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Gemachtigde 
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Onze referentie 
ORE/2011727/L169 

Octrooihoud(st)er : Holland Gaas B.V. te Maasdijk 

Gemachtigde : ir. B. van Trier, ir. F. Geurts 

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 

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

nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 2011727 (hierna: het octrooi). 

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

2020 een verweerschrift ingediend, welk verweerschrift vergezeld ging van een 

hulpverzoek. 

10 Op 9 december 2020 heeft verzoekster laten weten haar standpunt te handhaven 

dat het octrooi vernietigbaar is, maar een hoorzitting niet te zullen bezoeken. 

Tijdens de online hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 14 januari 2021 

heeft octrooihoudster haar standpunt nader bepleit. Verzoekster heeft afgezien 

van deelname aan de hoorzitting. Voor octrooihoudster verschenen beide 

15 octrooigemachtigden, vergezeld door de heren G. Wennekers en M. Schulte van 

Holland Gaas B.V. 

Octrooihoudster heeft een dag voor de zitting digitaal een pleitnota overgelegd. 

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

beschouwd. 

20 Opgemerkt wordt dat verzoekster op 15 juli 2020 nog zeven andere 

verzoekschriften met betrekking tot zeven andere octrooien van octrooihoudster 

heeft ingediend. 
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2. De feiten 

Holland Gaas B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2011727 voor een 

‘Greenhouse with netting system.’ welke op 7 mei 2015 is verleend voor een duur 

van twintig jaren op een aanvraag ingediend op 4 november 2013. Het octrooi 

5 omvat 18 conclusies, conclusie 1 luidt als volgt: 

‘1. Kas omvattend een dakconstructie, waarbij de dakconstructie een schuin 

bovenoppervlak omvat met een opening en een rechthoekig glaspaneel dat de 

opening bedekt, waarbij het glaspaneel aan de bovenzijde daarvan scharnierend is 

10 verbonden met de dakconstructie om te scharnieren tussen een gesloten positie 

waarin het glaspaneel zich in hoofdzaak parallel uitstrekt aan het bovenoppervlak 

en een open positie waarin het glaspaneel schuin ten opzichte van het 

bovenoppervlak is georiënteerd om een ventilatiedoorgang te vormen, waarbij de 

kas een netsysteem omvat om doorgang van insecten door de ventilatiedoorgang 

15 tegen te gaan, waarbij het netsysteem een raamwerk langs de onderrand en de 

aangrenzende parallelle zijranden van het glaspaneel omvat, en een insectennet dat 

is verbonden met het raamwerk en dat de ventilatiedoorgang afsluit, waarbij het 

raamwerk langs de onderrand en de aangrenzende zijranden van het glaspaneel is 

geklemd, waarbij het raamwerk deze randen omsluit en permanent een klemkracht 

20 of knijpkracht langs de randen op het glaspaneel uitoefent onder voorspanning van 

een buiggedeelte van het raamwerk om het raamwerk in zijn geklemde positie aan 

het glaspaneel te houden.’ 

Conclusies 2 t/m 17 betreft van conclusie 1 afhankelijke conclusies. Conclusie 18 

25 van het octrooi luidt als volgt: 

‘18. Netsysteem geschikt voor de kas volgens een der voorgaande conclusies.’ 

Bij het hulpverzoek zoals ingediend op 18 oktober 2020 is conclusie 1 gewijzigd 

30 door invoegen van het woord enkel: 

‘1. ... waarbij het raamwerk enkel langs de onderrand en de aangrenzende 

zijranden van het glaspaneel is geklemd...’ 

35 Voorts omvat het hulpverzoek nieuwe afhankelijke conclusies 2 t/m 4 en 20 t/m 23. 
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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 nieuwheid en inventiviteit 

overgenomen. In de schriftelijke opinie wordt verwezen naar de volgende 

octrooipublicaties: 

D1: het Nederlandse octrooi NL 1021836, 

D2: de Europese octrooiaanvraag EP 0811317 A, 

D3: de Nederlandse terinzagelegging NL 9101958 A, 

D4: de Nederlandse terinzagelegging NL 9101777 A. 

Volgens de opinie, opgesteld door een onderzoeker van het Europees 

Octrooibureau in het kader van het onderzoek naar de stand van de techniek, is 

conclusie 1 van het octrooi niet nieuw ten opzichte van document D1. In de opinie 

wordt daarbij verwezen naar figuren 1, 2, 4 en 7 en de beschrijving blz. 6, regels 

1-23. Ook conclusies 5-8 en 18 zijn volgens de opinie niet nieuw ten opzichte van 

D1. De maatregelen van conclusies 2-4, 9-14, 16 en 17 van het octrooi betreffen 

volgens de opinie voor de hand liggende maatregelen die een gemiddelde vakman 

zonder meer zou toepassen om de verwachte voordelen daarvan te verkrijgen. 

