
 

 

 

   

 

 

  

   

  

   

 

 

 

 

  

   

  

   

   

   

    

  

    

 

  

 

    

    

   

  

dr. mr. ir. J.W. Meewisse 

ir. A.A.M. Bexkens 

dr. R.B. Boers 

dr. ir. I.M. Stuijt, secretaris 

Datum : 24/07/2019 

Betreft : Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2021399 

Verzoekers : GTL-Europe Engineering B.V.

 Van Doremaele Octrooien B.V. 

Gemachtigde : ir. A. van Oeffelt 

Octrooihoudster : Eurochampignon bvba 

Gemachtigde : B. van de Wal, MSc 

ir. ing. M. Moens 

1. Het geding 

GTL-Europe Engineering B.V. en Van Doremaele Octrooien B.V. (hierna: verzoekers) 

hebben op 15 maart 2019 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het 

verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: 

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


Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 2021399
 

(hierna: het octrooi).
 

Eurochampignon bvba (hierna: octrooihoudster) heeft op 29 april 2019 een 

10	 verweerschrift ingediend, vergezeld van een hoofdverzoek en twee hulpverzoeken. 

Op 3 mei 2019 heeft octrooihoudster het octrooi beperkt tot het hoofdverzoek 

door middel van een akte van gedeeltelijke afstand. Deze akte is door 

Octrooicentrum Nederland ingeschreven onder nummer RC201900857A. Eveneens 

op 3 mei 2019 heeft octrooihoudster het aantal hulpverzoeken beperkt tot één, 

15	 overeenkomstig het tweede hulpverzoek van 29 april 2019. 

Op 15 mei 2019 is naar aanleiding van het verweer en de akte van gedeeltelijke 

afstand door verzoekers een aanvulling op het verzoekschrift ingediend. Op 22 

mei 2019 heeft octrooihoudster een reactie hierop ingediend, vergezeld van een 

20	 aangepast hulpverzoek. 
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Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 27 mei 2019 hebben 

verzoekers en octrooihoudster hun standpunten nader bepleit bij monde van hun 

octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekers, de heer ir. A. van 

Oeffelt, was hierbij vergezeld van de heer J. Lemmen (GTL-Europe). 

De octrooigemachtigde van octrooihoudster, de heer B. van de Wal, MSc, was 

hierbij vergezeld van ir. ing. M. Moens (octrooigemachtigde). 

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

beschouwd. 

2. De feiten 

Eurochampignon bvba is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2021399 voor 

een “Plantenkweekinrichting”, welk octrooi op 18 januari 2019 voor de duur van 

twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 26 juli 2018. 

Op 3 mei 2019 heeft octrooihoudster het octrooi beperkt tot 15 conclusies door 

middel van een akte van gedeeltelijke afstand, welke bij Octrooicentrum 

Nederland geregistreerd is onder nummer RC201900857A. Conclusie 1 is een 

onafhankelijke conclusie gericht op een inrichting voor het kweken van planten 

en/of zwammen. De conclusies 2 t/m 7 zijn van conclusie 1 afhankelijk. 

Conclusie 8 is een onafhankelijke conclusie gericht op een inrichting voor het 

kweken van planten. De conclusies 9 t/m 15 zijn van conclusie 8 afhankelijk. 

Conclusie 1 na de akte van afstand luidt als volgt: 

“1. Inrichting voor het kweken van planten en/of zwammen, bij voorkeur eetbare 

paddenstoelen, omvattende: 

ten minste een verticale steuneenheid en ten minste een horizontale 

steuneenheid, waarbij de ten minste een horizontale steuneenheid is gekoppeld 

aan de ten minste een verticale steuneenheid, 

ten minste een kantelbare plantenkweekmodule, waarbij de kantelbare 

kweekmodule kantelbaar om een vaste draai-as op de ten minste een horizontale 

steuneenheid is aangebracht, en is gekoppeld aan de ten minste een horizontale 

steuneenheid door ten minste een hydraulische eenheid, waarbij een eerste 

uiteinde van de ten minste een hydraulische eenheid is gekoppeld aan de ten 

minste een horizontale steuneenheid en een tweede uiteinde van de ten minste 

een hydraulische eenheid is gekoppeld aan de ten minste een kantelbare 

plantenkweekmodule.” 
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Tijdens de hoorzitting hebben verzoekers desgevraagd aangegeven geen bezwaar 

te hebben tegen behandeling van het hulpverzoek dat door octrooihoudster werd 

ingediend op 22 mei 2019 in de plaats van het eerdere hulpverzoek. 

Octrooicentrum Nederland beoordeelt derhalve het hulpverzoek van 22 mei 2019 

in dit advies (hierna: “het hulpverzoek”). 

Het hulpverzoek omvat 12 conclusies. Conclusies 1 en 7 van dit hulpverzoek zijn 

onafhankelijke conclusies. De conclusies 2 t/m 6 en 8 t/m 12 zijn afhankelijk van 

respectievelijk conclusie 1 en conclusie 7. 

Conclusie 1 van het hulpverzoek luidt als volgt: 

“1. Inrichting voor het kweken van planten en/of zwammen, bij voorkeur eetbare 

paddenstoelen, omvattende: 

ten minste een verticale steuneenheid en ten minste een eerste en een tweede 

horizontale steuneenheid, waarbij de ten minste een eerste en tweede horizontale 

steuneenheid zijn gekoppeld aan de ten minste een verticale steuneenheid op 

verschillende vooraf bepaalde verticale afstanden daarlangs, 

ten minste een eerste en een tweede kantelbare plantenkweekmodule, die elk een 

plantenkweekschaal en een frame omvatten, waarbij elke plantenkweekschaal een 

bovenzijde en een onderzijde heeft, 

waarbij de eerste kantelbare kweekmodule kantelbaar om een vaste draai-as op 

de ten minste een eerste horizontale steuneenheid is aangebracht, en is 

gekoppeld aan de ten minste een eerste horizontale steuneenheid door ten minste 

een eerste hydraulische eenheid, waarbij een eerste uiteinde van de ten minste 

een eerste hydraulische eenheid is gekoppeld aan de ten minste een eerste 

horizontale steuneenheid en een tweede uiteinde van de ten minste een eerste 

hydraulische eenheid is gekoppeld aan de eerste kantelbare plantenkweekmodule, 

waarbij de draai-as zich aan een vrij eind van de eerste horizontale steuneenheid 

bevindt, en waarbij de eerste hydraulische eenheid zich in elke kanteloriëntatie 

van de eerste plantenkweekmodule geheel aan de onderzijde van de 

plantenkweekschaal daarvan bevindt, 

waarbij de tweede kantelbare kweekmodule kantelbaar om een vaste draai-as op 

de ten minste een tweede horizontale steuneenheid is aangebracht, en is 

gekoppeld aan de ten minste een tweede horizontale steuneenheid door ten 

minste een tweede hydraulische eenheid, waarbij een eerste uiteinde van de ten 

minste een tweede hydraulische eenheid is gekoppeld aan de ten minste een 

tweede horizontale steuneenheid en een tweede uiteinde van de ten minste een 

tweede hydraulische eenheid is gekoppeld aan de tweede kantelbare 
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plantenkweekmodule, waarbij de draai-as zich aan een vrij eind van de tweede 

horizontale steuneenheid bevindt, en waarbij de tweede hydraulische eenheid zich 

in elke kanteloriëntatie van de tweede plantenkweekmodule geheel aan de 

onderzijde van de plantenkweekschaal daarvan bevindt.” 

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekers 

Verzoekers betwisten gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe hebben 

zij betoogd dat het octrooi nietig is op grond van artikel 75 lid 1d Row 1995, 

omdat na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang zou zijn 

opgetreden door toevoeging van de maatregel dat de kweekmodule kantelbaar om 

een vaste draai-as is aangebracht. 

Verder achten verzoekers alle conclusies van het octrooi nietig op grond van 

artikel 75 lid 1a Row 1995 wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. 

3.1  Aangehaalde publicaties 

Ter onderbouwing van haar nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren hebben 


verzoekers 27 publicaties aangevoerd en daarbij verwezen naar het 


onderzoeksrapport van Octrooicentrum Nederland bij het octrooi en naar het 


onderzoeksrapport van het Europees Octrooibureau bij de Europese aanvraag 


waarvan onderhavig octrooi de voorrang inroept.
 

Verzoekers halen de volgende publicaties aan:
 

D0’: Europese aanvraag 18160306.9 (voorrangsaanvraag)
 

D1 t/m D5: Diverse historische weergaven van bloempotten, zie het
 

verzoekschrift,
 

D6: GB 189408352 A, 2 maart 1895,
 

D7: US 805801 A, 28 november 1905,
 

D8: CH 220141 A, 31 maart 1942,
 

D9: US 3242614 A, 29 maart 1966,
 

D10: Gerbern Straatsma & Bart A.J. van Tuijl, rapport "Nieuwe methoden voor de
 

handmatige oogst van champignons", Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 


Paddestoelen, 2007,
 

D11: Youtube film "Lignes de cueille de champignons", 25 november 2014,
 

https://m.youtube.com/watch?v=aBJns1cXBUs,
 

D12: EP 3387896 A, 17 oktober 2018.
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Documenten D13 t/m D16 betreffen publicaties uit het onderzoeksrapport van het
 

octrooi:
 

D13: CN 203985152 U, 10 december 2014,
 

D14: CN 107691121 A, 16 februari 2018,
 

5	 D15: EP 1568265 A, 31 augustus 2005,
 

D16: JP 2012-055234 A, 22 maart 2012.
 

