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Octrooihoudster 

Gemachtigde 

: Hanson Uitgevers B.V. te Rotterdam 

: ir. M. van der Velden 

1. Het geding 

5 

Orchid Gardens B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 14 juli 2020 een verzoekschrift 

met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het 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 1040904 (hierna: het 

octrooi). 

10 In reactie hierop heeft Hanson Uitgevers B.V. (hierna: octrooihoudster) op 29 

augustus 2020 een verweerschrift met bijlagen ingediend. 

15 

Op verzoek van Octrooicentrum Nederland heeft verzoekster op 25 september 

2020 een digitale kopie van een van de eerder ingediende bijlagen ingebracht. 

Octrooihoudster heeft op verzoek van Octrooicentrum Nederland op 17 november 

2020 digitale kleurenkopieën van alle eerder ingediende bijlagen ingebracht. 

20 

Voorafgaand aan de hoorzitting hebben beide partijen hun pleitnota ingediend. 

Tijdens de onlinehoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 18 november 2020 

hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten bij monde van hun 

Pagina 1 van 23 



 

   

  

   

    

 

  

   

   

 

   

 

   

 

      

   

  

  

   

   

   

    

  

  

 

    

 

  

 
 

 

5

10

15

20

25

30

35

octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekster, mr. drs. L.A.C.M. 

van Wezenbeek, was hierbij vergezeld door mevrouw mr. ir. A.E. Heezius 

(octrooigemachtigde en advocate) en de heer J. Bakker (eigenaar/directeur van 

Orchid Gardens B.V.). De octrooigemachtigde van octrooihoudster, ir. M. van der 

Velden, was hierbij vergezeld door de heer mr. O. van Haperen en mevrouw mr. L. 

Varela (beiden advocaat). 

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

beschouwd. 

2. De omvang van het advies 

De op 17 november 2020 door octrooihoudster ingebrachte stukken zijn zodanig 

laat in de onderhavige adviesprocedure ingebracht dat de adviescommissie en 

verzoekster onvoldoende tijd hebben gehad om nieuwe informatie die uit die 

stukken zou kunnen blijken, te bestuderen. De betreffende stukken zijn daarom 

niet in dit advies betrokken. 

3. De feiten 

Hanson Uitgevers B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1040904 

voor een “Substance introduction method for plant and plant obtained 

therewith”, welk op 30 maart 2015 voor de duur van twintig jaren is verleend 

op een aanvrage ingediend op 3 augustus 2014, onder inroeping van een recht 

van voorrang gebaseerd op de Nederlandse octrooiaanvrage 1040416, 

ingediend op 27 september 2013. 

Bij akte van gedeeltelijke afstand met nummer RC201701122A is op 31 mei 2017 

het octrooi beperkt. Het beperkte octrooi omvat 15 conclusies, waarvan conclusie 

1 een onafhankelijke werkwijzeconclusie en conclusie 11 een onafhankelijke 

productconclusie is. Conclusies 1 en 11 luiden als volgt: 

1. Werkwijze voor het introduceren van een substantie in een plant uit de 

orchideeënfamilie (Orchidaceae), waarbij de werkwijze de volgende 

stappen omvat: 

• het vormen van een definitief gat in een stam van de 

plant, waarbij het definitieve gat toegankelijk is via een opening in 

een buitenoppervlak van de stam, en waarbij het definitieve gat 

een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsrichting 
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onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de Datum 
08/02/2021 

opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam; 
Onze referentie • het onderwerpen van het inwendige van het definitieve 
ORE/1040904/L169 

gat aan de substantie door het introduceren van de substantie 

door de opening. 

11. Plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae) voorzien van een gat in 

zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste 

oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een 

richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een 

maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas 

van de stam. 

Conclusies 2-10 en 12-15 zijn afhankelijk van respectievelijk conclusie 1 en 11. 

4. De nietigheidsbezwaren van verzoekster 

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe voert zij 

aan dat het octrooi nietig is op grond van een gebrek aan nieuwheid en 

inventiviteit. 

Ter onderbouwing van haar bezwaren wijst verzoekster op de volgende 

openbaarmakingen: 

Bijlage 1 uitspraak in incident van het Gerechtshof Den Haag d.d. 2 

december 2019, nr. 200.266.774/01 

Bijlage 2 Rasmussen H.N.: “Orchid stomata – structure, differentiation, 

function and phylogeny”, Arditti, J. (ed.), Orchid Biology, vol. IV, 

Cornell University Press, USA ,1987, blz. 105-138 

Bijlage 3 Gegenbauer C. et al.: “Uptake of ant-derived nitrogen in the 

myrmecophytic orchid Caularthron bilamellatum”, Annals of 

Botany, vol. 110, 2012, blz. 757-765 

Bijlage 4 Nederlands octrooi NL 2008491 (hierna: NL491) 

Bijlage 5 PubChem Compound database record: “Brilliant Blue FCF” d.d. 9 

juli 2020 

Bijlage 6 Chemical Book database record: 2650-18-2 (Acid Blue 9) d.d. 9 

juli 2020 

Bijlage 7 Amerikaanse octrooiaanvraag US 2006/0282961 

Bijlage 8 White W.C. en Weiser C.J.: “Absorption dyeing of cut carnations”, 
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Miscellaneous Journal Series of the Minnesota Agricultural Datum 
08/02/2021 

Experiment Station, paper nr. 1177 
Onze referentie Bijlage 9 Nederlands octrooi NL 2006581 (hierna: NL581) 
ORE/1040904/L169 

Bijlage 10 foto’s van resultaten van experimenten waarin NL491 is nagewerkt 

door verzoekster 

Bijlage 11 dagvaarding van 15 juni 2020 

Bijlage 12 Amerikaans octrooi US 5239773 (hierna: US773) 

Bijlage 13 Amerikaans octrooi US 5797215 (hierna: US215) 

Bijlage 14 Nederlands octrooi NL 2008189 (hierna: NL189) 

Bijlage 15a Chinese octrooiaanvraag CN 102007949 (hierna: CN949) 

Bijlage 15b Engelstalige vertaling van Chinese octrooiaanvraag CN949, 

verkregen via Espacenet 

Bijlage 16 Fernández V. en Brown P.H.: “From plant surface to plant 

metabolism: the uncertain fate of foliar-applied nutrients”, 

Frontiers in Plant Science, vol. 4, 31 juli 2013, artikel 289 

Meer in het bijzonder voert verzoekster ten aanzien van het gestelde gebrek aan 

nieuwheid van het octrooi aan dat conclusie 11 en volgconclusies 12-15 niet nieuw 

zijn op grond van inherente eigenschappen van alle planten, en met name op 

grond van het fenomeen dat alle planten - en dus ook planten uit de 

orchideeënfamilie – huidmondjes bezitten. Ook voert verzoekster aan dat 

conclusies 11-15 niet nieuw zijn op basis van natuurlijk verlopende processen, 

zoals het proces in de pseudobulb van orchideeënsoort Caularthron bilamellatum. 

Verder heeft verzoekster aangevoerd dat de productconclusies van het 

onderhavige octrooi niet nieuw zijn op basis van NL491, dan wel niet nieuw zijn 

door inherente effecten bij bekende werkwijzen uit de stand van de techniek. 

Verzoekster heeft ter onderbouwing van het gestelde gebrek aan nieuwheid, op 

basis van NL491, experimenten uitgevoerd om de effecten van het nawerken van 

de werkwijze van NL491 aan te tonen. 

