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1.  Het geding

Ventiguard B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 15 juli 2020 een verzoekschrift met

bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het verzoek een advies 

volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen 

omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde 

nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1035203 (hierna: het octrooi).

In reactie hierop heeft Holland Gaas B.V. (hierna: octrooihoudster) op 16 oktober 

2020 een verweerschrift ingediend. Het verweerschrift ging vergezeld van een 

hulpverzoek.

Op 9 december 2020 heeft verzoekster het verzoekschrift aangevuld.

Tijdens de online hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 13 januari 2021 

hebben partijen hun standpunt nader bepleit. Verzoekster werd hierbij 

vertegenwoordigd door haar gemachtigde, vergezeld door de heer L. Besemer van

Ventiguard B.V. Voor octrooihoudster verschenen beide octrooigemachtigden, 

vergezeld door de heren G. Wennekers en M. Schulte van Holland Gaas B.V. 

Als toehoorder was mw. I. Arts, stagiaire van het kantoor van mr. Hoyng 

aanwezig.

Beide partijen hebben een dag voor de zitting digitaal een pleitnota overgelegd.

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

beschouwd.
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Opgemerkt wordt dat verzoekster op 15 juli 2020 nog zeven andere 

verzoekschriften met betrekking tot zeven andere octrooien van octrooihoudster 

heeft ingediend.

2.  De feiten

Holland Gaas B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1035203 voor een 

‘Kas’, welke op 28 september 2009 is verleend voor een duur van twintig jaren op 

een aanvraag ingediend op 25 maart 2008. Voor verlening zijn de maatregelen van 

conclusies 4 en 5 van de aanvraag toegevoegd aan conclusie 1. Het octrooi omvat 

derhalve 3 conclusies:

‘1. Kas, die is voorzien van tenminste een wand waarin tenminste een opening is 

aangebracht, welke opening afsluitbaar is met behulp van een afsluitpaneel, dat ten

opzichte van de desbetreffende wand verzwenkbaar is om een nabij een 

begrenzingsrand van de opening gelegen scharnier-as, terwijl verder een uit voor 

lucht doorlaatbaar materiaal vervaardigd scherm is aangebracht, dat zich in de 

geopende stand van het afsluitpaneel uitstrekt tussen verdere begrenzingsranden 

van de opening in de wand en daartegenover liggende begrenzingsranden van het 

afsluitpaneel en waarbij het scherm in de de opening afsluitende stand van het 

afsluitpaneel harmonica-achtig gevouwen is, met het kenmerk, 

dat aan het tegenover de scharnier-as gelegen deel van het scherm op afstand 

van elkaar gelegen geleidingsorganen zijn aangebracht en door deze 

geleidingsorganen een geleidingsdraad is gevoerd, welke geleidingsdraad aan een 

uiteinde vast is verbonden met het afsluitpaneel respectievelijk met de wand en 

met zijn andere uiteinde is gekoppeld aan een onder veerspanning staand 

spanorgaan, dat verbonden is met de wand respectievelijk met het afsluitpaneel, 

waarbij de geleidingsorganen aan de naar het inwendige van de kas toegekeerde 

zijde van het samengevouwen scherm zijn gelegen, waarbij de geleidingsorganen 

bevestigd zijn aan vouwlijnen van het harmonica-achtig te vouwen scherm, welke 

vouwlijnen aan de naar het inwendige van de kas toegekeerde zijde van het 

samengevouwen scherm zijn gelegen.

2. Kas volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het spanorgaan wordt gevormd 

door een onder veerspanning staande katrol waarop de geleidingsdraad kan worden

opgewikkeld.
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3. Kas volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de katrol is opgesteld nabij de 

tegenover de scharnier-as van het afsluitpaneel gelegen begrenzingsrand van de in 

de wand aangebrachte opening.’

Het hulpverzoek omvat vier conclusies. Conclusie 1 van het hulpverzoek omvat alle 

maatregelen van conclusie 1 van het octrooi, aangevuld met de 

maatregel:’..,waarbij de geleidingsorganen in de vorm zijn van geleidingsogen of 

geleidingshaken.’

Conclusie 4 van het hulpverzoek luidt als volgt:

‘4. Kas volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de geleidingsorganen in een

rij boven elkaar zijn gelegen.’

3.  De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster betwist in haar verzoekschrift de geldigheid van het octrooi. Hiertoe 

heeft zij het betoog van de schriftelijke opinie dat het octrooi nietig is op grond 

van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 wegens gebrek aan inventiviteit 

overgenomen. In de schriftelijke opinie wordt verwezen naar de volgende 

octrooipublicaties:

D1: het Belgische uitvindingsoctrooi  BE 10123135 A,

D2: het Duitse offenlegungsschrift DE 4433841 A,

In het aanvullend verzoekschrift heeft verzoekster gewezen op de volgende 

octrooipublicatie: 

Productie 16: de Nederlandse terinzagelegging NL 9101777 A. 