Documenten D17 t/m D21 betreffen publicaties uit het onderzoeksrapport van 

EP 3387896 (D12): 

10	 D17: CN 207040403 U, 27 februari 2018, 

D18: CN 207040404 U, 27 februari 2018, 

D19: JP 2012-110285 A, 14 juni 2012, 

D20: CN 102238477 A, 14 augustus 2013, 

D21: NL 1027511 C, 16 mei 2006, 

15 

D22: Youtube film "Limbraco Introduction movie 2013", 8 augustus 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=fcATgFCno0w. 

In de aanvulling van 15 mei 2019 verwijzen verzoekers nog naar de volgende 

20	 publicaties: 

D11a en b: Youtube films “detailopnames van de SERMATEC installatie uit D11”, 

14 mei 2019, https://youtu.be/g1iXqgi9jfs en https://youtu.be/fm2DraC-uV4, 

D23: Foto’s “Kweekinstallatie voor witlof”, zie het verzoekschrift, 

D24: “Hydrauliek” leerboek voor de agrarische sector, 

25	 Brilman/Havebeke/Tigchelaar, 2001, 

D25a en b: Plantenkweekinrichtingen op voertuig en aanhanger, zie het 

verzoekschrift, 

D26a: CN 107593283 A, 19 januari 2018 en de bijbehorende machinevertaling1 

D26b, 

30	 D27a: KR 20090116682 A, 16 oktober 2009 en de bijbehorende machinevertaling 

D27b. 

1 Gebleken is dat partijen gebruik maken van verschillende machinevertalingen. 

Octrooicentrum Nederland heeft geen wezenlijke inhoudelijke verschillen tussen deze 

vertalingen ontdekt en heeft gebruik gemaakt van de machinevertaling uit Espacenet, welke 

voorzien is van een alineanummering. 
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3.2  Voorrang 

Verzoekers betwisten de geldigheid van de ingeroepen voorrang van D0’ voor 

conclusie 1 van het octrooi van vóór de akte van gedeeltelijke afstand, omdat 

deze conclusie ruimer is dan de ruimste uitvoeringsvorm van de 

voorrangsaanvraag, doordat er geen hydraulische eenheid en geen horizontale 

steuneenheid in deze conclusie 1 staat. Conclusie 1 zou daardoor niet nieuw zijn 

ten opzichte van D12, welke ingediend is één dag voor de indieningsdatum van 

het octrooi en welke identieke conclusies heeft. 

3.3  Uitbreiding van beschermingsomvang van conclusie 1 

Verzoekers hebben ter zitting gesteld dat het octrooi vernietigbaar is op grond van 

artikel 75, lid 1d, Row 1995, omdat door het opnemen van een vaste draai-as in 

conclusie 1 uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden. Deze 

maatregel is aan de figuren ontleend, maar volgens verzoekers kan deze 

maatregel niet zonder samenhang met andere maatregelen in conclusie 1 

opgenomen worden. 

3.4  Nieuwheid conclusie 1 

Documenten D1 t/m D9 zijn door verzoekers aangehaald in verband met conclusie 

1 van het octrooi van vóór de akte van gedeeltelijke afstand. 

Verzoekers stellen dat de geldende conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is omdat 

een inrichting voor het kweken van planten en/of zwammen volgens conclusie 1 

bekend is uit elk van de documenten D10, D11, D23 en D24. 

Verzoekers achten D10 nieuwheidsbezwarend, omdat alle aspecten van de 

inrichting voor het kweken van planten en/of zwammen volgens conclusie 1 

bekend zijn uit paragraaf 3.2.6 (bladzijden 19 t/m 21) van D10. Zij stellen dat de 

lineaire cilinder van figuur 8 in de uitwerking volgens tabel 6 van D10 een 

hydraulische eenheid is. Verder begrijpt de vakman volgens verzoekers impliciet 

uit de schematische figuur 8 dat de cilinders aan een eerste uiteinde met de 

plantenkweekmodule en aan het andere uiteinde met de horizontale steuneenheid 

gekoppeld zijn. 

Verzoekers beargumenteren dat D11 alle kenmerken van conclusie 1 heeft, 

inclusief dat de hydraulische cilinder gekoppeld is met de horizontale 
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steuneenheid. Verzoekers stellen namelijk dat de term “gekoppeld met” ruimer 

uitgelegd moet worden dan “direct verbonden met” en daarmee D11 ook een 

koppeling volgens conclusie 1 openbaart. 

Verzoekers stellen voorts dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D23, een 

inrichting voor het kweken van witlof die in bedrijf is sinds 5-3-2007 bij een 

bedrijf in de provincie Zeeland. De inrichting volgens D23 omvat 

plantenkweekmodules die worden gevuld met witlof en door middel van een 

hydraulische eenheid gekanteld worden tijdens het vulproces. 

Verzoekers beargumenteren ten slotte dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte 

van D24, een leerboek voor de agrarische sector waarin toepassingen en de 

werking van hydrauliek worden behandeld. Figuur 3.31 toont een aanhanger, 

waarvan de bak kantelbaar is door middel van een hydraulische eenheid. Deze 

inrichting is volgens verzoekers geschikt voor het kweken van planten. Ter 

illustratie dat iedere kar en iedere bak geschikt is om planten in te kweken, 

verwijzen verzoekers naar foto’s van een auto en een aanhanger met planten, 

D25a en b. 

3.5  Inventiviteit conclusie 1 

Verzoekers stellen dat conclusie 1 niet inventief is ten opzichte van zowel D26 als 

D27, eventueel gecombineerd met D10 of D24. 

D26 toont volgens verzoekers in figuren 3 en 4 alle maatregelen volgens conclusie 

1, zij het dat er in plaats van een hydraulische cilinder een elektrische of 

pneumatische cilinder wordt toegepast. Een hydraulische cilinder is volgens 

verzoekers een voor de hand liggend alternatief voor een pneumatische cilinder, 

hetgeen volgens verzoekers ook in het octrooi onderkend wordt op bladzijde 3, 

regel 20. De vakman geconfronteerd met het vraagstuk een alternatief voor een 

pneumatische eenheid te vinden, vindt ook in D24 dat hydraulische cilinders 

kunnen worden toegepast. 

Verzoekers stellen dat uit D27 alleen niet bekend is waar de uiteinden van de 

hydraulische cilinders gekoppeld zijn die niet aan de plantenkweekmodules zijn 

bevestigd. Als de vakman niet reeds op grond van zijn vakkennis deze uiteinden 
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koppelt met een horizontale steuneenheid, haalt de vakman deze oplossing wel uit 

D10 of D24. 

Mocht gesteld worden dat D27 van conclusie 1 van het octrooi verschilt doordat 

D27 een andere constructie heeft met diagonale steuneenheden, zijn verzoekers 

van mening dat deze maatregelen als ‘niet technisch’ dienen te worden 

aangemerkt. De oriëntatie van de steuneenheden heeft namelijk geen invloed op 

het functioneren ervan. Voorts weet de vakman dat het doel van de ondersteuning 

door diagonale steuneenheden ook bereikt wordt met horizontale en verticale 

steuneenheden bekend uit D10 en D24. Conclusie 1 is daarom volgens verzoekers 

niet inventief ten opzichte van D27a in combinatie met ofwel D10 ofwel D24. 

3.6  Conclusies 2 t/m 15 

Verzoekers stellen dat conclusie 2 geen eenheid van uitvinding vormt met 

conclusie 1, omdat deze aan een ander probleem gerelateerd is. Terugvallen op 

conclusie 2 zou leiden tot een geheel andere beschermingsomvang, waardoor 

conclusie 2 volgens verzoekers bij voorbaat nietig is. 

Ter bestrijding van de nieuwheid en inventiviteit van de maatregelen uit de 

volgconclusies nemen verzoekers de bezwaren over uit de onderzoeksrapporten 

behorende bij het octrooi en bij D12, welke bezwaren gebaseerd zijn op de daarin 

geciteerde documenten D13 t/m D21. 

Voor conclusie 3 verwijzen verzoekers voorts naar D10. 

De maatregel van conclusie 4 is volgens verzoekers bekend uit D11, waardoor 

conclusie 4 niet nieuw is. Verzoekers betogen voorts dat de maatregelen van 

conclusie 5 t/m 7 bekend zijn uit D23, D24 en D25a. 

Conclusie 8 verschilt door het opnemen van ‘gedeeltelijke koppeling’ in plaats van 

‘koppeling’, wat volgens verzoekers niet wezenlijk verschilt van conclusie 1, zodat 

alle bezwaren tegen conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies ook van 

toepassing zijn op conclusie 8 en de daarvan afhankelijke conclusies. 