Uitgaande van een ruime uitleg van de werkwijzeconclusies voert verzoekster aan 

dat het volgen van de werkwijze van NL491 of het injecteren van een substantie 

volgens de stand van de techniek de nieuwheid van conclusies 1-3 en 5-6 

wegneemt. 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit van het octrooi stelt 

verzoekster dat conclusie 11 niet inventief is in het licht van hetzij US773 of 
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US215 in combinatie met de algemene vakkennis, NL581 of NL189. Datum 
08/02/2021 

Onze referentie Ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit van het octrooi voert 
ORE/1040904/L169 

verzoekster tevens aan dat de combinatie van CN949 met NL581 of NL189 

conclusie 11 niet inventief maakt. 

Ten slotte voert verzoekster ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit 

aan dat conclusie 11 niet inventief is in het licht van de stand der techniek, zoals 

bijvoorbeeld genoemd in NL581, NL189, NL491 of CN949, in combinatie met de 

algemene vakkennis en dat de volgconclusies van conclusie 11 geen inventieve 

stap toevoegen aan de vinding. 

De werkwijzeconclusies 1-10 acht verzoekster niet inventief ten opzichte van de 

eerder genoemde stand der techniek in combinatie met de algemene kennis van 

de vakman. 

5.  Het verweer van octrooihoudster 

Octrooihoudster weerspreekt gemotiveerd de bezwaren van verzoekster. Ter 

onderbouwing van haar verweer wijst octrooihoudster op de volgende 

documenten: 

Bijlage A proces-verbaal van bevinding van gerechtsdeurwaarder mr. G. 

Bakker d.d. 13 juli 2015 

Bijlage B proces-verbaal van bevinding van gerechtsdeurwaarder mr. G. 

Bakker d.d. 17 juli 2015 

Bijlage C proces-verbaal van constatering van toegevoegd kandidaat-

gerechtsdeurwaarder R.M.P. van den Bogert d.d. 30 juli 2015 

Bijlage D Naktuinbouw Laboratorium Attest met betrekking tot laboratorium 

inschrijfnummer INS-15-13682 d.d. 31 juli 2015 

Bijlage E proces-verbaal van constatering van toegevoegd kandidaat-

gerechtsdeurwaarder R.M.P. van den Bogert d.d. 4 december 2015 

Bijlage F proces-verbaal van constatering van toegevoegd kandidaat-

gerechtsdeurwaarder R.M.P van den Bogert d.d. 7 december 2015 

Bijlage G Naktuinbouw Laboratorium Attest met betrekking tot laboratorium 

inschrijfnummer INS-15-22494 d.d. 7 december 2015 

Bijlage H Naktuinbouw Laboratorium Attest met betrekking tot laboratorium 

inschrijfnummer INS-15-22495 d.d. 7 december 2015 
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Meer in het bijzonder voert octrooihoudster ten aanzien van het gestelde gebrek 

aan nieuwheid van het octrooi aan dat niet is aangetoond dat eventueel 

aanwezige huidmondjes op de stengel van een orchidee voldoen aan de 

kenmerken van het gat in de stam volgens conclusie 11, dat de pseudobulb van 

de orchideeënsoort Caularthron bilamellatum niet voldoet aan de kenmerken van 

conclusie 11 en dat kenmerken van conclusie 11 niet duidelijk en ondubbelzinnig 

geopenbaard zijn in NL491. Met betrekking tot de experimenten van verzoekster 

voert octrooihoudster aan dat niet zomaar geconcludeerd kan worden dat een 

vakman de gebruikte kleurstof zou toepassen bij de nawerking van NL491, dat 

niet is aangetoond dat die nawerking leidt tot een situatie die geheel leest op 

conclusie 11 en dat alle door verzoekster uitgevoerde experimenten niet door 

Octrooicentrum Nederland of octrooihoudster te verifiëren zijn. Verder wijst 

octrooihoudster erop dat al eerder is geconcludeerd dat de door verzoekster 

aangevoerde inherente effecten bij nawerking van werkwijzen uit de stand der 

techniek niet zijn aangetoond. 

Octrooihoudster voert ten aanzien van het gebrek aan nieuwheid van conclusies 1-

10 dezelfde verweren aan als die zijn aangevoerd ten aanzien van het gestelde 

gebrek aan nieuwheid van conclusie 11. 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit van het octrooi wijst 

octrooihoudster erop dat de door verzoekster aangedragen combinaties van 

documenten reeds behandeld zijn in een eerder advies dan wel bij de rechtbank 

en dat toen al geoordeeld is dat conclusie 11 ten opzichte van die documenten 

inventief is. 

6. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland 

Opgemerkt wordt dat door Octrooicentrum Nederland op 11 mei 2017 een eerder 

advies omtrent de geldigheid van het octrooi is uitgebracht op verzoek van VG 

Colours B.V. De conclusies van het hulpverzoek waarover Octrooicentrum 

Nederland destijds heeft geadviseerd, komen overeen met de huidige conclusies 

van het octrooi. 

6.1  Interpretatie van werkwijzeconclusie 1 en productconclusie 11 

6.1.1  Conclusie 1 

Verzoekster bestrijdt de nieuwheid van de werkwijzeconclusies 1-10 alleen indien 
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de werkwijze volgens conclusie 1 zodanig ruim wordt uitgelegd dat de werkwijze 

tevens het vormen van het definitieve gat door introductie van de substantie in 

het initiële gat omvat. 

In het eerdere advies op verzoek van VG Colours B.V. heeft Octrooicentrum 

Nederland echter geadviseerd de werkwijze volgens conclusie 1 op een manier te 

interpreteren waarbij uitgesloten wordt dat het definitieve gat pas gevormd wordt 

nadat (en door toedoen van) de substantie (die) in de plant wordt geïntroduceerd. 

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidde dat de werkwijze volgens 

conclusie 1 zo uitgelegd dient te worden dat eerst een definitief (vergroot) gat in 

de stam wordt gemaakt en dat daarna pas het inwendige van het definitieve gat 

aan een substantie wordt onderworpen. 

De Rechtbank Den Haag heeft deze interpretatie ook gehanteerd (zie 

ECLI:NL:RBDHA:2018:1977, r.o. 4.20) en in latere gerechtelijke uitspraken 

omtrent het onderhavige octrooi is deze interpretatie niet meer in het geding 

gekomen. Nu in de onderhavige procedure geen nieuwe argumenten hieromtrent 

zijn aangevoerd, zal Octrooicentrum Nederland in het onderhavige advies daarom 

niet uitgaan van de ruime uitleg van conclusie 1 en de daarop gebaseerde 

nieuwheidsbezwaren van verzoekster dan ook niet beoordelen. 

6.1.2  Conclusie 11 

Octrooihoudster heeft ter zitting betoogd dat het gebruik van de woorden 

“voorzien van” in de eerste regel van conclusie 11 (“Plant uit de orchideeënfamilie 

(Orchidaceae) voorzien van een gat in zijn stam,...”), impliceert dat het gat in de 

stam van de plant uit de orchideeënfamilie het gevolg is van menselijke 

interventie. Bij een dergelijke interpretatie van de woorden “voorzien van” zou, 

volgens octrooihoudster, de uitvindingsgedachte achter het octrooi terugkomen in 

conclusie 11. De uitvindingsgedachte is volgens octrooihoudster namelijk het door 

toedoen van menselijk handelen aanbrengen van een specifieke beschadiging c.q. 

gat in een orchidee voor het toedienen van een substantie aan de orchidee. 