Deze conclusies zijn niet inventief. De onderzoeker acht alleen conclusie 15 

inventief, echter, verzoekster voert in het verzoekschrift aan dat de maatregel van 

conclusie 15 eveneens een voor de vakman met zijn algemene vakkennis voor de 

hand liggende constructieve maatregel betreft. 

De opinie en verzoekster baseren geen bezwaren op de documenten D2 t/m D4. 

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. 

Inhoudelijk verweert octrooihoudster zich ten eerste door te wijzen op de 

uitvindingsgedachte volgens het octrooi, zoals deze is besproken op blz. 1 en 2 
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van het octrooi. Het gaat volgens octrooihoudster om een netsysteem dat wordt 

toegepast in moderne kassen met geharde glaspanelen, waar de scharnieren en 

duwstangen direct met het glaspaneel worden verbonden en niet langer een 

aluminium raamwerk is aangebracht langs de randen van het glaspaneel. 

Aan het octrooi ligt ten grondslag dat een insectengaas kan worden aangebracht 

aan een gehard glaspaneel zonder dat het glaspaneel compleet van de kas moet 

worden verwijderd. Hiertoe verschaft het octrooi een netsysteem met een 

raamwerk dat over de onderrand en de aangrenzende parallelle zijden van het 

zijpaneel kan worden geschoven, waarbij het raamwerk deze randen omsluit en 

permanent een klemkracht of knijpkracht langs de randen op het glaspaneel 

uitoefent. 

Octrooihoudster stelt dat de lijsten en dorpels 6, 7 volgens D1 langs alle randen 

van het glaspaneel zijn aangebracht, welke zijn voorzien van klemlijsten 8 

waarlangs het insectengaas is aangebracht door inklemmen met klemprofielen 10. 

Volgens octrooihoudster is daarmee uit D1 niet bekend dat het raamwerk volgens 

D1 een klemkracht of knijpkracht uitoefent langs de randen van het glaspaneel. 

Dat is ook niet nodig aangezien de lijsten en dorpels volgens D1 langs de gehele 

omtrek van het glaspaneel zijn aangebracht en daarmee het glaspaneel door 

vormopsluiting is aangebracht. Voorts openbaart D1 volgens octrooihoudster dat 

het insectengaas geklemd kan worden aan de lijsten en dorpel 6, 7, maar 

daarmee niet dat het insectengaas verbonden is zoals bedoeld in het octrooi. 

Er is volgens octrooihoudster geen stand van de techniek bekend die de 

verschilmaatregelen openbaart, zodat het onmogelijk is D1 te combineren met 

een andere publicatie om conclusie 1 te verkrijgen. Conclusie 1 is derhalve 

inventief ten opzichte van D1. 

Octrooihoudster heeft in het hulpverzoek een aanscherping aangebracht in 

conclusie 1 om aan te geven dat het netsysteem volgens de onafhankelijke 

conclusie 1 van het octrooi wezenlijk verschilt van D1, waarin de bovenrand van 

het glaspaneel wel is voorzien van een raamwerk. Conclusies 2-4 en 20-23 zijn 

toegevoegd om te benadrukken dat het raamwerk daadwerkelijk is verbonden met 

het insectennet. 
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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 

daarmee te kunnen aanmerken als voldoende onderbouwd. Er kan niet van 

verzoekster verwacht worden de bezwaren nogmaals uit te schrijven. Ook is het 

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 ongetoetst verleende octrooien een laagdrempelig middel te 

verschaffen om meer rechtszekerheid te verkrijgen omtrent de geldigheid van een 

nationaal octrooi.1 

Het adviesverzoek is derhalve in behandeling genomen. 