In verband met conclusies 2, 4, 9 en 10 voeren verzoekers aan dat ook uit D22 

een pluklift en horizontale transportbanden bekend zijn. 

3.7  Hulpverzoek 

Verzoekers stellen dat het hulpverzoek vernietigbaar zou zijn op grond van artikel 

75 lid 1b Row 1995, omdat conclusie 1 van het hulpverzoek niet nawerkbaar is 
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door diverse onduidelijkheden in conclusie 1 in combinatie met de figuren van het 

octrooi. Verzoekers stellen voorts dat het hulpverzoek vernietigbaar zou zijn op 

grond van artikel 75 lid 1d Row 1995, omdat in conclusie 1 uitbreiding van de 

beschermingsomvang is opgetreden doordat er diverse maatregelen aan de 

5	 conclusie zijn toegevoegd waarvan niet uit de oorspronkelijke aanvraag te 


herleiden is dat deze zonder samenhang met andere maatregelen kunnen 


fungeren.
 

Verzoekers achten daarnaast conclusie 1 van het hulpverzoek niet inventief ten 


opzichte van D23, D26 en D27, op basis van dezelfde bezwaren die zij reeds
 

10	 aangevoerd hebben tegen de geldende octrooiconclusies. 

Ten aanzien van de maatregel dat de draai-as zich aan een vrij eind moet 

bevinden, merken verzoekers op dat daarmee nog onvoldoende duidelijk is waar 

de draai-as zich moet bevinden. Ook volgt uit het octrooi niet wat het effect van 

deze maatregel is ten opzichte van een inrichting volgens D26, en derhalve ook 

15	 niet dat met deze verschilmaatregel een probleem ten opzichte van D26 opgelost 

wordt dat staanders 6 een obstakel vormen voor plukkers. Deze willekeurige 

maatregel kan conclusie 1 van het hulpverzoek dan ook niet inventief maken. Ten 

slotte merken zij op dat de maatregel dat de hydraulische eenheid zich in elke 

kanteloriëntatie geheel onder de kweekmodule bevindt, bekend is uit D26 en 

20	 daarmee ook het hulpverzoek geen inventiviteit kan verschaffen. 

4.  Het verweer van octrooihoudster 

Octrooihoudster weerspreekt op de navolgende wijze gemotiveerd de bezwaren 

van verzoekers. 

25	 4.1  Uitbreiding van beschermingsomvang van conclusie 1 

Volgens octrooihoudster heeft er geen uitbreiding van beschermingsomvang 

plaatsgevonden. De vaste draai-as blijkt uit alle figuren van het octrooi zoals dat 

werd verleend en de vakman kan deze zonder meer toepassen. 

Octrooihoudster erkent dat in het bovenste kweekbed in figuur 4 de hydraulische 

30	 eenheid en de horizontale steuneenheid niet correct zijn getekend, maar betoogt 

dat de vakman inziet dat dit een evidente vergissing betreft. 
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4.2  Voorrang 

Octrooihoudster betoogt dat conclusie 1 geen toevoegingen bevat die niet in zowel 

het voorrangsdocument als de oorspronkelijk ingediende aanvraag voorkomen. 

Het recht op voorrang is daarmee terecht ingeroepen en document D12 kan dan 

ook niet nieuwheidsschadelijk zijn. 

4.3  Nieuwheid conclusie 1 

Octrooihoudster beargumenteert dat de documenten D1 t/m D9 en D11 niet 

relevant zijn voor conclusie 1, aangezien geen van deze documenten een 

plantenkweekmodule toont die kantelbaar is aangebracht op een horizontale 

steuneenheid. Octrooihoudster betwist daarnaast de tijdigheid van D11a en D11b 

en constateert dat in ieder geval D11b niet dezelfde inrichting laat zien als D11. 

Octrooihoudster stelt voorts dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D10. Ten 

eerste beschrijft D10 nergens dat de in figuur 8 getoonde lineaire cilinder een 

hydraulische eenheid is. In tabel 6 wordt weliswaar een hydraulische cilinder 

genoemd, maar omdat de teeltoppervlakte volgens tabel 6 veel groter is dan de 

teeltoppervlakte die getoond wordt in figuur 8, heeft tabel 6 volgens 

octrooihoudster betrekking op een andere stelling dan figuur 8. Ten tweede is 

volgens figuur 8 van D10 geen van de uiteinden van de lineaire cilinders 

gekoppeld aan een horizontale steuneenheid. 

Omdat Octrooicentrum Nederland in het onderzoeksrapport bij het octrooi 

conclusie 2 van vóór de akte van gedeeltelijke afstand nieuw acht ten opzichte van 

D13 t/m D16, stelt octrooihoudster dat de geldende conclusie 1 van het octrooi 

ook nieuw is, nu de maatregelen van de oorspronkelijke conclusie 2 zijn 

opgenomen in de geldende conclusie 1. 

Ten aanzien van de door het EOB geciteerde documenten D16 t/m D21 merkt 

octrooihoudster op dat de conclusies volgens de EP-aanvraag D12 afwijken van de 

conclusies van het octrooi en daarom de argumenten volgens de written opinion 

niet bruikbaar zijn als nietigheidsgrond. 

Ten aanzien van D22 merkt octrooihoudster op dat het filmpje een goed beeld 

geeft van de stand van de techniek vóór het octrooi, omdat geen kantelbare 

kweekmodules worden getoond. 
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Volgens octrooihoudster hebben verzoekers niet aangetoond dat D23 tot de stand 

van de techniek behoort. Zelfs als D23 tot de stand van de techniek zou behoren, 

dan heeft de getoonde stelling voor het kweken van witlof, bestaande uit op elkaar 

gestapelde kweekbakken, geen hydraulische eenheid en is deze stelling niet 

geschikt om de bakken te laten kantelen. Ook het systeem waarmee volgens D23 

de bakken gevuld worden, omvat geen kantelbare plantenkweekmodule die 

kantelbaar om een vaste draai-as is aangebracht op een horizontale steuneenheid, 

aangezien tijdens het vullen de positie van de draai-as ten opzichte van de bakken 

varieert. 

Octrooihoudster stelt dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van figuur 3.31 van 

D24, omdat deze figuur een aanhanger en geen plantenkweekinrichting 

openbaart. Deze aanhanger is niet bedoeld en ook niet geschikt voor het kweken 

van planten. De aanhanger heeft een open zijkant, zodat in gekantelde toestand 

de grond eruit valt. Daarnaast is de aanhanger volgens octrooihoudster 

economisch niet geschikt voor het kweken van planten, omdat deze mobiel is. 

Octrooihoudster acht conclusie 1 dan ook nieuw ten opzichte van de aangevoerde 

stand van de techniek. 

4.4  Inventiviteit conclusie 1 

Conclusie 1 is volgens octrooihoudster inventief ten opzichte van D10, omdat uit 

D10 volgt dat kantelbare kweekbedden veel meer kosten met zich meebrengen 

dan vaste kweekbedden. Er zijn technische problemen, zoals de nadelen dat niet 

vanaf twee zijden geoogst kan worden, het roteren van het bed niet gestopt zou 

kunnen worden bij gevaar en het mogelijk schuiven van de dekaarde. D10 wijst 

derhalve weg van het gebruik van kantelbare kweekbedden, zodat de vakman 

geen incentive heeft om D10 aan te passen. Zelfs als de vakman zou aannemen 

dat de lineaire cilinder volgens figuur 8 een hydraulische cilinder is, dan heeft de 

vakman nog geen aanleiding om deze met een uiteinde te koppelen aan een 

horizontale steun. 

Ten aanzien van D13 betoogt octrooihoudster dat de vakman aan het daaruit 

bekende systeem met een wormwiel geen hydraulische cilinder zou toevoegen, 

omdat dit geen voordeel op zou leveren. 
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Ook ten opzichte van D17 betoogt octrooihoudster dat de vakman zonder kennis 

van de uitvinding niet zou komen tot het vervangen van de aandrijving van de 

platen met tandwielen door een hydraulische eenheid. 

Conclusie 1 is volgens octrooihoudster ook inventief ten opzichte van D26. Het 

kweekbed 5 in figuur 2 van D26 is gekoppeld aan ‘front cross member 2’. De 

luchtcilinder is gekoppeld aan ‘rear cross member 3’. Het kweekbed en de 

luchtcilinder zijn daarmee niet op dezelfde horizontale steuneenheid aangebracht. 

Er is geen incentive voor de vakman om de cilinder op een andere plaats te 

zetten. 

Conclusie 1 is volgens octrooihoudster inventief ten opzichte van D27, omdat de 

vakman geen reden heeft om van het A-frame af te wijken, aangezien dit een 

specifieke teeltmethode is. 

Samenvattend is octrooihoudster van mening dat conclusie 1 eveneens inventief 

is. 

4.5  Conclusies 2 t/m 15 

Octrooihoudster beargumenteert dat de volgconclusies 2-7 nieuw en inventief zijn 

omdat conclusie 1 dat reeds is. In dit verband merkt octrooihoudster op dat een 

eventueel gebrek aan eenheid geen nietigheidsgrond is. 