Octrooicentrum Nederland kan octrooihoudster volgen in haar stelling dat de 

uitvindingsgedachte achter het octrooi wordt gevormd door het door toedoen van 

menselijk handelen aanbrengen van een specifiek gat, namelijk een gat dat achter 

de toegangsopening in langsrichting van de stam groter is dan de 

toegangsopening zelf, voor het toedienen van een substantie aan een orchidee. De 

door octrooihoudster voorgestane interpretatie van de woorden “voorzien van” in 
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conclusie 11, acht het echter onjuist. 

Interpretatie van specifieke woorden in een conclusie in het licht van de 

beschrijving en figuren waaruit de uitvindingsgedachte zou blijken, is namelijk 

alleen gerechtvaardigd indien een geoefende lezer bij lezing van de conclusie geen 

duidelijke, plausibele betekenis aan die specifieke woorden zou toekennen of als in 

de beschrijving duidelijk wordt aangegeven dat van de gebruikelijke betekenis 

moet worden afgeweken, bijvoorbeeld in de vorm van opgenomen definities. Beide 

zijn in het onderhavige geval niet aan de orde. De woorden “voorzien van” worden 

namelijk in de formulering van octrooiconclusies veelvuldig toegepast als 

synoniem voor “omvattende”, waardoor een geoefende lezer ook bij het lezen van 

conclusie 11 die betekenis aan die woorden zal toekennen. Bovendien bevat het 

octrooi geen duidelijk stuk tekst (zoals een definitie) dat aangeeft dat hiervan 

afgeweken moet worden. Het oordeel dat een geoefende lezer de woorden 

“voorzien van” zal lezen als “omvattende” wordt ondersteund door het feit dat 

zelfs octrooihoudster in haar verweerschrift alleen verweer op basis van deze 

lezing heeft gevoerd. Pas in haar pleitnota heeft octrooihoudster een andere 

betekenis aan de woorden “voorzien van” toegekend. 

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland bestaat er dan ook geen 

aanleiding om voor de interpretatie van de woorden “voorzien van” in conclusie 11 

af te wijken van de in octrooiconclusies gebruikelijke betekenis van deze woorden 

en daarin een verwijzing naar de uitvindingsgedachte te lezen. 

6.2  Nieuwheid en inventiviteit van de conclusies 

6.2.1  Nieuwheid van conclusies 11-15 

6.2.1.1  Nieuwheid ten opzichte van inherente eigenschappen van alle 

planten 

Verzoekster stelt dat conclusie 11 niet nieuw is ten opzichte van de inherente 

eigenschap dat alle planten, en dus ook planten uit de orchideeënfamilie, 

huidmondjes, ook wel stomata genoemd, bezitten. 

Aan de hand van de Rasmussen-publicatie (bijlage 2) wijst verzoekster erop dat 

orchideeën huidmondjes met de dimensies van het gat volgens conclusie 11 

hebben, zoals getoond in figuren 4-2B, 4-2C en 4-2D, en bovendien bevatten 

orchideeën huidmondjes in de stam. In het bijzonder wijst verzoekster naar blz. 

129, laatste regel – blz. 130, eerste regel van de Rasmussen-publicatie, waarin 

staat dat de orchideeënsoort Corallorhiza odontorhiza in het rizoom (de wortelstok 
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die onderdeel is van de stam) huidmondjes heeft met grote substomatale kamers. 

De term ‘kamer’ houdt volgens verzoekster op zich per definitie al in dat de 

substomatale ruimte naar alle kanten groter is dan de opening. Dit zal volgens 

haar zeker gelden voor de als ‘groot’ bestempelde substomatale kamers in het 

rizoom van de Corallorhiza odontorhiza. Verzoekster acht conclusie 11 daarom 

niet nieuw. 

Octrooihoudster brengt hiertegen in dat huidmondjes buiten het technische veld 

en de uitvindingsgedachte van het octrooi vallen. Daarnaast voert octrooihoudster 

aan dat de figuren in de Rasmussen-publicatie waarnaar door verzoekster wordt 

verwezen, enkel betrekking hebben op orchideeënbladeren en niet op de stam. De 

stelling van verzoekster dat “een substomatale kamer wordt getoond die in alle 

richtingen groter is dan de opening naar het buitenoppervlak” wordt volgens 

octrooihoudster nergens getoond of beschreven. 

Bovendien zou de substomatale kamer niet verder reiken dan het epidermis van 

de stam, waardoor deze niet gezien kan worden als een holte ìn de stam, aldus 

octrooihoudster. En ten slotte wijst octrooihoudster erop dat in de Rasmussen-

publicatie staat vermeld dat huidmondjes op de stam van een orchidee nauwelijks 

voorkomen en dat deze huidmondjes op de stam ook niet functioneel zijn, dus dat 

ze geen substantie kunnen opnemen. 

Algemeen bekend is dat huidmondjes microscopisch kleine openingen in de 

opperhuid (epidermis) van bladeren, stengels en andere organen van landplanten 

zijn, die de uitwisseling van gassen regelen. De opening wordt begrensd door 

twee sluitcellen (guard cells), die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de 

grootte van de opening die leidt naar een substomatale kamer. Via de 

substomatale kamer kan de plant een gasvormige substantie opnemen en 

afgeven. 

Octrooicentrum Nederland wijst er allereerst op dat conclusie 11 niet als beperkt 

tot de uitvindingsgedachte gelezen kan worden en dus ook niet beperkt is tot een 

plant uit de orchideeënfamilie waarin door toedoen van menselijk handelen een 

specifieke beschadiging, c.q. gat in de stam is aangebracht voor toediening van 

een substantie aan een orchidee (zie hiervoor paragraaf 6.1.2). Ook gaten die van 

nature in een plant aanwezig zijn, kunnen tot de materie van conclusie 11 

behoren. Inherente eigenschappen van planten, zoals huidmondjes, zullen dan 

ook in de navolgende beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van conclusie 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
08/02/2021 

Onze referentie 
ORE/1040904/L169 

Pagina 9 van 23 



 

  

  

  

    

    

    

    

  

  

    

     

 

  

   

 

  

   

    

     

    

    

    

 

   

 

   

   

  

 

     

   

  

 

  

  

 
 

 

5

10

15

20

25

30

35

11 worden betrokken. 

Een huidmondje, of beter gezegd de substomatale kamer daarvan, kan, naar het 

oordeel van Octrooicentrum Nederland, in ieder geval worden gezien als een ‘gat’, 

aangezien iedere holte onder de letterlijke betekenis van ‘gat’ te verstaan is. 

Bovendien wordt in de beschrijving van het octrooi (blz. 4, regels 18-21) over het 

gat bepaald dat deze breed gedefinieerd wordt: “A hole in this specification is 

broadly defined and includes any cavity, cut or passageway extending from an 

opening in an outer surface of the stem into the interior of the stem allowing the 

interior of the stem to be exposed to a substance entering the plant via the 

opening.” Omdat een substomatale kamer de holte achter de opening van het 

huidmondje in de epidermis van een plant is, en gasvormige substanties via de 

opening de substomatale kamer kunnen bereiken, voldoet de substomatale kamer 

van een huidmondje aan de in het octrooi gehanteerde definitie van een ’gat’. Of 

de substomatale kamer daarbij wel of niet verder reikt dan de epidermis, zoals 

octrooihoudster stelt, is niet van belang. Het ’interior’ van de plant is immers alles 

wat binnen het buitenste oppervlak van de plant ligt, en de substomatale kamer 

ligt achter de sluitcellen, die het buitenste oppervlak ter plaatse van het 

huidmondje vormen. 