Volgens de schriftelijke opinie zijn de oorspronkelijk ingediende conclusies 1 t/m 5 

van de aanvraag niet inventief. De onderzoeker stelt dat de maatregelen van 

conclusie 1 berusten op een aggregatie van maatregelen die geen interactie met 

elkaar vertonen. De enige verschilmaatregelen van conclusie 1 met D1 zijn dat het 

in conclusie 1 een kas betreft en dat in conclusie 1 de geleidingsdraad van het 

netsysteem gekoppeld is aan een onder veerspanning staand spanorgaan. Dit 

betreft volgens de opinie voor de hand liggende maatregelen. Ook de volgconclusies

2 t/m 5 zijn niet inventief volgens de schriftelijke opinie. 
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Het door octrooihoudster ingebrachte hulpverzoek, acht verzoekster nietig. Hierbij 

verwijst verzoekster naar figuur 12 van productie 16. Verzoekster stelt dat zowel 

octrooi als hulpverzoek volledig worden geanticipeerd door productie 16. 

4.  Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster verweert zich door te stellen dat de bezwaren van verzoekster 

onvoldoende gemotiveerd zijn. Volgens octrooihoudster is de verwijzing naar de 

schriftelijke opinie onvoldoende om als gemotiveerde aanduiding van de aan 

artikel 75 eerste lid Row 1995 ontleende bezwaren te kunnen dienen. 

Octrooicentrum Nederland zou om die reden geen advies mogen uitbrengen. 

Het verkrijgen van een advies wordt op deze wijze te laagdrempelig. 

Octrooihoudster benadrukt dat op haar geen bewijslast rust om aan te tonen dat 

de conclusies nieuw en inventief zijn.

Octrooihoudster verweert zich ten aanzien van productie D1 door te stellen dat D1

geen betrekking heeft op een kas, en dat een elastiek volgens D1 niet 

overeenkomt met een geleidingsdraad als bedoeld in het octrooi. Voorts acht 

octrooihoudster de aan conclusie 1 toegevoegde maatregelen van conclusies 4 en 

5 van de aanvraag evenmin bekend uit D1. Ten slotte bestrijdt octrooihoudster dat

conclusie 1 een aggregatie van maatregelen zou zijn. Uit D2 acht octrooihoudster 

vrijwel dezelfde verschilaspecten niet bekend als uit D1. Octrooihoudster acht 

conclusie 1 nieuw en inventief ten opzichte van zowel D1 als D2. 

Octrooihoudster stelt dat de volgconclusies reeds nieuw en inventief zijn door de 

onafhankelijke conclusie 1. Octrooihoudster belicht in het verweerschrift de 

voordelen van de maatregelen van de volgconclusies.

Octrooihoudster heeft daarnaast een hulpverzoek overgelegd omvattende 4 

conclusies. 

In haar pleitnota heeft octrooihoudster gesteld geschaad te zijn in haar belangen, 

nu zij geen termijn gekregen heeft voor het indienen van een aanvullend 

schriftelijk verweer op de bezwaren van verzoekster in het aanvullende 

verzoekschrift. Octrooicentrum Nederland heeft octrooihoudster ter zitting de 

mogelijkheid geboden om binnen een nog te stellen termijn alsnog aanvullend 

schriftelijk verweer te voeren. Octrooihoudster heeft ter zitting echter aangegeven
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daar geen gebruik van te zullen maken. Ten aanzien van productie 16 heeft 

octrooihoudster geen inhoudelijk verweer gevoerd. 

5.  De overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5.1  Motivering verzoekschrift

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de schriftelijke opinie voldoende 

uitgewerkte en gemotiveerde nietigheidsbezwaren omvat om het adviesverzoek te

kunnen aanmerken als voldoende onderbouwd. Er kan niet van verzoekster 

verwacht worden de bezwaren nogmaals uit te schrijven. Ook is niet noodzakelijk 

dat verzoekster in een adviesverzoek met aanvullende bezwaren komt naast de 

bezwaren benoemd in een schriftelijke opinie. Het bezwaar van octrooihoudster 

dat het verkrijgen van een nietigheidsadvies te laagdrempelig wordt, wordt 

eveneens gepasseerd, nu de intentie van de adviesprocedure is om in het systeem

van ongetoetste verleende octrooien een laagdrempelig middel te verschaffen om 

meer rechtszekerheid te verkrijgen omtrent de geldigheid van een nationaal 

octrooi.1

5.2  Nieuwheid conclusie 1

Productie 16 is aangevoerd als nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1 van het 

hulpverzoek en ter zitting ook tegen conclusie 1 van het octrooi. Een doeltreffend 

nieuwheidsbezwaar tegen conclusie 1 van het hulpverzoek, impliceert dat conclusie 

1 van het octrooi eveneens niet nieuw is. Octrooicentrum Nederland bespreekt 

derhalve eerst de conclusies van het octrooi in het licht van productie 16.