Documenten D11, D13 en D14 kunnen niet leiden tot een inrichting volgens 

conclusies 2, 3 of 4. Octrooihoudster stelt daarbij dat D14 weliswaar een lift toont, 

maar dat deze niet relevant is voor een inrichting met een kantelbare 

plantenkweekmodule. Hetzelfde geldt voor de lift bekend uit D21. Ook de 

transportband bekend uit D15 is volgens octrooihoudster niet relevant voor een 

inrichting met een kantelbare plantenkweekmodule. 

Voorts bestrijdt octrooihoudster dat D22 bezwarend zou zijn voor conclusies 3, 6, 

11 en 12. 

Octrooihoudster stelt dat conclusies 8-15 om dezelfde redenen als voor conclusies 

1-7 zijn aangevoerd nieuw en inventief zijn. Hierbij wijst octrooihoudster specifiek 

op conclusie 12, die nieuw en inventief is ten opzichte van D23, D24 en D25, 

omdat op grond daarvan niet voor de hand ligt om meerder horizontale 

steuneenheden op verschillende verticale afstanden aan te brengen op een 

verticale steuneenheid. 
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4.6  Hulpverzoek 

Octrooihoudster heeft het hulpverzoek met name ingebracht om duidelijker af te 

bakenen van publicaties die buiten het vakgebied van de uitvinding liggen, zoals 

de aanvullend door verzoekers ingebrachte publicaties D23 en D24. 

Octrooihoudster stelt dat conclusie 1 van het hulpverzoek nawerkbaar is op basis 

van de figuren in het octrooi. Uit deze figuren blijkt dat de cilinder onder de 

plantenkweekmodule zit. Ook tonen de figuren een vrij uiteinde van de horizontale 

steuneenheid. 

Octrooihoudster stelt dat de argumenten voor de nieuwheid en inventiviteit van de 

conclusies van het octrooi ook gelden voor de overeenkomstige conclusies van het 

hulpverzoek. In het hulpverzoek zijn de conclusies uitsluitend beperkt ten opzichte 

van de conclusies van het octrooi. 

Conclusie 1 van het hulpverzoek is daarnaast nieuw ten opzichte van D23, omdat 

D23 geen vaste draai-as bij een vrij uiteinde van een horizontale steuneenheid 

openbaart. Conclusie 1 van het hulpverzoek is ook nieuw ten opzichte van D24, 

omdat D24 niet twee afzonderlijke kipbakken op een verticale afstand van elkaar 

aangebracht op horizontale steuneenheden openbaart. 

Conclusie 1 van het hulpverzoek is daarnaast nieuw ten opzichte van zowel D26 

als D27, omdat de draai-as zich in deze documenten niet aan een vrij eind van de 

horizontale steuneenheid bevindt. Hiermee wordt het probleem opgelost dat een 

arbeider die langs plantenkweekinrichtingen loopt, telkens tussen verticale 

steuneenheden moet reiken, terwijl bij de uitvinding van het octrooi de arbeider 

zich in één lijn langs de kweekinrichtingen kan bewegen. Conclusie 1 is derhalve 

volgens octrooihoudster eveneens inventief ten opzichte van D26. 

Ten slotte merkt octrooihoudster op dat uitgaande van D10, de vakman niet zou 

komen tot een inrichting met de draai-as aan het eind van de horizontale 

steuneenheid en derhalve conclusie 1 van het hulpverzoek ook inventief is ten 

opzichte van combinaties met D10. 
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5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland 

5.1  Voorrang 

Octrooicentrum Nederland constateert dat na de akte van gedeeltelijke afstand 

conclusie 1 een hydraulische eenheid en een horizontale steuneenheid omvat. Het 

bezwaar van verzoekers tegen de geldigheid van de voorrang behoeft derhalve 

geen behandeling. 

5.2  Toegevoegde materie 

Verzoekers stellen dat het octrooi vernietigbaar is op grond van artikel 75 lid 1d, 

Row 1995, omdat door het opnemen van een “vaste draai-as” in conclusie 1 

uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de materie van de geldende 

conclusie 1 geheel door de oorspronkelijke hoofdconclusie wordt omvat. Door het 

opnemen van een vaste draai-as in conclusie 1 is de beschermingsomvang van 

conclusie 1 slechts beperkt, aangezien alle uitvoeringsvormen zonder vaste draai-

as nu buiten conclusie 1 vallen. Er is derhalve geen sprake van een uitbreiding van 

de beschermingsomvang. 

Onderzocht dient vervolgens te worden of de aan conclusie 1 toegevoegde 

maatregel gedekt wordt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag, in 

verband met de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1c Row 1995. 

Octrooicentrum Nederland constateert met verzoekers dat in de beschrijving het 

begrip “vaste draai-as” niet genoemd wordt. Er is alleen sprake van een koppeling 

tussen de plantenkweekmodule en de horizontale steuneenheid door middel van 

een hydraulische eenheid. Een vakman zal echter beseffen dat een draai-as nodig 

is om de plantenkweekmodule kantelbaar te maken ten opzichte van de 

horizontale steuneenheid. Dit wordt bevestigd in de figuren, waar hij ziet dat de 

plantenkweekmodule ook via een vaste draai-as is verbonden met de horizontale 

steuneenheid. De vaste draai-as volgt derhalve duidelijk en ondubbelzinnig uit de 

oorspronkelijke octrooiaanvraag. Octrooicentrum Nederland merkt ten slotte op 

dat de aanvraag geen enkele aanwijzing geeft dat deze maatregel uitsluitend in 

samenhang met een andere maatregel toegepast kan worden. 

Het bezwaar van verzoekers treft derhalve geen doel. 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
24/07/2019 

Onze referentie 
ORE/2021399/L169 

Pagina 14 van 30 



   

  

  

 

  

    

 

  

    

    

 

 

 

 

  

  

 

      

 

   

  

   

    

   

  

  

    

 

  

 
 

 

5.3 	 Nieuwheid en inventiviteit conclusie 1 

5.3.1  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D10 

In paragraaf 3.2.6 van D10, zie bladzijden 19 t/m 21, wordt een inrichting 

beschreven voor het kweken van planten en/of zwammen ("champignons"), 

5	 omvattende ten minste een verticale steuneenheid, zie de verticale staanders 


getoond in figuur 8; ten minste een horizontale steuneenheid, zie de horizontale 


profielen tussen de verticale staanders; en ten minste een kantelbare 


plantenkweekmodule, zie de vijf teeltbedden afgebeeld in figuur 8. Elke module
 

volgens D10 is kantelbaar om een vaste draai-as (“scharnierpunt”), welke op de 


10	 ten minste een horizontale steuneenheid is aangebracht. De bedden getoond in 

figuur 8 van D10 zijn voorts gekoppeld aan de horizontale steuneenheden door 

middel van actuatoren waarmee de bedden gekanteld kunnen worden. In figuur 8 

van D10 betreft het lineaire cilinders. 

15	 Octrooicentrum Nederland merkt op dat conclusie 1 na de introductie van “ten 

minste een horizontale steuneenheid” steeds naar “de tenminste een horizontale 

steuneenheid” refereert. De vakman maakt hieruit op dat het gaat om dezelfde 

horizontale steuneenheid. De vaste draai-as en de hydraulische eenheid dienen 

derhalve op dezelfde horizontale steuneenheid te zijn aangebracht, hetgeen 

20	 consistent is met de figuren van het octrooi. Los van de vraag of de in figuur 8 van 

D10 afgebeelde actuatoren opgevat kunnen worden als hydraulische eenheden 

volgens conclusie 1, voldoet de weergave van figuur 8 hieraan niet, aangezien de 

aangrijping van elke afgebeelde actuator consequent boven het teeltbed is 

aangebracht. 

25 

Naast figuur 8 wordt in dezelfde paragraaf van D10 in tabel 6 een kostenschatting 

weergegeven waarin tien hydraulische cilinders zijn opgenomen voor een stelling 

met vijf bedden. Verzoekers hebben beargumenteerd dat deze hydraulische 

cilinders de lineaire cilinders volgens figuur 8 zijn. Daarbij hebben zij betoogd dat 

30	 figuur 8 slechts een schematische weergave betreft. De vakman zal daarom bij 

toepassing van hydraulische cilinders als relevante aangrijpingspunten het 

uiteinde van de cilinder en het uiteinde van de zuiger nemen, zoals ook volgens 

conclusie 1 vereist wordt. Verder begrijpt de vakman volgens verzoekers impliciet 

uit de schematische figuur 8 dat de cilinders aan een eerste uiteinde met de 

35	 plantenkweekmodule en aan het andere uiteinde met de horizontale steuneenheid 

gekoppeld zijn. Daartegen heeft octrooihoudster aangevoerd dat figuur 8 wel een 
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getrouwe weergave is, waaruit de vakman begrijpt dat de lineaire cilinders geen 

hydraulische cilinders kunnen zijn. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de weergave van figuur 8 niet 

zodanig is dat daaruit duidelijk en ondubbelzinnig volgt dat de afgebeelde 

actuatoren ook hydraulische cilinders kunnen zijn, met name omdat alle vier de 

afgebeelde actuatoren even lang zijn, ongeacht de stand van het bed. Consequent 

is in het zijaanzicht van figuur 8 te zien dat de onderste punt van het turquoise 

deel van elke actuator samenvalt met het teeltbed, en het bovenste punt van het 

bijbehorende bruine gedeelte van elke actuator samenvalt met de horizontale 

steuneenheid boven het bed. Daarnaast zijn er echter turquoise gedeeltes die zich 

aan de andere zijde van het bruine gedeelte van de actuatoren uitstrekken. Zou 

het gebruikelijke hydraulische actuatoren betreffen, dan zou de gemiddelde 

vakman deze gedeeltes niet afbeelden, aangezien de aangrijpingspunten van 

dergelijke actuatoren gevormd worden door het uiteinde van de cilinder aan de 

ene zijde en door het uiteinde van de zuigerstang aan de andere zijde. De 

gemiddelde vakman zal uit figuur 8 derhalve niet duidelijk en ondubbelzinnig 

afleiden dat hydraulische cilinders bedoeld zijn, en daarmee ook niet dat deze aan 

een eerste uiteinde gekoppeld zijn met de horizontale steuneenheid en aan een 

tweede uiteinde gekoppeld zijn met de plantenkweekmodule. Conclusie 1 is 

derhalve nieuw ten opzichte van D10. 