In de Rasmussen-publicatie staat op verschillende plaatsen vermeld dat er 

orchideeën zijn met huidmondjes op hun stam (blz. 108, laatste zin van de eerste 

paragraaf; blz. 123, laatste alinea - blz. 124, eerste alinea; blz. 129, laatste alinea 

– blz. 130, tweede alinea). Daaruit kan geconcludeerd worden dat de aanhef en 

het eerste kenmerk van conclusie 11, namelijk ”Plant uit de orchideeënfamilie 

voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening 

in een buitenste oppervlak van de stam”, bekend is uit de Rasmussen-publicatie. 

Octrooihoudster heeft zich hiertegen verweerd door te stellen dat de uit de 

Rasmussen-publicatie bekende huidmondjes op de stam van een orchidee niet 

functioneel zijn en dus niet in staat zijn tot het opnemen van substantie. Een 

huidmondje dat niet functioneel is, kan echter nog steeds beschouwd worden als 

een gat dat voor substanties toegankelijk is via een opening in een buitenste 

oppervlak van de stam, ten minste zolang er geen sprake is van een permanent 

gesloten huidmondje. In de Rasmussen-publicatie is in de passage die zich over 

de bladzijden 129 en 130 uitstrekt, sprake van huidmondjes op rizomen van de 

Corallorhiza odontorhiza, die geïnterpreteerd worden als “water pores”. De 

aanduiding “water pores” impliceert een openstaande holte voor de regulatie van 

water(damp) en dus geen permanent gesloten huidmondje. Het verweer van 
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octrooihoudster gebaseerd op een gebrek aan functionaliteit van huidmondjes op 

de stam van een orchidee, treft dan ook geen doel. 

Ten aanzien van de dimensies van de substomatale kamer van een huidmondje en 

of die voldoen aan de dimensies zoals bepaald in conclusie 11, overweegt 

Octrooicentrum Nederland het volgende. 

Octrooicentrum Nederland is het met octrooihoudster eens dat in de Rasmussen-

publicatie geen expliciete beschrijving is gegeven en geen figuur is getoond 

waaruit blijkt dat de substomatale kamer van een huidmondje in de stam van een 

orchidee een dimensie heeft in een richting parallel aan de langsas van de stam 

die groter is dan een maximale dimensie van de opening in die richting. 

Echter, het beeld dat bestaat van huidmondjes in het algemeen is afkomstig van 

de kennis van huidmondjes op bladeren van planten in het algemeen. Deze 

huidmondjes hebben veelal een substomatale kamer die in meerdere richtingen 

een dimensie heeft die groter is dan de maximale dimensie in dezelfde richting 

van de opening van het bijbehorende huidmondje. De Rasmussen-publicatie toont 

aan dat dit ook geldt voor de in de bladeren van orchideeën aanwezige 

huidmondjes (zie bijvoorbeeld figuren 4-2H en 4-2I voor de dimensies van gat en 

opening in dwarsdoorsnede en figuur 4-4C voor de dimensies van gat en opening 

in langsdoorsnede). Niet valt in te zien waarom een huidmondje op de stam van 

een orchidee een andere algemene morfologie zou hebben en dus wordt 

aangenomen dat ook een dergelijk huidmondje een substomatale kamer heeft die 

in meerdere richtingen een dimensie heeft die groter is dan de maximale dimensie 

van de opening in dezelfde richtingen. 

De stelling van verzoekster dat al uit het gebruik van de term ‘kamer’ afgeleid kan 

worden dat een substomatale kamer in alle richtingen een dimensie heeft die 

groter is dan de maximale dimensie van de opening van het huidmondje, acht 

Octrooicentrum Nederland met octrooihoudster niet geheel juist. Er kunnen ook 

kamers bestaan, die niet hoger of niet breder zijn dan de opening tot die kamer, 

maar dergelijke kamers zullen in het algemeen niet groot zijn. Uit de vermelding 

in de Rasmussen-publicatie, blz. 129, laatste regel – blz. 130, tweede regel, dat er 

sprake is van grote substomatale kamers op het rizoom [onderstreping door 

Octrooicentrum Nederland] van de orchidee Corallorhiza odontorhiza, leidt 

Octrooicentrum Nederland af dat daar in ieder geval wel een ruimte wordt bedoeld 

die in alle richtingen groter is dan de toegangsopening. 

Al met al ziet Octrooicentrum Nederland in de combinatie van algemene kennis 

over huidmondjes en hetgeen in de Rasmussen-publicatie is geopenbaard, 
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voldoende aanwijzing om aan te nemen dat het in de Rasmussen-publicatie 

beschreven huidmondje op het rizoom van de orchidee Corallorhiza odontorhiza 

beschouwd kan worden als een gat in de stam van een plant uit de 

orchideeënfamilie volgens de kenmerken van conclusie 11. Octrooicentrum 

Nederland acht conclusie 11 dan ook niet nieuw ten opzichte van hetgeen 

geopenbaard is in de Rasmussen-publicatie. 

Zoals hiervoor reeds besproken, strekken de substomatale kamers van de 

huidmondjes zich in meerdere richtingen uit, dus ook in de richting weg van de 

wortels van de plant en in de richting naar de wortels van de plant. Ook conclusies 

12 en 13 worden door Octrooicentrum Nederland daarom niet nieuw bevonden ten 

opzichte van hetgeen geopenbaard is in de Rasmussen-publicatie. 

6.2.1.2  Nieuwheid ten opzichte van natuurlijk verlopende processen 

In de Gegenbauer-publicatie (bijlage 3) wordt een pseudobulb van een orchidee 

(Caularthron bilamellatum) getoond. Pseudobulbs zijn verdikte stengels van 

orchideeën. In het betreffende artikel wordt beschreven dat bij volwassen 

pseudobulbs het binnenste weefsel van de pseudobulb uitdroogt en er daardoor 

een grote holte ontstaat met een eveneens door uitdroging ontstane scheur als 

opening aan de basis van de pseudobulb (zie figuur 1E en blz. 758, linkerkolom, 

tweede alinea). 

Verzoekster stelt dat de plant uit de orchideeënfamilie volgens conclusie 11 niet 

nieuw is vanwege dit bekende natuurlijk verlopende proces. 

Octrooihoudster brengt hiertegen in dat de holte ontstaat op natuurlijke wijze 

zonder menselijke interventie, evenals de toegang tot de holte aan de onderkant 

van de pseudobulb. Daarnaast voert octrooihoudster aan dat een opening aan de 

basis van de pseudobulb geen opening is met een dimensie in de langsrichting van 

de stam die vergeleken kan worden met de dimensie van de holte in langsrichting. 

Octrooicentrum Nederland herhaalt ook hier dat conclusie 11 niet als beperkt tot 

de uitvindingsgedachte gelezen kan worden, en dus niet beperkt is tot een plant 

voorzien van een holte die ontstaan is door menselijke interventie (zie hiervoor 

paragraaf 6.1.2). 