5.2  Nieuwheid 

Verzoekster heeft aangevoerd dat D1 bezwarend is voor de nieuwheid van 

conclusie 1 van het octrooi. Octrooicentrum Nederland stelt met verzoekster vast 

dat uit D1 een kas (‘warenhuis 1’) bekend is omvattende een dakconstructie, zie 

figuur 7. De dakconstructie omvat een schuin bovenoppervlak met een opening, 

zie figuur 7 en blz. 6, regels 7-9, en een rechthoekig glaspaneel dat de opening 

bedekt, zie figuur 1 en blz. 6, regels 7-9. Het glaspaneel is aan de bovenzijde 

daarvan scharnierend verbonden met de dakconstructie om te scharnieren tussen 

een gesloten positie waarin het glaspaneel zich in hoofdzaak parallel uitstrekt aan 

het bovenoppervlak, en een open positie waarin het glaspaneel schuin ten 

opzichte van het bovenoppervlak is georiënteerd om een ventilatiedoorgang te 

vormen, wat volgt uit blz. 6, regels 7-9. De kas volgens D1 omvat een netsysteem 

om doorgang van insecten door de ventilatiedoorgang tegen te gaan blz. 1, regels 

3-8, en blz. 6, regels 12-15, ‘insectengaas 9’. 

Volgens de schriftelijke opinie dienen naast ‘insectengaas 9’, ook de onderdelen 4 

t/m 8 en 10 van D1 tot het netsysteem gerekend te worden. Dit betreft de 

profielen ‘4’ en ‘5’ die zich bevinden in de dakconstructie langs de raamopening, 

de profielen ‘6’ en ‘7’ die zich bevinden langs de rand van het raam, en 

 Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 18. 
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‘klemlijsten 8’ en ‘klemprofielen 10’, die in alle gevallen gebruikt worden in D1 om 

‘insectengaas 9’ aan de respectievelijke profielen ‘4’, ‘5’, ‘6’ en ‘7’ te bevestigen. 

Octrooicentrum Nederland volgt met octrooihoudster deze lezing van D1 niet. 

Conclusie 1 van het octrooi vereist dat het netsysteem een raamwerk omvat. Dit 

impliceert dat het raamwerk onderdeel uitmaakt van het netsysteem. Zou de 

vakman het netsysteem weglaten, dan zou hij ook het raamwerk weglaten. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat het raamwerk in het netsysteem een 

duidelijke functie vervult, te weten het mogelijk maken dat het netsysteem aan 

het glaspaneel bevestigd wordt, zoals is toegelicht op blz. 6, regel 36 t/m blz. 7, 

regel 13. In het geval van D1 vervullen ‘klemlijsten 8’ en ‘klemprofielen 10’ deze 

functie van het bevestigen van het insectengaas aan het luchtraam. De profielen 4 

t/m 7 hebben in D1 een duidelijk andere functie, zoals reeds volgt uit de 

benamingen ‘roeden’, ‘kalven’, ‘stijlen’ en ‘dorpel’. Het betreft de gebruikelijke 

profielen waaruit een kas is opgebouwd en waaraan een kas constructieve sterkte 

ontleend voor het vasthouden van glaspanelen. De vakman zou deze onderdelen 

in D1 niet aanwijzen als onderdelen van een raamwerk van een netsysteem, 

aangezien deze in D1 niet weggelaten kunnen worden als het net weggelaten 

wordt. Daarnaast behoren ‘nokprofielen 3’ ook tot het raamwerk volgens D1, zoals 

octrooihoudster terecht heeft opgemerkt. De vakman zou deze profielen niet tot 

het raamwerk van D1 rekenen alleen omdat er geen insectengaas aan bevestigd 

is. Octrooicentrum Nederland komt derhalve tot de slotsom dat een netsysteem 

omvattende een raamwerk wel bekend is uit D1, maar de vakman alleen 

‘klemlijsten 8’ en ‘klemprofielen 10’ als een dergelijk raamwerk zal aanmerken. 

Aan verzoekster kan worden toegegeven dat conclusie 1 niet beperkt is tot kassen 

waarin uitsluitend gehard glas wordt gebruikt en het luchtraam geen verdere 

profielen omvat. Dat betekent echter nog niet dat bij een kas waarin geen gehard 

glas wordt gebruikt, zoals bij een kas volgens D1, alle aanwezige profielen 

gerekend mogen worden tot het netsysteem. De gemiddelde vakman die een 

publicatie als D1 leest, behoort aan de verschillende elementen hun normale 

betekenis te geven. 

Het insectennet volgens D1, ‘insectengaas 9’, sluit de ventilatiedoorgang af en is 

verbonden met het raamwerk, welk raamwerk zoals hier voor gebleken is, 

gevormd wordt door de ‘klemlijsten 8’ en ‘klemprofielen 10’, die op hun beurt 

verbonden zijn met ‘stijlen 6’ en ‘dorpel 7’. 

Octrooicentrum Nederland is daarmee van oordeel dat het raamwerk volgens D1, 

zich wel bevindt langs de onderrand en de aangrenzende zijranden van het 
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glaspaneel, maar daar niet langs is geklemd. Het raamwerk omsluit de randen van 

het glaspaneel niet, en oefent ook niet permanent een klemkracht of knijpkracht 

langs de randen op het glaspaneel uit onder voorspanning van een buiggedeelte 

van het raamwerk om het raamwerk in zijn geklemde positie aan het glaspaneel 

te houden. 

Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D1. 

Octrooicentrum Nederland is overigens met verzoekster eens dat de ‘stijlen 6’ en 

‘dorpel 7’ zoals in dwarsdoorsnede getoond in figuren 2 en 4, wel de randen van 

het glaspaneel omsluiten en een klemkracht of knijpkracht uitoefenen op het 

glaspaneel. Dit wordt weliswaar niet expliciet benoemd in de beschrijving van D1, 

maar maakt de vakman op uit de samenwerkende onderdelen getoond in de 

figuren. Ongeacht de aanwezigheid van ‘nokprofiel 3’, dragen deze omsluiting en 

klemkracht of knijpkracht bij aan het in positie houden van het glaspaneel. Nu 

‘stijlen 6’ en ‘dorpel 7’ echter geen onderdeel vormen van een raamwerk van een 

netsysteem is het al of niet uitoefenen van een klem- of knijpkracht niet relevant 

voor conclusie 1. 

5.3  Inventiviteit 

Meest nabije stand van de techniek 

Verzoekster heeft geen bezwaren gebaseerd op andere documenten dan D1. 

Octrooicentrum Nederland onderzoekt of D1 kan worden aangemerkt als meest 

nabij gelegen stand van de techniek. 

Het octrooi heeft als doelstelling een insectenwerend net te verschaffen voor 

kassen met gehard glas, waarbij het netsysteem geïnstalleerd kan worden zonder 

dat het glaspaneel en de scharnieren aangepast hoeven te worden, zie blz. 2, 

regels 6-11. Daartoe verschaft de uitvinding een netsysteem met een raamwerk 

dat, kort gezegd, geklemd kan worden op drie randen van het glaspaneel, zodat 

de vierde rand waar de scharnieren zich bevinden, ongemoeid gelaten kan 

worden, zie blz. 3, regels 3-7. 

Het octrooi gaat uit van een, niet nader geciteerde, stand van de techniek, waarbij 

een netsysteem bevestigd wordt op een kas met gehard glas, door gebruik te 

maken van een raamwerk om alle vier de zijden van het glaspaneel, zie blz. 2, 

regels 1-5. Zoals in voorgaande besproken betreft D1 een netsysteem met een 

raamwerk dat is aangebracht op een raamwerk dat het glaspaneel vast houdt. De 
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stand van de techniek volgens het octrooi is daarmee meer nabij gelegen stand 

van de techniek voor conclusie 1 dan het bekende uit D1. 

Documenten D2, D3 en D4 zijn niet nader besproken in de schriftelijke opinie. 

Octrooicentrum Nederland constateert dat geen van deze documenten betrekking 

heeft op een kas met gehard glas. Ook is uit geen van deze documenten een 

netsysteem bekend dat een raamwerk omvat dat op een glaspaneel is geklemd. 

De wijze van bevestiging van aanbrengen van ‘U-shaped capping section 5’ 

volgens D2 wordt niet nader besproken in D2, bovendien toont figuur 1 dat de 

‘capping section 5’ doorloopt aan de bovenzijde van het glaspaneel, zodat aan vier 

zijden een raamwerk is voorzien. In documenten D3 en D4 is geen sprake van een 

netsysteem dat een raamwerk omvat dat is aangebracht aan het glaspaneel. In 

beide gevallen is het netsysteem opgenomen in een profiel dat onderdeel uitmaakt 

van de constructie van de kas. D2, D3 en D4 liggen daarmee verder af van 

conclusie 1 van het octrooi, zodat de stand van de techniek volgens het octrooi de 

meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 1. 

Probleemstelling 

Conclusie 1 onderscheidt zich van de stand van de techniek volgens het octrooi, 

doordat het raamwerk van het netsysteem langs de onderrand en de 

aangrenzende zijranden van het glaspaneel is geklemd, waarbij het raamwerk 

deze randen omsluit en permanent een klemkracht of knijpkracht uitoefent onder 

voorspanning van een buiggedeelte van het raamwerk om het raamwerk in zijn 

geklemde positie aan het glaspaneel te houden. 

Deze verschilmaatregelen hebben als effect dat het netsysteem geïnstalleerd kan 

worden op een gehard glaspaneel van een kas, zonder dat daarvoor de 

scharnieren aanpassing behoeven of gedemonteerd moeten worden. 