5.3.2  Inventiviteit conclusie 1 ten opzichte van D10 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de vakman tabel 6 van D10 niet 

anders zal opvatten dan dat het systeem beschreven in paragraaf 3.2.6 van D10 

ook met hydraulische cilinders kan worden uitgevoerd. Het argument van 

octrooihoudster dat tabel 6 gezien de genoemde afmetingen geen betrekking kan 

hebben op figuur 8 wordt verworpen, omdat figuur 8 een schematische illustratie 

betreft en geen weergave op schaal. Ook de argumenten van octrooihoudster dat 

D10 vanwege mogelijke technische problemen weg zou wijzen van kantelbaarheid 

en daarom niet gebruikt zou worden door een vakman worden verworpen. Deze 

technische problemen zouden een vakman eerder aanzetten tot het optimaliseren 

van het ontwerp binnen de in paragraaf 3.2.6 getoonde en beschreven opties. 

Octrooicentrum Nederland is met verzoekers van oordeel dat een hydraulische 

cilinder in de gebruikelijke uitvoeringsvorm aan het ene uiteinde gekoppeld is met 

een vast deel, in het onderhavige geval een horizontale steuneenheid, en met het 
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andere uiteinde gekoppeld is met een beweegbaar deel, in onderhavig geval een 

plantenkweekmodule. 

Ter bespreking resteert de verschilmaatregel van conclusie 1 met D10 dat de 

hydraulische eenheid gekoppeld is met de horizontale steuneenheid waarop zich 

ook de draai-as bevindt. De in figuur 8 van D10 afgebeelde actuatoren zijn allen 

gekoppeld met de horizontale steun geplaatst boven de kweekmodule waaraan de 

actuator bevestigd is. Octrooicentrum Nederland constateert dat er boven de 

bovenste kweekmodule geen horizontale steun is aangebracht, terwijl deze 

module wel is voorzien van een draai-as en voorts tabel 6 uitgaat van twee 

hydraulische cilinders per bed. Voor de vakman die een aangrijping zoekt voor een 

hydraulische eenheid behorende bij het bovenste bed, ligt het voor de hand om 

dezelfde horizontale steun te gebruiken als waaraan de vaste draai-as is 

bevestigd, aangezien weinig andere vaste gedeelten van de stelling beschikbaar 

zijn. 

Octrooicentrum Nederland volgt niet het argument van octrooihoudster dat de 

gemiddelde vakman de actuatoren volgens D10 niet op de onderliggende 

horizontale steuneenheid zou laten aangrijpen omdat daarmee geen 

kantelbaarheid in twee richtingen ten opzichte van de horizontale positie wordt 

verkregen. Conclusie 1 vereist niet dat de plantenkweekmodules kantelbaar 

moeten zijn in meerdere richtingen en ook uit D10 volgt niet dat alle bedden per 

se in twee richtingen kantelbaar moeten zijn. 

Conclusie 1 wordt derhalve niet inventief bevonden ten opzichte van D10. 

5.3.3  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D11 

D11, D11a en D11b zijn drie YouTube filmpjes van de verwerking van 

champignons. Los van de vraag of D11 tijdig is, herkent Octrooicentrum 

Nederland in alle drie de filmpjes een inrichting om plantenkweekmodules met 

champignons te kantelen. Het is echter twijfelachtig of er in elk filmpje sprake is 

van dezelfde inrichting. Voorts zijn de details van de filmpjes zodanig beperkt dat 

niet goed vast te stellen is of de hydraulische eenheid wel te rekenen is tot de 

inrichting voor het kweken van planten en/of zwammen, of een zelfstandige 

inrichting betreft voor het legen van plantenkweekmodules. Ook is niet te 

achterhalen of in deze inrichting de vaste draai-as gekoppeld is aan dezelfde 

horizontale steuneenheid als het eerste uiteinde van de hydraulische eenheid. 

D11 zoals aangevoerd is derhalve niet nieuwheidschadelijk. 
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5.3.4  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D23 

D23 betreft een inrichting voor het kweken van witlof. Los van de vraag of D23 

tijdig is, herkent Octrooicentrum Nederland een inrichting voor het vullen van 

gekantelde plantenkweekmodules met witlofwortels, maar de details van de foto’s 

zijn zodanig beperkt dat niet goed vast te stellen is of de hydraulische eenheid wel 

te rekenen is tot de inrichting voor het kweken van planten en/of zwammen, of tot 

een zelfstandige inrichting behoort voor het vullen van plantenkweekmodules. Ook 

is bijvoorbeeld niet te achterhalen of in deze inrichting de vaste draai-as 

gekoppeld is aan een horizontale of een verticale steuneenheid. 

D23 zoals aangevoerd is derhalve niet nieuwheidschadelijk. 

5.3.5  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D24 

Document D24 toont in figuur 3.31 een aanhanger welke volgens verzoekers 

geschikt is voor het kweken van planten en/of zwammen en waarvan de bak 

kantelbaar is met behulp van een hydraulische eenheid. 

Octrooicentrum Nederland is met verzoekers eens dat de aanhanger volgens D24 

nieuwheidsschadelijk kan zijn als deze alle maatregelen van conclusie 1 openbaart 

en daarnaast geschikt is voor het kweken van planten en/of zwammen. D24 zou 

naar oordeel van Octrooicentrum Nederland een toevallige anticipatie kunnen zijn. 

Octrooicentrum Nederland volgt de argumenten van octrooihoudster niet dat de 

aanhanger ongeschikt is voor het kweken van planten, omdat ten eerste de grond 

uit de bak zal vallen als de bak gekanteld wordt en ten tweede de aanhanger 

mobiel is. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat de vakman zal weten dat een aanhanger 

als getoond in D24 een mogelijkheid nodig heeft om de zijwand vast te zetten, 

zodat de openzwaaiende zijwand de aanhanger niet ongeschikt maakt. 

Octrooicentrum Nederland ziet ook niet in waarom de mobiliteit van de aanhanger 

deze ongeschikt zou maken voor het kweken van planten, aangezien de 

gemiddelde vakman algemeen bekend is met kweekinrichtingen die verrijdbaar 

zijn en tevens geschikt voor het kweken. 

Dat de gemiddelde vakman uit commerciële overwegingen geen aanhanger zal 

gebruiken maakt D24 ook niet ongeschikt, maar is wat D24 tot een mogelijke 

toevallige anticipatie maakt, oftewel een inrichting die wel alle technische 

maatregelen omvat, maar op een dusdanig ander vakgebied ligt dat de vakman 

daar normaal gesproken niet mee op de hoogte is. 
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Gebruikmakend van de nummering van verzoekers in de figuur op bladzijde 13 

van hun aanvulling van 15 mei 2019, constateert Octrooicentrum Nederland dat 

de inrichting omvat:– ten minste een verticale steuneenheid ("1") en een 

horizontale steuneenheid ("2"), waarbij de horizontale steuneenheid ("2") is 

gekoppeld aan de verticale steuneenheid ("1"), en– een kantelbare 

plantenkweekmodule ("3"), waarbij de kantelbare kweekmodule ("3") kantelbaar 

om een vaste draai-as ("4") op de horizontale steuneenheid ("2") is aangebracht, 

en is gekoppeld aan de horizontale steuneenheid ("2") door een hydraulische 

eenheid ("7"), waarbij een eerste uiteinde ("6") van de hydraulische eenheid ("7") 

is gekoppeld aan de horizontale steuneenheid ("2") en een tweede uiteinde (5) 

van de hydraulische eenheid ("7") is gekoppeld aan de kantelbare 

plantenkweekmodule ("3"). 

Octrooicentrum Nederland oordeelt daarom dat alle maatregelen van conclusie 1 

bekend zijn door de aanhanger getoond in figuur 3.31, zodat D24 een toevallige 

anticipatie vormt voor conclusie 1. Conclusie 1 is daarmee niet nieuw ten opzichte 

van D24. 