Octrooicentrum Nederland ziet in figuur 1E van de Gegenbauer-publicatie een foto 

van een in lengterichting doorgesneden pseudobulb die van binnen geheel hol is 

en dus een gat in de stam vormt. De basis van de pseudobulb wordt getoond aan 

de rechterzijde van de foto (zie ook het onderschrift bij figuur 1E). Aan de 
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rechterbovenkant van de foto ontbreekt het snijvlak door de wand van de 

pseudobulb over een kort gedeelte vanuit de basis in de langsrichting van de 

pseudobulb (op een A4-afdruk van de betreffende pagina van de Gegenbauer-

publicatie is dit op de foto 7 mm lang). Dit gedeelte vormt de opening tot de holte 

in de pseudobulb. Dat de opening in de pseudobulb zich vanaf de basis uitstrekt in 

de langsrichting van de pseudobulb en niet, zoals octrooihoudster stelt, beperkt is 

tot de basis, is ook te zien in figuur 1B van de Gegebauer-publicatie. Daarin is bij 

de duim de beginnende vorming van de scheur aan de basis zichtbaar als een 

bruine verkleuring (zie ook het onderschrift bij figuur 1B). De opening geeft 

toegang tot de holte in de pseudobulb, waarbij de holte zich vanaf de opening 

uitstrekt in een richting weg van de basis en een dimensie heeft in de 

langsrichting van de pseudobulb die groter is dan de maximale dimensie van de 

opening in dezelfde richting. Octrooicentrum Nederland acht conclusies 11 en 12 

daarom niet nieuw vanwege het resultaat van het in de Gegenbauer-publicatie 

geopenbaarde, natuurlijk verlopende proces. 

6.2.1.3  Nieuwheid ten opzichte van NL491 

Uit NL491 is een werkwijze voor het kleuren van orchideeën bekend waarin een 

behuizingsruimte wordt gevormd in de stengel van een orchidee, een vaste 

kleurstof aan de behuizingsruimte wordt toegediend en, voor of na het toedienen 

van de vaste kleurstof, water wordt verschaft aan de orchidee. 

Verzoekster stelt dat de vakman die NL491 leest, zal begrijpen dat de daarin 

genoemde behuizingsruimte voldoet aan de dimensie-vereisten van conclusie 11, 

omdat de behuizingsruimte ruimte moet bieden aan de vaste kleurstof en door het 

gebruik van de bewoording ‘behuizingsruimte’ in plaats van het woord ‘opening’, 

waarmee gesuggereerd zou worden dat er een ruimte achter de opening in de 

stengel is. 

Octrooicentrum Nederland volgt deze beide argumenten van verzoekster niet. Ook 

een behuizingsruimte met een dimensie in een richting parallel aan de langsas van 

de stam die gelijk is aan de maximale dimensie van de opening in de richting 

parallel aan de langsas van de stam, kan ruimte bieden aan de vaste kleurstof. 

Verder blijkt uit NL491 nergens dat er een bewuste keuze is gemaakt om niet het 

woord ‘opening’ maar wel de bewoording ‘behuizingsruimte’ te gebruiken . Een 

onderbouwing van deze veronderstelde keuze ontbreekt daarom. 

Verzoekster stelt bovendien dat de plant volgens conclusies 11-13 van het octrooi 

niet nieuw is op grond van de in NL491 beschreven werkwijze, omdat, volgens 

verzoekster, plantweefsel aan de binnenkant van de behuizingsruimte zal gaan 
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wijken door uitdroging als gevolg van blootstelling aan de buitenlucht, door het 

water onttrekkende effect van het ingebrachte kleurstofpoeder en de toxische 

effecten van een zeer hoge concentratie kleurstof in de behuizingsruimte (etsende 

werking). 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat de door verzoekster genoemde effecten 

van de werkwijze van NL491 gebaseerd zijn op een theoretische gedachtengang, 

waar Octrooicentrum Nederland niet zonder meer in mee kan gaan. 

Om de effecten die optreden bij toepassing van de werkwijze van NL491 

inzichtelijk te maken, heeft verzoekster experimenten uitgevoerd waarin zij de 

werkwijze van NL491 heeft nagewerkt en die de hiervoor genoemde effecten van 

uitdroging, wateronttrekking en toxiciteit zouden aantonen. Zij stelt dat zij hiertoe 

een gat in de stengel van Phalaenopsis planten heeft geboord, waarin vervolgens 

met behulp van een injectiespruit blauwe kleurstofpoeder Acid blue 9 werd 

ingebracht, waarna de planten werden voorzien van water om de verf op te 

lossen. 

72 uur na deze behandeling heeft verzoekster geconstateerd (zie bijlage 10) dat 

de dimensie van het gat in de richting parallel aan de langsrichting van de stam 

groter was geworden dan de dimensie van de opening in dezelfde richting. Ook 

heeft verzoekster geconstateerd dat het gat vergroot was in zowel de richting weg 

van de wortels als in de richting naar de wortels. Op basis van de resultaten van 

haar experimenten, concludeert verzoekster dat conclusie 11 (alsook conclusies 

12 en 13) niet nieuw is. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat de experimenten van verzoekster alleen 

tot een nieuwheidsbezwaar tegen conclusie 11, en eventueel de volgconclusies 

daarvan, kunnen leiden indien daarmee aangetoond kan worden dat een plant 

volgens conclusie 11 het onvermijdelijke resultaat van de werkwijze van NL491 is. 

De experimenten van verzoekster zijn in de eigen kassen van verzoekster 

uitgevoerd, zonder aanwezigheid van een onafhankelijke waarnemer, zoals 

bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Octrooihoudster heeft er dan ook terecht 

op gewezen dat niet geverifieerd kan worden of de in bijlage 10 getoonde foto’s 

het resultaat laten zien van nawerking van de werkwijze van NL491. 

Overigens heeft octrooihoudster met bijlagen A en B ook experimenten 

ingebracht, in welke experimenten Phalaenopsis planten door middel van het 
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inspuiten van een blauwe kleurvloeistof in een met een boor aangebracht gat in 

de steel, zijn gekleurd. De resultaten van die experimenten, die onder het 

toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder zijn uitgevoerd, komen overeen met 

de door verzoekster ingebrachte resultaten. 

In het navolgende zal Octrooicentrum Nederland ingaan op de gevolgen van de 

experimenten van verzoekster voor de octrooieerbaarheid van de 

productconclusies van het octrooi, uitgaande van de aanname dat de 

experimenten van verzoekster op een later tijdstip op een verifieerbare wijze 

herhaald worden en de in bijlage 10 getoonde resultaten inderdaad een juist beeld 

geven van de resultaten van nawerking van de werkwijze van NL491. Mochten de 

experimenten van verzoekster niet op een verifieerbare wijze herhaald worden, 

dan zijn alle navolgende overwegingen op basis van die experimenten niet van 

invloed op de octrooieerbaarheid van het octrooi. 

In de getoonde foto’s van bijlage 10 zijn verschillende, in langsrichting 

doorgesneden blauw gekleurde stengels van orchideeën te zien, die aan de 

binnenkant een grote ruimte hebben waarvan de dimensie in de richting parallel 

aan de langsrichting van de stam groter is dan de dimensie van de opening in de 

buitenkant in die richting. 

Nagegaan moet worden of de in bijlage 10 getoonde planten het onvermijdelijke 

resultaat zijn van de in NL491 geopenbaarde werkwijze. 