Octrooicentrum Nederland acht de bij dit effect behorende probleemstelling hoe 

een insectengaas eenvoudiger aan te brengen aan een glaspaneel. In de 

probleemstelling behoort volgens Octrooicentrum Nederland niet thuis dat dit 

moet zonder het aanpassen van de scharnieren, aangezien dit een pointer in de 

richting van de oplossing in zich heeft. 

Oplossing 

Uit geen van de aangevoerde documenten is bekend om een raamwerk van het 

netsysteem aan een glaspaneel aan te brengen door middel van een klemkracht. 

De stand van de techniek gaat uit van een vormgesloten raamwerk om het 
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glaspaneel, waarbij volgens het octrooi geen klemkracht wordt uitgeoefend. 

Volgens document D1 wordt een raamwerk van een netsysteem niet aan een 

glaspaneel geklemd, maar aan een raamwerk dat reeds aanwezig is bij het 

glaspaneel. Dit reeds aanwezige raamwerk oefent wel een klemkracht uit op het 

glaspaneel, maar is ook aan vier zijden van het glaspaneel voorzien. Mocht de 

vakman uitgaande van de stand van de techniek volgens het octrooi het bekende 

uit D1 willen toepassen, dan zal hij uit D1 opmaken dat een raamwerk nodig is 

langs vier zijden van het glaspaneel en niet komen tot de oplossing volgens het 

octrooi. 

Ook combinatie met documenten D2, D3 of D4, kan geen kas volgens conclusie 1 

opleveren, aangezien uit geen van deze documenten een klemkracht bekend is en 

voorts alle drie deze documenten uitgaan van een raamwerk langs vier zijden van 

het glaspaneel. In het geval van D3 en D4 geldt bovendien dat het raamwerk van 

het netsysteem, zo dat al is aan te wijzen, niet aangebracht is aan het glaspaneel. 

Conclusie 1 van het octrooi is derhalve inventief in het licht van de aangevoerde 

stand van de techniek. 

D1 ten overvloede 

Mocht uitgegaan worden van D1 als meest nabij gelegen stand van de techniek, 

dan is het effect van de verschilmaatregelen volgens Octrooicentrum Nederland 

dat het netsysteem daarmee geschikt gemaakt wordt voor toepassing op een 

gehard glaspaneel. De gemiddelde vakman die uitgaande van D1 een netsysteem 

beoogt aan te brengen op een gehard glaspaneel, zal niet uitkomen op conclusie 

1. Bij een gehard glaspaneel ontbreken ‘stijlen 6’ en ‘dorpel 7’ volgens D1. De 

vakman zal op zoek gaan naar een andere plaats om ‘klemlijst 8’ aan te brengen. 

Kennelijk is ‘klemlijst 8’ in D1 vast verbonden met ‘stijlen 6’ of ‘dorpel 7’. De 

vakman zal daarom op zoek gaan naar een plaats om een klemlijst vast te 

verbinden. Zonder verdere aanwijzingen daartoe zal hij niet op het gebruik van 

een profiel met klemkracht volgens conclusie 1 uitkomen. Ook indien uitgegaan 

wordt van D1 als meest nabij gelegen stand van de techniek, is conclusie 1 

daarmee inventief. 
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5.4 Conclusies 2 t/m 17 

Conclusies 2-17 zijn in afhankelijkheid van de nieuw en inventief bevonden 

conclusie 1 eveneens nieuw en inventief. 

5.5  Conclusie 18 

5 Conclusie 18 betreft een netsysteem geschikt voor een kas volgens een der 

conclusies 1 t/m 17. Volgens de schriftelijke opinie is dezelfde redenatie als voor 

conclusie 1 hiermee van toepassing op conclusie 18. Hoewel de onderscheidende 

maatregelen van conclusie 1 gelegen zijn in het netsysteem, moet volgens 

Octrooicentrum Nederland conclusie 1 zo gelezen worden dat het netsysteem bij 

10 toepassing in een kas, ook de kas als geheel het voordeel dient te verschaffen van 

eenvoudige insectwerendheid. Het netsysteem volgens conclusie 18 behoort 

derhalve dezelfde maatregelen te hebben als het netsysteem volgens conclusie 1. 

Het bezwaar tegen conclusie 18 treft daarmee geen doel. 

5.6  Hulpverzoek 

15 Nu de tegen het octrooi aangevoerde bezwaren geen doel treffen, behoeft het 

hulpverzoek geen bespreking. 

6. Het advies van Octrooicentrum Nederland 

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

20 de aangevoerde bezwaren geen doel treffen. 

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. 

25 

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