5.3.6  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D26 

Document D26 openbaart een inrichting voor het kweken van planten en/of 

zwammen, zie het abstract, de machinevertaling en met name figuren 2 en 3. 

Octrooicentrum Nederland constateert dat de inrichting volgens D26 verticale 

steuneenheden ("front support beams 6" en "rear support beams 7") en 

horizontale steuneenheden ("front cross members 2", "rear cross beams 3" en 

"connecting beams 4") omvat, waarbij de horizontale steuneenheden zijn 

gekoppeld aan de verticale steuneenheden, zie de figuren. Voorts omvat de 

inrichting volgens D26 kantelbare plantenkweekmodules ("culture beds 5"), 

waarbij elke kantelbare kweekmodule kantelbaar om een vaste draai-as op de 

horizontale steuneenheid ("4") is aangebracht, zie alinea [0051] van de 

machinevertaling. Ook is de kweekmodule (“5”) gekoppeld aan de horizontale 

steuneenheid ("3") door een actuator ("cylinder 31"), waarbij een eerste uiteinde 

van de actuator ("31") is gekoppeld aan de horizontale steuneenheid ("3") en een 

tweede uiteinde van de actuator ("31") is gekoppeld aan de kantelbare 

plantenkweekmodule ("5"), zie alinea [0051] en de doorsnede volgens figuur 3 

van D26. 
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Octrooihoudster beargumenteert dat figuur 2 van D26 laat zien dat de 

plantenkweekbak ("5") en de actuator ("31") niet op dezelfde horizontale 

steuneenheid aangebracht zijn. Octrooicentrum Nederland merkt op dat een 

“horizontale steuneenheid” volgens het octrooi niet beperkt is tot een enkele 

steunbalk. Volgens D26 bevinden de voorste dwarsbalk ("2"), de achterste 

dwarsbalk ("3") en de verbindingsbalken ("4") zich in hetzelfde horizontale vlak en 

vormen een rechthoekig frame (”rectangular frame”), zoals blijkt uit paragraaf 

[0048] van de machinevertaling van D26. Dit rechthoekige frame ("2, 3, 4") kan 

daarom volgens Octrooicentrum Nederland als een horizontale steuneenheid 

worden beschouwd, waaraan zowel het kweekbed ("5") als de actuator ("31") zijn 

gekoppeld. 

De enige verschilmaatregel tussen conclusie 1 en D26 is dat de inrichting een 

hydraulische eenheid omvat. De inrichting in D26 omvat namelijk als actuator een 

elektrische of pneumatische cilinder (“31”), zie alinea [0060] van de 

machinevertaling. Conclusie 1 van het octrooi is derhalve nieuw ten opzichte van 

D26. 

5.3.7  Inventiviteit van conclusie 1 ten opzichte van D26 

Een hydraulische eenheid is een voor de vakman algemeen bekend alternatief 

voor een elektrische of pneumatische eenheid, hetgeen ook benoemd wordt in de 

beschrijving van het octrooi, zie blz. 3, regels 21 t/m 23. Octrooicentrum 

Nederland concludeert daarom met verzoekers dat het voor de vakman geen 

bijzondere modificatie is om in plaats van de elektrische of pneumatische cilinder 

in D26 een hydraulische cilinder toe te passen, waarmee een hydraulische eenheid 

volgens conclusie 1 wordt verkregen. 

Octrooicentrum Nederland oordeelt daarom dat conclusie 1 niet inventief is ten 

opzichte van D26. 

5.3.8  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D27 

Het door verzoekers ingebrachte document D27 openbaart een inrichting voor het 

kweken van planten en/of zwammen (zie figuren 7-1 en 7-2), omvattende 

diagonale steuneenheden ("legs 6") en kantelbare plantenkweekmodules 

("incubator boxes 5a"), waarbij de kantelbare kweekmodule ("5a") kantelbaar om 

een vaste draai-as ("fixed metal rod 26") op de steuneenheid ("6") is 

aangebracht, en is gekoppeld aan de steuneenheid ("6") door een actuator 
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("cylinder device 32"), waarbij een eerste uiteinde van de actuator ("32") is 

gekoppeld aan de steuneenheid ("6") en een tweede uiteinde van de actuator 

("32") is gekoppeld aan de kantelbare plantenkweekmodule ("5a"). 

Een eerste verschil tussen conclusie 1 en D27 is dat D27 geen frame met 

horizontale en verticale steuneenheden openbaart, maar een frame met schuin 

opgestelde steuneenheden, in een zogeheten A-frame. Een tweede verschil is dat 

D27 geen hydraulische eenheid openbaart. Verzoekers geven aan dat in figuur 7 

hydraulische cilinders te zien zijn, maar Octrooicentrum Nederland constateert 

met octrooihoudster dat uit D27 niet blijkt dat de actuatoren ("32") hydraulisch 

zijn. 

Conclusie 1 is dus nieuw ten opzichte van D27. 

5.3.9  Inventiviteit van conclusie 1 ten opzichte van D27 

De inrichting volgens D27 is bedoeld voor een kweekmethode waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de zogeheten A-frames en de kweekmodules tijdens de kweek 

schuin opgesteld zijn. Onderhavig octrooi is bedoeld voor kweekmodules die 

tijdens de kweek horizontaal zijn opgesteld en waarvoor slechts bij bewerkingen 

kanteling nodig is. De gemiddelde vakman zal derhalve voor conclusie 1 van 

onderhavig octrooi D27 niet gebruiken als uitgangspunt. 

5.3.10 Samenvatting nieuwheid en inventiviteit van conclusie 1 

Samenvattend is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat conclusie 1 niet nieuw 

is ten opzichte van D24, niet inventief is ten opzichte van D10 en niet inventief is 

ten opzichte van D26. 

5.4  Nieuwheid en inventiviteit van conclusie 8 

De tweede onafhankelijke conclusie van het octrooi, conclusie 8, is evenals 

conclusie 1 gericht op een inrichting voor het kweken van planten, bij voorkeur 

eetbare paddenstoelen. Tekstueel zijn er twee verschillen tussen deze conclusies. 

Ten eerste is conclusie 1 gericht op een inrichting voor het kweken van planten 

en/of zwammen, terwijl conclusie 8 gericht is op een inrichting voor het kweken 

van planten. In het octrooi wordt het woord plant gedefinieerd als elk type van 

plant of zwam (zie bladzijde 5, regels 3 en 4). Dit eerste tekstuele verschil is dus 

geen inhoudelijk verschil. Ten tweede is de plantenkweekmodule volgens conclusie 
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1 "gekoppeld" aan de ten minste een horizontale steuneenheid, terwijl de 

plantenkweekmodule volgens conclusie 8 "tenminste gedeeltelijk gekoppeld" is. 

Aangezien een gedeeltelijke koppeling ook opgevat kan worden als een koppeling 

en er verder uit het octrooi geen verschil blijkt tussen deze twee vormen, 

verschillen conclusies 1 en 8 ook niet wezenlijk door de termen "gekoppeld" en 

"tenminste gedeeltelijk gekoppeld". De overwegingen die in dit advies gegeven 

worden ten aanzien van conclusie 1 zijn derhalve mutatis mutandis eveneens van 

toepassing op conclusie 8. 

Conclusie 8 is derhalve eveneens niet nieuw ten opzichte van D24, niet inventief 

ten opzichte van D10 en niet inventief ten opzichte van D26. 

5.5  Volgconclusies 

5.5.1  Conclusies 2 en 9 

Verzoekers hebben aangevoerd dat de materie van de volgconclusie 2 geen 

eenheid van uitvinding vormt met de materie van conclusie 1. Derhalve is volgens 

verzoekers een op conclusie 2 gebaseerde conclusieset nietig. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat niet-eenheid geen nietigheidsgrond is 

volgens artikel 75, lid 1 ROW 1995. 

De kenmerkende maatregel van conclusie 2 is identiek aan die van conclusie 9, en 

betreft een mobiele lift waardoor een arbeider een bepaalde hoogte kan bereiken. 

Deze maatregel is bekend uit D14 ("mobile lifting device for picking edible fungi", 

zie de machinevertaling). Ook D22 openbaart een dergelijke mobiele lift 

("hydraulic harvesting trolley", zie minuut 1:55 – 2:01 van het filmpje). 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de gemiddelde vakman een mobiele 

lift zonder meer zal gebruiken bij inrichtingen als bekend uit D10 of D26. 

Conclusies 2 en 9 zijn niet inventief. 

5.5.2  Conclusies 3 en 11 

De kenmerkende maatregel van conclusies 3 en 11, een besturingseenheid voor 

het regelen van de gewenste hoek door het aansturen van de hydraulische 

eenheid, zijn gebruikelijke maatregelen binnen het vakgebied voor de vakman die 

een hydraulische eenheid gebruikt. Conclusies 3 en 11 zijn niet inventief. 
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5.5.3  Conclusies 4 en 10 

In conclusie 4 wordt de zinsnede "volgens conclusies 1-3" opgevat als "volgens 

conclusie 1, 2 of 3", zoals octrooihoudster tijdens de hoorzitting aangaf dit 

bedoeld te hebben. 