In NL491 wordt een werkwijze voor het kleuren van orchideeën beschreven 

waarbij een vaste kleurstof in een gat in een stengel van een orchidee wordt 

toegediend. De in NL491 beschreven werkwijze is niet beperkt tot een specifieke 

orchideeënsoort of tot een specifieke vaste kleurstof. 

Uit de deurwaardersrapporten en laboratorium attesten van Naktuinbouw die 

octrooihoudster heeft ingebracht (bijlagen A-H), blijkt dat het afhankelijk is van 

zowel de keuze voor de orchideeënsoort als de keuze voor de kleurstof of er een 

vergroot gat ontstaat in de stengel van de plant. Immers, het kleuren van een 

Phalaenopsis met een blauwe kleurstof leidt tot een vergroot gat (zie bijlagen A en 

B), terwijl het kleuren van een Dendrobium met een blauwe kleurstof geen 

vergroot gat oplevert (zie bijlagen C en D). Kleuren van een Phalaenopsis met een 

rode kleurstof geeft ook geen vergroot gat (zie bijlagen E, F, G en H). Hoewel deze 

experimenten met een kleurvloeistof zijn uitgevoerd en niet met een vaste stof 

zoals in NL491 en de gaten in de stelen zijn afgedicht met wax na het vullen met 
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kleurstof, geeft dit een aanwijzing dat ook het nawerken van NL491 niet in elke 

uitvoeringsvorm onvermijdelijk zal resulteren in een orchidee met een vergroot 

gat in zijn stam volgens conclusie 11, maar dat het resultaat afhankelijk is van de 

gemaakte keuzes voor orchideesoort en kleurstof. 

De nawerk-experimenten van verzoekster vormen derhalve, naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland, onvoldoende onderbouwing voor de conclusie dat een 

vergroot gat het onvermijdelijke resultaat zal zijn van de werkwijze van NL491. 

Het nieuwheidsbezwaar tegen conclusie 11 op basis van NL491 treft dan ook geen 

doel. 

6.2.1.4  Nieuwheid ten opzichte van inherente effecten bij werkwijzen uit 

de stand der techniek 

Een volgend bezwaar tegen de nieuwheid van conclusies 11-15 ontleent 

verzoekster aan inherente effecten die, volgens verzoekster, optreden indien uit 

de stand der techniek bekende werkwijzen voor de injectie van vloeistoffen in 

planten, wordt gevolgd. Een representatief voorbeeld van een dergelijke 

werkwijze zou geboden worden door NL581. 

NL581 heeft betrekking op een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een 

potplant. Uit NL581 is bekend om een boring in de steel van de bloem, in het 

bijzonder de bloemsteel van een Phalaenopsis, te maken en vervolgens met 

behulp van een injecteermiddel een kleurvloeistof in de in de steel aangebrachte 

boring te injecteren. 

Verzoekster stelt dat tijdens nawerken van NL581 een orchidee zal ontstaan met 

een vergroot gat volgens conclusie 11. Dit zal gebeuren als gevolg van uitdroging 

van weefsels aan de binnenkant van het geboorde gat door blootstelling aan de 

buitenlucht na het boren van het gat in de steel, door overdruk die het injecteren 

van de kleurvloeistof met zich meebrengt en door bewegingen van de punt van de 

injectienaald die onbewust zullen plaatsvinden tijdens het injecteren (het 

zogenaamde ‘uitlubberen’), aldus verzoekster. 

Octrooihoudster betwist dit door op te merken dat de argumenten met betrekking 

tot uitdroging, injectie met overdruk en uitlubbering gelijk zijn aan de argumenten 

die door VG Colours in de eerdere adviesprocedure bij Octrooicentrum Nederland 

en later bij de rechtbank zijn aangevoerd. Beide instanties hebben destijds 

geconcludeerd dat niet is aangetoond dat de genoemde effecten (onvermijdelijk) 

optreden bij nawerking van de stand der techniek. 

Octrooicentrum Nederland constateert met octrooihoudster dat verzoekster geen 

verdere onderbouwing heeft gegeven voor het optreden van de genoemde 
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inherente effecten dan eerder door VG Colours is gegeven. Octrooicentrum 

Nederland ziet dan ook geen reden om terug te komen op haar, in het eerdere 

advies op verzoek van VG Colours gegeven oordeel, dat het aangevoerde 

nieuwheidsbezwaar gebaseerd op uitdroging, het effect van injecteren onder 

overdruk of uitlubbering, geen doel treft. 

6.2.2  Nieuwheid conclusies 1-10 

Verzoekster bestrijdt de nieuwheid van de werkwijzeconclusies 1-10 alleen indien 

de werkwijze volgens conclusie 1 zodanig ruim wordt uitgelegd dat de werkwijze 

tevens het vormen van het definitieve gat door introductie van de substantie in 

het initiële gat omvat. Zoals in 6.1.1 hierboven is aangegeven, acht 

Octrooicentrum Nederland een dergelijke ruime uitleg van conclusie 1 onjuist, 

waardoor in dit advies voorbij kan worden gegaan aan de tegen conclusies 1-10 

ingebrachte nieuwheidsbezwaren. 

6.2.3  Inventiviteit van conclusies 11-15 

6.2.3.1  Inventiviteit ten opzichte van NL491 

Zoals hierboven onder 6.2.1.3 is aangegeven, hebben de nawerk-experimenten 

van verzoekster niet aangetoond dat het nawerken van NL491 onvermijdelijk 

resulteert in een orchidee volgens conclusie 11, omdat door octrooihoudster 

ingebrachte experimenten erop lijken te wijzen dat andere keuzes voor de 

orchideeënsoort en andere keuzes voor de vaste kleurstof dan verzoekster heeft 

gemaakt bij het nawerken van NL491, zouden kunnen leiden tot een orchidee die 

niet voldoet aan alle kenmerken van conclusie 11 (zonder vergroot gat in de 

stam). 

Uitgaande van de aanname dat de experimenten van verzoekster op een later 

tijdstip op een verifieerbare wijze herhaald worden, kan wel geconstateerd worden 

dat indien de vakman die NL491 nawerkt, kiest voor de orchideeënsoort 

Phalaenopsis en voor het kleurstofpoeder Acid Blue 9 een orchidee volgens 

conclusie 11 ontstaat. 

In het navolgende zal Octrooicentrum Nederland dan ook nagaan in hoeverre deze 

keuzes voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi voor een vakman 

voor de hand lagen. Indien de door verzoekster in haar experimenten gemaakte 

keuzes ook voor een vakman voor de prioriteitsdatum van het octrooi voor de 

hand lagen, dan zou daaruit blijken dat conclusie 11 inventiviteit ontbeert. 
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Zoals hiervoor reeds besproken, moet de vakman die NL491 wil nawerken twee 

keuzes maken. Een daarvan is een keuze voor een specifieke plant uit de 

orchideeënfamilie. 

In de beschrijvingsinleiding van NL491 (blz. 1, regels 18-23) wordt gesuggereerd, 

dat de verkoop van orchideeën met een niet-natuurlijke kleur aantrekkelijke 

commerciële mogelijkheden kan bieden. De veruit meest verkochte orchidee aan 

de particuliere consument is al sinds jaar en dag de Phalaenopsis. Het was voor de 

vakman voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi dus geen bijzondere 

keus om bij het nawerken van NL491 te kiezen voor de Phalaenopsis. Ook figuur 2 

van NL491, waarin op schematische wijze een orchidee is weergegeven die veel 

lijkt op de Phalaenopsis, zal de vakman voor de prioriteitsdatum van het 

onderhavige octrooi in de richting van een keuze voor de Phalaenopsis hebben 

gewezen. 

