conclusie 12 of 13 afhankelijk wordt verondersteld van een van de 

conclusies 4 – 10 wordt niet aan de eis van inventiviteit voldaan op grond van de 

combinatie van D3 met D4, D2 en de algemene kennis van de vakman. Deze 

combinatie wordt in dat geval bezwarend geacht omdat tussen de kenmerken van 

enerzijds de conclusies 4 – 10 en anderzijds de conclusies 12 en 13 samenhang 

ontbreekt. Er bestaat immers geen functionele wisselwerking tussen de 

kenmerken met betrekking tot de bevestiging van het ventilatorhuis aan het 

kozijn, de kenmerken betreffende de toevoeropening van het ventilatorhuis en de 

kenmerken betreffende de uitsparing in het ventilatorhuis die aangebracht is om 

te vermijden dat een aanslagrand van het kozijn eerst verwijderd moet worden. 

5.2.6 Conclusie 14 

Conclusie 14 omvat het kenmerk dat ‘de bevestigingsmiddelen’ zich van boven 

naar beneden door het ventilatorhuis uitstrekken. Hierbij wordt gedoeld op in 

conclusie 4 genoemde bevestigingsmiddelen voor het bevestigen van het 

ventilatorhuis aan het kozijn. Het kenmerk van conclusie 14 is bekend uit D4. 

Conclusie 14 is daarom niet inventief ten opzichte van de combinatie van D3 met 

D4 en de algemene kennis van de vakman, of de combinatie van D3 met D4, D2 

en de algemene kennis van de vakman voor zover conclusie 14 afhankelijk is van 

een van de conclusies 12 en 13 bij gebrek aan functionele wisselwerking tussen 

de kenmerken. 

5.2.7 Conclusie 15 

De onafhankelijke conclusie 15 specificeert een eindstuk voor de einden van een 

ventilatie-inrichting volgens een van de conclusies 1 – 14. Conclusie 15 voegt ten 

aanzien van het eindstuk het kenmerk toe, dat aan de naar de gevel te keren 

gevelzijde daarvan een aanslagrand voorzien is. De overwegingen van 

Octrooicentrum Nederland ten aanzien van de conclusies 1 – 14 gelden, mutatis 

mutandis, ook voor conclusie 15. Dat aan de gevelzijde van het uit D3 bekende 

eindstuk (‘kopschot’) ook reeds een aanslagrand (‘afdeklijst 18’) voorzien is, blijkt 

uit D3, figuur 2 en bladzijde 7, de regels 8 – 12, waar staat dat de ‘afdeklijsten’ 

zich ononderbroken rondom het hele stelkozijn kunnen uitstrekken. Dit kan niet 

zonder dat een ‘afdeklijst’ oftewel aanslagrand aan de gevelzijde van het eindstuk 

voorzien is. 

Conclusie 15 is daarom niet inventief ten opzichte van de combinatie van D3 met 

de algemene kennis van de vakman, eventueel aangevuld met D2 en/of D4. 
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5.2.8 Conclusies 16 – 19 

De conclusies 16 – 19 betreffen achtereenvolgens een kozijnconstructie en een 

gevelconstructie die elk een ventilatie-inrichting volgens een van de conclusies 1 – 

14 omvatten. Deze conclusies voegen naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland geen inventief kenmerk toe. 

5.2.9 He hulpverzoek 

Conclusie 1 van het hulpverzoek komt overeen met conclusie 1 van het geldend 

octrooi, aangevuld met kenmerken van het eindstuk volgens conclusie 15 van het 

geldend octrooi. Aangezien deze conclusies niet inventief zijn bevonden, is het 

hulpverzoek evenmin inventief. 

De conclusies 2 – 19 van het hulpverzoek zijn ongewijzigd ten opzichte van de 

conclusies van het geldend octrooi en zijn analoog daaraan niet inventief. 

5.3 Ov rig ni tigh idsb zwar n 

Nu is vastgesteld dat geen van de geldende conclusies en geen van de conclusies 

van het hulpverzoek in stand kan blijven, is behandeling van de overige 

nietigheidsbezwaren overbodig. 

6 H t advi s van Octrooic ntrum N d rland 

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

de door verzoekster aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van 

het Nederlandse octrooi 2005878. 

Aldus gedaan op 1 februari 2019 te Den Haag door  .W.D van der Burg, B.L. van 

Soest en  . van der Vlugt. 
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