De kenmerkende maatregel van conclusies 4 en 10, betreffende een horizontale 

transporteenheid voor het ontvangen van de geoogste planten, is bekend uit D26 

(“conveyor belt 19”), zie figuur 3 en alinea [0054] van de vertaling. Conclusies 4 

en 10 zijn niet inventief. 

5.5.4  Conclusies 5 t/m 7 en 13 t/m 15 

In conclusie 5 wordt de zinsnede "volgens conclusies 1-4" opgevat als "volgens 

conclusie 1, 2, 3 of 4". 

In conclusie 7 wordt de zinsnede "volgens conclusie 6" opgevat als een kennelijke 

vergissing. Volgens de beschrijving (zie bladzijde 6, regels 4 t/m 6) is de 

plantenkweekschaal namelijk ofwel integraal, ofwel op een verwijderbare manier 

gekoppeld aan het frame. Octrooicentrum Nederland concludeert daarom dat in 

conclusie 7 "volgens conclusie 5" bedoeld wordt. 

De kenmerkende maatregelen van conclusies 5 t/m 7 en 13 t/m 15, betreffende 

een plantenkweekschaal en een frame, waarbij de plantenkweekschaal integraal of 

verwijderbaar gekoppeld is aan een frame, zijn naar oordeel van Octrooicentrum 

Nederland gebruikelijke maatregelen binnen het vakgebied. Deze maatregelen 

kunnen geen inventiviteit verschaffen. 

5.5.5  Conclusie 12 

De kenmerkende maatregel van conclusie 12, dat de ten minste een verticale 

steuneenheid op een vooraf bepaalde afstand kan worden gekoppeld met 

meerdere horizontale steuneenheden, is bekend uit zowel D10 als D26. Conclusie 

12 is daarmee niet inventief. 
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5.6  	Het hulpverzoek 

5.6.1  De maatregelen van het hulpverzoek 

Conclusie 1 van het hulpverzoek omvat alle maatregelen van conclusie 1 van het 

octrooi en voorts kort weergegeven de volgende maatregelen: 

5 (i) de plantenkweekmodule omvat een plantenkweekschaal en een frame, 

(ii) de vaste draai-as bevindt zich aan een vrij eind van de horizontale 


steuneenheid,
 

(iii) de hydraulische eenheid bevindt zich in elke kanteloriëntatie van de 

plantenkweekmodule geheel aan de onderzijde van de plantenkweekschaal 

10 daarvan, 

(iv) een tweede horizontale steuneenheid is op een verschillende vooraf bepaalde 

verticale afstand van de eerste horizontale steuneenheid gekoppeld met de 

verticale steuneenheid, 

(v) een tweede kantelbare kweekmodule met dezelfde maatregelen als de eerste 

15 kantelbare kweekmodule, is aangebracht op de tweede horizontale steuneenheid. 

Conclusie 7 van het hulpverzoek is gebaseerd op conclusie 8 van het octrooi en is 

beperkt door het opnemen van bovenstaande maatregelen (i) en (iii) t/m (v). 

Conclusie 7 van het hulpverzoek omvat derhalve niet maatregel (ii) dat de vaste 

20	 draai-as zich bevindt aan een vrij eind van de horizontale steuneenheid. 

5.6.2  Nawerkbaarheid hulpverzoek 

Verzoekers stellen dat het hulpverzoek niet nawerkbaar is en derhalve 

vernietigbaar op grond van artikel 75 lid 1b Row 1995. Van de aangevoerde 

25	 bezwaren acht Octrooicentrum Nederland alleen bespreking van de begrippen 

"geheel aan de onderzijde van de plantenkweekschaal” en "vrij eind van de 

horizontale steuneenheid" nodig. Van de overige aangevoerde begrippen is 

Octrooicentrum Nederland van oordeel dat deze geen probleem opleveren voor de 

vakman en geen nadere bespreking behoeven. 

30 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de gemiddelde vakman de 

onderzijde van de plantenkweekschaal ("104b") in het licht van de figuren op zal 

vatten als de zijde van de plantenkweekschaal ("104b") tegenover de zijde waar 

de paddenstoelen groeien, ongeacht de mate waarin de plantenkweekschaal 

35	 gekanteld is. Iets wat “zich in elke kanteloriëntatie geheel aan de onderzijde van 
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de plantenkweekschaal bevindt” zal dus nooit boven de (gekantelde) 

plantenkweekmodule uitsteken. De vakman zal met behulp van de figuren 

eenvoudig inzien hoe hij de hydraulische eenheid dient te plaatsen om uitvoering 

te geven aan deze maatregel. 

Verzoekers merken overigens terecht op dat de hydraulische eenheid van de 

bovenste plantenkweekmodule in figuur 4 niet correct getekend is, maar gezien de 

locatie van de hydraulische eenheid in alle overige gevallen zal de vakman zich 

realiseren dat bij de bovenste plantenkweekschaal in figuur 4 kennelijk een 

vergissing is gemaakt. 

Onder “vrij eind” zal de vakman naar oordeel van Octrooicentrum Nederland in het 

licht van de figuren het einde van de horizontale eenheid begrijpen dat niet aan de 

verticale steuneenheid bevestigd is. De vakman behoeft hiervoor geen exacte 

definitie om deze maatregel te kunnen nawerken. Een draai-as die zich aan een 

vrij eind van de horizontale steuneenheid ("106") bevindt, zo zal de vakman 

begrijpen, hoeft zich niet noodzakelijkerwijs aan het absolute einde van deze 

steuneenheid te bevinden. De afstand tussen dit absolute einde en de draai-as 

mag hierbij zodanig gedimensioneerd zijn dat een goede bevestiging van de draai-

as op het vrije einde van de steuneenheid plaats kan vinden. De vakman zal 

hiervoor voldoende aanwijzingen vinden in figuren 1 t/m 3. 

Octrooicentrum Nederland constateert daarom dat de gemiddelde vakman de 

uitvinding volgens conclusie 1 van het hulpverzoek aan de hand van de 

beschrijving en de figuren kan nawerken. 

5.6.3 Uitbreiding materie hulpverzoek 

Verzoekers stellen voorts dat het hulpverzoek vernietigbaar is op grond van artikel 

75 lid 1d Row 1995, omdat in conclusie 1 uitbreiding van de beschermingsomvang 

is opgetreden doordat “op verschillende vooraf bepaalde verticale afstanden” en 

“de hydraulische eenheid in elke kanteloriëntatie van de plantenkweekmodule 

geheel aan de onderzijde daarvan bevindt” aan het hulpverzoek zijn toegevoegd. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de materie van conclusie 1 van het 

hulpverzoek geheel door de geldende conclusie 1 wordt omvat, zodat er geen 

sprake is van een uitbreiding van de beschermingsomvang als het octrooi wordt 

beperkt tot de conclusies van het hulpverzoek. 
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Onderzocht dient vervolgens te worden of de aan conclusie 1 toegevoegde 

maatregelen gedekt worden door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag, in 

verband met de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1c Row 1995. 

Octrooicentrum Nederland constateert dat in de beschrijving wordt gesproken 

over ten minste een eerste horizontale steuneenheid die gekoppeld is aan ten 

minste een eerste verticale steuneenheid. Dit impliceert reeds dat er ook een 

tweede horizontale steuneenheid kan zijn, die zich op een verticale afstand van de 

eerste horizontale steuneenheid  dient te bevinden op de verticale steuneenheid 

(zie bijvoorbeeld de figuren). De vakman zal begrijpen dat hij deze verticale 

afstanden vooraf moet bepalen, aangezien nergens in de aanvraag een aanwijzing 

te vinden is dat de horizontale steuneenheden beweegbaar zijn aangebracht en 

achteraf op een verticale afstand zijn in te stellen. Er is dan ook geen sprake van 

een maatregel die niet als zodanig toegevoegd kan worden aan de conclusie. 

In de beschrijving wordt voorts niet gesproken over “het geheel aan de onderzijde 

bevinden van de hydraulische eenheden”. Echter, in alle uitvoeringsvormen 

bevindt de hydraulische eenheid zich onder de plantenkweekmodule. In dit 

verband merkt Octrooicentrum Nederland op dat het in het algemeen toegelaten 

is om maatregelen ontleend aan de figuren aan een conclusie toe te voegen om 

deze te beperken, mits deze maatregelen niet uit hun verband worden getrokken, 

bijvoorbeeld als de maatregelen zodanig samenhangen met andere maatregelen 

dat ze beide noodzakelijkerwijs opgenomen dienen te worden in de conclusie. 

Octrooicentrum Nederland is niet gebleken dat de toegevoegde maatregelen 

zodanig samenhangen met andere maatregelen dat deze ook in conclusie 1 

behoren te worden opgenomen. Octrooicentrum Nederland oordeelt dan ook dat 

er voor conclusie 1 van het hulpverzoek voldoende dekking van het onderwerp in 

de oorspronkelijke aanvraag is terug te vinden. 