De andere keuze die de vakman bij het nawerken van NL491 moet maken, betreft 

een specifieke vaste kleurstof. 

Zoals hiervoor aangegeven wordt in de beschrijvingsinleiding van NL491 

gesuggereerd, dat de verkoop van orchideeën met een niet-natuurlijke kleur 

aantrekkelijke commerciële mogelijkheden kan bieden. Het ligt dan ook voor de 

hand dat de vakman voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi zou 

kiezen voor een vaste kleurstof waarmee hij hoopt een zo bijzonder mogelijk 

gekleurde orchidee te verkrijgen. De keuze voor een blauwe vaste kleurstof ligt 

dan voor de hand, want een intens blauwe bloemkleur komt in de natuur 

nauwelijks voor en het was voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi 

nog niet gelukt door kweken een Phalaenopsis met een stabiel blauwe kleur te 

verkrijgen. 

Acid blue 9 is een dergelijke blauwe, vaste kleurstof, die zoals verzoekster middels 

bijlagen 7 en 8 heeft aangetoond, reeds voor de prioriteitsdatum van het 

onderhavige octrooi beschikbaar was. Acid blue 9 is een van de oudste toegestane 

kleurstoffen voor cosmetica en voedsel. Het is een stabiele, in poedervorm 

verkrijgbare kleurstof, die niet-toxisch (het is een goedgekeurde 

voedingsmiddelenkleurstof, E133) en goed in water oplosbaar is. De vakman zal 

ten tijde van de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi dan ook naar alle 

waarschijnlijkheid verwacht hebben dat deze vaste kleurstof gemakkelijk in het 

plantensap opgenomen zou worden en tot geen of weinig schade aan de plant zou 

leiden. Bovendien was Acid Blue 9 al voor de prioriteitsdatum van het onderhavige 

octrooi makkelijk en ruimschoots verkrijgbaar. 
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Octrooicentrum Nederland is dan ook van oordeel dat het voor de prioriteitsdatum 

van het onderhavige octrooi voor de vakman die de werkwijze van NL491 wilde 

nawerken, geen bijzondere keuze zou zijn geweest om een Phalaenopsis te gaan 

kleuren met de vaste kleurstof Acid blue 9. 

De door verzoekster ingebrachte nawerk-experimenten van NL491 tonen volgens 

haar aan (bijlage 10) dat bij dergelijke keuzes in de nawerking van NL491, een 

gat in de stengel van de Phalaenopsis-plant ontstaat die een dimensie heeft in een 

richting parallel aan de langsas van de stam die groter is dan een maximale 

dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam. Dit 

betekent, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, dat indien de 

experimenten van verzoekster op een later tijdstip op een verifieerbare wijze 

herhaald zouden worden, daarmee aangetoond zou worden dat het nawerken van 

NL491 zonder inventieve arbeid zou leiden tot een plant volgens conclusie 11 van 

het octrooi. Onder de voorwaarde dat de experimenten van verzoekster op een 

verifieerbare wijze herhaald kunnen worden, acht Octrooicentrum Nederland 

conclusie 11 dan ook niet inventief ten opzichte van NL491 in combinatie met de 

algemene kennis van de vakman. 

Op de foto’s in bijlage 10, waarin de resultaten van de experimenten van 

verzoekster zijn te zien, is zichtbaar dat het gat in de stam van de orchidee zich 

uitstrekt in zowel de richting van de wortels als in de richting daarvan weg. 

Derhalve worden, indien de nawerk-experimenten van verzoekster op een 

verifieerbare wijze herhaald kunnen worden, conclusies 12 en 13 evenmin 

inventief bevonden. 

Het afdichten van het gat met wax na kleuren zodat uitdroging wordt voorkomen, 

behoorde ook voor de prioriteitsdatum tot de algemene kennis van de vakman. 

Ook conclusies 14 en 15 worden derhalve niet inventief bevonden indien de 

nawerk-experimenten van verzoekster op een verifieerbare wijze herhaald kunnen 

worden. 

6.2.3.2  Inventiviteit ten opzichte van de combinatie van US773 of US215 

met de algemene vakkennis, NL581 of NL189 

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 11 niet inventief is na het combineren van 

US773 of US215 met de algemene vakkennis, NL581 of NL189. Figuur 7 van 

US773 en figuur 1 van US215 tonen beide dat een boom met een injectiespuit 
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wordt geprikt en vervolgens met een vloeistof wordt ingespoten, waardoor er een 

vergrote holte in de stam van de boom ontstaat. Verzoekster betoogt dat deze 

vergrote holte ontstaat door het onder enige druk inspuiten van de vloeistof in de 

boom. De verschilmaatregel met conclusie 11 is dat deze vergrote holte specifiek 

in orchideeën aanwezig is, waaruit verzoekster afleidt dat het objectieve 

technische probleem zou zijn: het vinden van verdere toepassingen voor de uit 

US773 of US215 bekende werkwijze bij andere dan houtige stammen. Vervolgens 

motiveert verzoekster dat de vakman ertoe zou komen om de uit US773 of US215 

bekende werkwijze toe te gaan passen op orchideeën op basis van zijn algemene 

vakkennis dat via injectie chemicaliën kunnen worden toegediend aan orchideeën 

en dat met name de stevige stengelstructuur van pseudobulbs een behandeling 

als van US773 of US215 goed zouden kunnen ondergaan. Ook de kennis uit NL581 

en NL189 waarin injectie in de stengel van respectievelijk orchideeën en planten in 

het algemeen onder overdruk wordt beschreven, zullen de vakman die op zoek is 

naar andere toepassingen voor het injecteren van vloeistoffen in planten, ertoe 

brengen om de werkwijze van US773 of US215 ook op orchideeën toe te gaan 

passen, aldus verzoekster. Zij acht conclusie 11 dan ook niet inventief. 

Ongeacht of het voor een vakman voor de hand ligt om uitgaande van US773 of 

US215 te overwegen de daaruit bekende werkwijze toe te gaan passen op 

orchideeën (NL581 en NL189 hebben al betrekking op een dergelijke werkwijze), 

is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat het inventiviteitsbezwaar met US773 

of US215 als uitgangsdocument niet kan slagen. 

Het is namelijk niet aangetoond dat als de vakman een substantie in de stengel of 

pseudobulb van een orchidee zal gaan injecteren op een wijze zoals geopenbaard 

in US773 of US215, dat daarbij een vergrote holte ontstaat met de dimensies 

zoals bepaald in conclusie 11. In US773 of US215 wordt getoond dat een 

dergelijke holte ontstaat bij bomen, maar dat zegt niets over wat er in een 

orchidee gebeurt. De stengel van een orchidee heeft namelijk een hele andere 

structuur dan de stam van een boom. Zoals onder 6.2.1.4 reeds met betrekking 

tot NL581 is besproken, is het niet aangetoond dat bij injectie onder druk een 

vergroot gat in de stengel van een orchidee ontstaat. Ook in NL189 is niet 

geopenbaard dat zo’n vergroot gat in een plantenstengel ontstaat na injectie van 

een vloeistof onder druk. 