Uit productie 16 is een kas bekend, zie o.a. (‘warenhuis 31’) getoond in 

verschillende uitvoeringsvormen in figuren 9 t/m 13 en besproken op blz. 3, regel 6 

t/m blz. 4 regel 2. De kas is voorzien van ten minste een wand waarin ten minste 

een opening (‘raamopening 11’) is aangebracht, welke opening afsluitbaar is met 

behulp van een afsluitpaneel (‘raam 33’), dat ten opzichte van de desbetreffende 

wand verzwenkbaar is om een nabij een begrenzingsrand van de opening gelegen 

scharnier-as (‘scharnierprofiel 34’). Verder is een uit voor lucht doorlaatbaar 

materiaal vervaardigd scherm (‘insektengaas 48’) aangebracht, dat zich in de 

geopende stand van het afsluitpaneel uitstrekt tussen verdere begrenzingsranden 

van de opening in de wand en daartegenover liggende begrenzingsranden van het 

afsluitpaneel. Het scherm is in de de opening afsluitende stand van het afsluitpaneel

1  Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 18. 
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harmonica-achtig gevouwen, zie blz. 3, regels 22-24 en figuren 11 en 12. De gehele

aanhef van conclusie 1 van het octrooi is daarmee bekend uit productie 16. 

Voorts is uit figuur 12 van productie 16 bekend dat aan het tegenover de scharnier-

as gelegen deel van het scherm (‘insektengaas 48’) op afstand van elkaar gelegen 

geleidingsorganen (‘ringen 57’) zijn aangebracht en dat door deze 

geleidingsorganen een geleidingsdraad (‘leidkabels 60’) is gevoerd, zie ook blz. 3, 

regels 24-31. De geleidingsdraad is aan een uiteinde vast verbonden met het 

afsluitpaneel en met zijn andere uiteinde gekoppeld aan een onder veerspanning 

staand spanorgaan (‘...in huis 61 opgenomen kabelhaspel met terugspoelveer.’), dat

verbonden is met de wand, zie blz. 3, regels 31-33. De geleidingsorganen (‘ringen 

57’) zijn gelegen aan de naar het inwendige van de kas toegekeerde zijde van het 

samengevouwen scherm, zie figuur 12. Ook in figuur 12 wordt getoond dat de 

geleidingsorganen bevestigd zijn aan vouwlijnen van het harmonica-achtig te 

vouwen scherm, en dat de vouwlijnen aan de naar het inwendige van de kas 

toegekeerde zijde van het samengevouwen scherm zijn gelegen.

Conclusie 1 van het octrooi is daarmee geheel bekend uit productie 16 en is 

daarmee niet nieuw.

5.3  Conclusies 2 en 3

De maatregelen van de conclusies 2 en 3 zijn eveneens geheel bekend uit productie 

16. Zie voor de maatregel van conclusie 2, dat het spanorgaan wordt gevormd door 

een onder veerspanning staande katrol waarop de geleidingsdraad kan worden 

opgewikkeld, blz. 3, regels 32 en 33: ‘...een in huis 61 opgenomen kabelhaspel met

terugspoelveer.’

De locatie van de katrol volgens conclusie 3 van het octrooi, opgesteld nabij de 

tegenover de scharnier-as van het afsluitpaneel gelegen begrenzingsrand van de in 

de wand aangebrachte opening, wordt getoond in figuur 12. Conclusies 2 en 3 zijn 

niet nieuw ten opzichte van productie 16.

5.4  Nieuwheid van de conclusies van het hulpverzoek

De hoofdconclusie van het hulpverzoek komt overeen met de conclusie 1 van het 

octrooi, waaraan de maatregel is toegevoegd: ‘waarbij de geleidingsorganen in de 

vorm zijn van geleidingsogen of geleidingshaken.’ 

Deze maatregel is eveneens bekend uit productie 16, zie de (‘ringen 57’) in figuur 

12.

Conclusie 1 van het hulpverzoek is daarmee geheel bekend en niet nieuw. 
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De volgconclusies 2 en 3 van het hulpverzoek komen overeen met de volgconclusies

2 en 3 van het octrooi en zijn om de hiervoor aangegeven redenen niet nieuw.

De maatregel van de nieuwe volgconclusie 4 van het hulpverzoek dat ‘de 

geleidingsorganen in een rij boven elkaar zijn gelegen’, is eveneens bekend uit 

productie 16, zie figuur 12, waarin de ligging van de (‘ringen 57’) getoond wordt 

zoals bedoeld in conclusie 4 van het hulpverzoek. Conclusie 4 van het hulpverzoek is

daarmee niet nieuw.

6.  Het advies van Octrooicentrum Nederland

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande 

dat:

• conclusies 1 t/m 3 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid;

• conclusies 1 t/m 4 van het hulpverzoek niet nieuw zijn. 

Aldus gedaan op 15 maart 2021 te Den Haag door dr.mr.ir. J.W. Meewisse,

ir. A.A.M. Bexkens en ir. J.C. Hordijk.

 

dr. mr. ir. J.W. Meewisse, voorzitter ir. M. Hoedemaker, secretaris
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