5.6.4 Nieuwheid conclusie 1 van het hulpverzoek 

In voorgaande is gebleken dat alleen D24 bezwarend is voor de nieuwheid van 

conclusie 1 van het octrooi. Octrooicentrum Nederland concludeert dat 

maatregelen (i), (iv) en (v) niet bekend zijn uit D24, zodat conclusie 1 van het 

hulpverzoek nieuw is. 
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5.6.5. Inventiviteit conclusie 1 van het hulpverzoek 

Als meest nabij gelegen stand van de techniek ten aanzien van het hulpverzoek 

dienen D10, D24 en D26 beschouwd te worden. D24 is als toevallige anticipatie 

gelegen op een ander vakgebied en derhalve niet geschikt als uitgangspunt. 

Voor het hulpverzoek acht Octrooicentrum Nederland D26 meer geschikt als 

uitgangspunt dan D10, aangezien in D10 de vaste draai-as zich niet aan een einde 

van een horizontale steuneenheid bevindt en voorts geen actuator wordt getoond 

die zich op eenzelfde horizontale steuneenheid bevindt als de draai-as. 

Document D26 wordt derhalve gekozen als meest nabij gelegen stand van de 

techniek ten aanzien van conclusie 1 van het hulpverzoek. 

Maatregel (i) is niet bekend uit D26, omdat D26 niet benoemt dat de 

plantenkweekmodules (“culture bed 5”) een kweekschaal en een frame omvatten. 

In D26 bevindt de draai-as zich niet op een vrij eind van het rechthoekige frame, 

maar op de verbindingsbalk ("4") daarvan, zoals blijkt uit paragrafen [0047]

[0051] van de vertaling van D26, zodat maatregel (ii) ontbreekt in D26. 

Uit figuren 2 en 3 van D26 volgt dat de actuator zich in elke kanteloriëntatie van 

de plantenkweekmodule geheel aan de onderzijde van de plantenkweekschaal 

bevindt. Maatregel (iii) is derhalve bekend uit D26. 

De figuren van D26 tonen eveneens dat ten minste een tweede horizontale 

steuneenheid gekoppeld is met de verticale steuneenheid (“6”, “7”) op een 

verschillende verticale positie. Maatregel (iv) is dus eveneens bekend uit D26. 

Figuren 2 en 3 van D26 tonen voorts dat ten minste een tweede kweekmodule is 

voorzien, waarbij geen wezenlijke maatregelen van de eerste kweekmodule zijn 

weggelaten in de tweede kweekmodule. Maatregel (v) is derhalve eveneens 

bekend uit D26. 

Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland verschilt conclusie 1 daarmee met 

drie maatregelen van D26: 

– een hydraulische eenheid in plaats van een pneumatische of elektrische cilinder, 

– de kweekmodules omvatten een kweekschaal en een frame, 

– de vaste draai-as bevindt zich aan een vrij eind van de horizontale 

steuneenheid. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat deze drie verschillen geen 

functionele wisselwerking hebben en er geen gecombineerd effect optreedt. 

Hierdoor worden deze verschillen afzonderlijk van elkaar op inventiviteit 

beoordeeld . 
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In het voorafgaande is reeds overwogen dat de eerste twee verschillen algemeen 

bekend en voor de vakman voor de hand liggend zijn en derhalve geen 

inventiviteit kunnen brengen, zie paragrafen 5.3.7 en 5.5.4. 

Octrooicentrum Nederland is het met octrooihoudster eens dat de vakman begrijpt 

dat met de derde verschilmaatregel beoogd wordt dat plukkers niet om een 

voorste verticale steuneenheid heen hoeven te werken, maar merkt op dat dit 

effect mogelijk ook op andere manieren bereikt kan worden dan met de 

uitvoeringsvorm zoals weergegeven in de figuren van het octrooi. 

De gemiddelde vakman die de term ‘vrij eind’ uit conclusie 1 van het hulpverzoek 

beschouwt, vat naar oordeel van Octrooicentrum Nederland de term vrij eind op 

als het deel van de horizontale eenheid waar de horizontale eenheid niet 

gekoppeld is aan de verticale eenheid. Aangezien het octrooi geen verdere 

verduidelijking van het begrip ‘vrij eind’ omvat, leert de vakman niet hoe ver dit 

eind zich dient uit te strekken vanaf een verticale steuneenheid om te kunnen 

spreken van een ‘vrij eind’, noch op welke locatie op dit deel de vaste draai-as zich 

dient te bevinden. De figuren van het octrooi geven een mogelijke 

uitvoeringsvorm weer, waarbij de vaste draai-as zich aan het uiteinde van het vrije 

eind van de horizontale steuneenheid bevindt. Octrooicentrum Nederland ziet 

echter geen reden om conclusie 1 tot die uitvoeringsvorm beperkt op te vatten, 

zodat de draai-as zich ook verder van het uiteinde ervan kan bevinden en zodat 

de horizontale steuneenheid met het niet-vrije eind nog anderszins kan worden 

ondersteund voordat het overgaat in het vrije eind daarvan.  

Het probleem waar de vakman zich voor geplaatst ziet uitgaande van de derde 

verschilmaatregel met D26 en het daarmee bereikte effect is derhalve hoe de 

inrichting aan te passen zodat plukkers minder hinder hebben van de 

ondersteunende constructie. De vakman zal inzien dat het voornaamste obstakel 

van D26 de voorste verticale steuneenheid ("6") is. Naar oordeel van 

Octrooicentrum Nederland ligt het voor de gemiddelde vakman voor de hand om 

deze naar achteren te verplaatsen of zelfs helemaal weg te laten. Het argument 

van octrooihoudster dat de vakman van dit idee zal afzien omdat de verticale 

steuneenheden ("6") dienen als ondersteuning voor de voorste dwarsbalk ("2") 

wordt niet gevolgd, aangezien deze voorste dwarsbalk (“2”), zoals eerder 

besproken, deel uit maakt van een horizontaal rechthoekige frame (”rectangular 

frame”), zodat de vakman in staat is andere wijzen van ondersteuning te 

verschaffen, bijvoorbeeld door de constructie zwaarder uit te voeren of door te 
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voorzien in andere versteviging. Hierbij wordt opgemerkt dat een vrij eind reeds 

verkregen wordt door de verticale staanders slechts in geringe mate naar 

achteren te verplaatsen, waardoor mogelijk zelfs geen versteviging benodigd is. 

Voor een dergelijke geringe verplaatsing vindt de vakman in D26 reeds een 

aanwijzing in de doorsnede van figuur 3, waarin de suggestie gewekt wordt dat de 

verbindingsbalken zich al enigszins uitstrekken voorbij de verticale staander ("6"), 

om zo ruimte te verschaffen voor een rail (“9”) en een lopende band (“19”). 

Ook het feit dat in figuur 2 te zien is dat leidingen door de verticale staanders 

gaan zal de vakman er niet van weerhouden de verticale staanders te verplaatsen 

of zelfs weg te laten, aangezien de vakman uitstekend in staat is de leidingen op 

een andere manier weg te werken. 

Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat geen van de drie 

verschilmaatregelen inventiviteit verschaffen en conclusie 1 van het hulpverzoek 

derhalve niet inventief is ten opzichte van D26 en de algemene kennis van de 

vakman. 

5.6.6 Conclusies 2 t/m 12 van het hulpverzoek 

Nu de maatregel dat de draai-as van de eerste en de tweede kantelbare 

kweekmodule zich aan een vrij eind van respectievelijk de eerste en de tweede 

horizontale steuneenheid bevindt, niet is opgenomen in conclusie 7, maar deze 

voor het overige wel op dezelfde wijze beperkt is ten opzichte van het octrooi als 

conclusie 1, verschilt conclusie 7 slechts van D26 door: 

– een hydraulische eenheid in plaats van een pneumatische of elektrische cilinder, 

– kweekmodules die een kweekschaal en een frame omvatten. 

Uit het voorgaande blijkt dat conclusie 7 van het hulpverzoek nieuw is, maar niet 

inventief is ten opzichte van D26 en de algemene kennis van de vakman. 

De kenmerkende maatregelen van de volgconclusies van het hulpverzoek zijn 

gelijk aan de kenmerkende maatregelen van de geldende conclusies. Deze 

maatregelen verlenen geen inventiviteit aan de conclusies van het hulpverzoek, 

om dezelfde redenen als genoemd bij de geldende conclusies. Octrooicentrum 

Nederland oordeelt daarom dat de volgconclusies van het hulpverzoek niet 

inventief zijn ten opzichte van D26. 
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6. Het advies van Octrooicentrum Nederland 

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

- conclusies 1 en 8 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens een gebrek aan 

nieuwheid en 

5	 -conclusies 2 t/m 7 en 9 t/m 15 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens een
 

gebrek aan inventiviteit.
 

Alle conclusies van het hulpverzoek zijn niet inventief bevonden.
 

Aldus gedaan op 24 juli 2019 te Den Haag door dr. mr. ir. J.W. Meewisse, ir. A.A.M. 

10 Bexkens en dr. R.B. Boers. 

dr. mr. ir. J.W. Meewisse, voorzitter	 dr. ir. I.M. Stuijt, secretaris 
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