Het inventiviteitsbezwaar op basis van de combinatie van US773 of US215 met de 

algemene vakkennis, NL581 of NL189 slaagt derhalve niet. 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
08/02/2021 

Onze referentie 
ORE/1040904/L169 

Pagina 20 van 23 



   

 

   

  

 

  

 

   

  

   

  

   

  

   

    

  

     

  

  

  

 

 

 

  

   

     

  

    

    

 

 

  

 
 

 

5

10

15

20

25

30

35

6.2.3.3  Inventiviteit ten opzichte van de combinatie van CN949 met 

NL581 of NL189 

Verzoekster heeft ook een inventiviteitsbezwaar aangedragen met CN949 als 

uitgangsdocument, gecombineerd met NL581 of NL189. CN949 heeft betrekking 

op het inbrengen van een ongediertebestrijdingsmiddel in de stam van een 

bananenplant. Hiertoe wordt een gat in de stam van de bananenplant gemaakt 

door een kruiskopschroevendraaier schuin naar beneden in de stam te steken. In 

het gat kan vervolgens de substantie van het bestrijdingsmiddel worden 

aangebracht, waar het in contact kan komen met de vaatbundels van de 

bananenplant. Het enige verschil met conclusie 11 van het octrooi zou dan zijn dat 

conclusie 11 een plant uit de orchideeënfamilie betreft. 

Octrooicentrum Nederland kan ook dit inventiviteitsbezwaar niet volgen. Zij ziet 

niet in waarom een vakman die op zoek is naar een andere toepassing voor het 

toedienen van ongediertebestrijdingsmiddelen aan een bananenplant, zal 

overwegen de uit CN949 bekende werkwijze toe te gaan passen bij een orchidee. 

Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat ongedierte bij orchideeën in die 

mate voorkomt dat een vakman op zoek naar een alternatieve toepassing voor 

CN949 zal overwegen de bekende werkwijze toe te gaan passen op orchideeën. 

Verder ontstaat door het schuin insteken van een schroevendraaier in de stam van 

de bananenplant geen vergroot gat volgens conclusie 11. Immers, de grootte van 

de holte gezien in een richting parallel aan een langsas van de stam is even groot 

als de grootte van de opening in diezelfde richting. Combineren van CN949 met 

NL581 of NL189 leidt derhalve niet tot een plant uit de orchideeënfamilie met een 

vergroot gat zoals bepaald in conclusie 11 van het octrooi. Ook het 

inventiviteitsbezwaar dat gebaseerd is op CN949 in combinatie met NL581 of 

NL189 treft derhalve, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, geen doel. 

6.2.3.4  Inventiviteit ten opzichte van de combinatie van de stand der 

techniek met de algemene vakkennis 

Ten slotte stelt verzoekster een gebrek aan inventiviteit van conclusie 11 

uitgaande van tot de stand der techniek behorende documenten waarin planten 

voorzien worden van een opening en in deze opening een buis of injectiespuit 

wordt geplaatst om een stof in een plant te brengen. Als voorbeelden voor deze 

documenten wijst verzoekster op NL581, NL189, NL491 of CN949. Verzoekster 

stelt dat het enige verschil tussen de werkwijze van het onderhavige octrooi en de 

werkwijze van de voornoemde documenten, de uitdieping (vergroting) van het 

initiële gat is. 
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Aangezien NL581 en NL491 betrekking hebben op het inbrengen van een 

substantie in een orchidee en NL189 en CN949 betrekking hebben op het 

inbrengen van een substantie bij andere planten, acht Octrooicentrum Nederland 

NL581 en NL491 meer nabij gelegen stand van de techniek dan NL189 en CN949. 

Uitgaande van NL581 of NL491 wordt, zoals verzoekster heeft aangevoerd, de 

verschilmaatregel tussen conclusie 11 en deze documenten gevonden in de 

dimensie van het gat in de stam van de orchidee. Conclusie 11 vereist additioneel 

dat het gat een dimensie in een richting parallel aan een langsrichting van de 

stam heeft die groter is dan de maximale dimensie van de opening in die richting. 

Het technisch effect van deze verschilmaatregel is een orchidee met verbeterde of 

verhoogde opname van de te introduceren substantie bij een zo min mogelijke 

verzwakking van de stam veroorzaakt door de opening (zie ook bladzijde 4, regels 

6-10 van de beschrijving). 

Het objectieve technische probleem dat met deze verschilmaatregel wordt 

opgelost kan geformuleerd worden als: hoe kun je in een orchidee een verbeterde 

of verhoogde opname van substantie door de plant realiseren, en daarbij de 

verzwakking van de stam minimaal houden? 

Verzoekster stelt dat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis zonder 

enige inventiviteit dit probleem zou oplossen door het gat zoals dat in de 

documenten NL581 of NL491 gemaakt wordt, wat verder ‘uit te diepen’ zodat het 

contactoppervlak van het plantweefsel wordt vergroot. Hiertoe voert zij aan dat de 

deskundige weet dat een groter contactoppervlak leidt tot een versnelde opname 

en dat een grotere absolute hoeveelheid stof leidt tot meer opname. 

Zij voert echter geen document aan waarin een dergelijke oplossing beschreven 

is, ook niet bij andere planten. De argumenten van verzoekster zouden derhalve 

ook gebaseerd kunnen zijn op hindsight. 

Octrooicentrum Nederland mist dan ook voldoende onderbouwing voor dit laatste 

bezwaar en oordeelt dat ook dit inventiviteitsbezwaar geen doel treft. 

Nu Octrooicentrum Nederland heeft geoordeeld dat het inventiviteitsbezwaar 

uitgaande van NL581 of NL491 geen doel treft, geldt dat zeker ook voor het 

inventiviteitsbezwaar uitgaande van NL189 of CN949, welke documenten niet 

alleen de dimensie van het gat als verschilmaatregel hebben, maar ook andere 

planten dan een orchidee betreffen en dus als verderafgelegen stand van de 

techniek worden beschouwd. 
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6.2.4  Inventiviteit van conclusies 1-10 

De inventiviteit van de werkwijzeconclusies 1-10 betwist verzoekster op grond van 

dezelfde argumenten als die tegen conclusie 11 zijn aangevoerd onder 6.2.3.4. Nu 

het gebrek aan inventiviteit tegen conclusie 11 op deze gronden niet voldoende is 

aangetoond, oordeelt Octrooicentrum Nederland dat het gebrek aan inventiviteit 

van de werkwijzeconclusies op dezelfde gronden ook onvoldoende is aangetoond. 

7. Het advies van Octrooicentrum Nederland 

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande 

dat: 

– conclusies 1-10 nieuw en inventief zijn; 

– conclusies 11-12 niet nieuw zijn op basis van de Rasmussen-publicatie en de 

Gegenbauer-publicatie; 

– conclusie 13 niet nieuw is op basis van de Rasmussen-publicatie; 

– conclusies 11-15 niet inventief zijn ten opzichte van NL491 in combinatie met 

de algemene kennis van de vakman indien de door verzoekster uitgevoerde 

experimenten op een verifieerbare wijze herhaald kunnen worden. 

Aldus gedaan op 08/02/2021 te Den haag door mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter, 

mw. dr. A. Breukink, lid en dr. R.B. Boers, lid. 

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter ir M.P.N. Peters, secretaris 
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