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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 

5 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 2021356 (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 

10 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 

15 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. 

20 

Ter zitting van 13 januari 2021 heeft octrooihoudster een aanvullende termijn 

gekregen om alsnog schriftelijk te kunnen reageren op het bezwaar van 
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toegevoegde materie. Octrooihoudster heeft op 27 januari 2021 een aanvullend 

verweer ingediend. Op 4 februari is online een aanvullende hoorzitting gehouden, 

waarbij van verzoekster digitaal een pleitnota is ontvangen. 

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

beschouwd. 

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 2021356 voor een 

‘Greenhouse with netting system’, welke op 29 januari 2020 is verleend voor een 

duur van twintig jaren op een aanvraag ingediend op 19 juli 2018. De aanvraag is 

ingediend met 33 conclusies, welke voor verlening zijn aangevuld tot 35 conclusies. 

De verleende conclusie 1 luidt: 

‘1. Kas omvattend een dakconstructie, waarbij de dakconstructie is voorzien van 

een schuin bovenoppervlak, een eerste raamwerk dat een eerste dakopening 

definieert, en een rechthoekig ventilatieraam dat de opening bedekt, waarbij het 

ventilatieraam scharnierend is gekoppeld met het eerste raamwerk om te 

scharnieren om een scharnieras tussen een gesloten positie waarin het 

ventilatieraam zich in hoofdzaak parallel uitstrekt aan het bovenoppervlak en een 

open positie waarin het ventilatieraam schuin ten opzichte van het bovenoppervlak 

is georiënteerd om een ventilatiedoorgang te vormen, waarbij het ventilatieraam is 

voorzien van een paneel en een tweede raamwerk langs ten minste een distale 

voorrand en twee parallelle zijranden van het paneel, waarbij de kas een 

netsysteem omvat om doorgang van insecten door de ventilatiedoorgang tegen te 

gaan, waarbij het netsysteem is voorzien van een insectennet tussen het eerste 

raamwerk en het tweede raamwerk dat de ventilatiedoorgang bestrijkt en dat in 

een balgvorm is geplooid om op gestapelde wijze in te klappen, en een 

geleidingsvoorziening voor het insectennet, waarbij de geleidingsvoorziening is 

voorzien van een langwerpige geleidingsboog tussen het eerste raamwerk en het 

tweede raamwerk die een kromming heeft om de scharnieras en die zich langs het 

insectennet uitstrekt, waarbij het insectennet glijdend is gekoppeld met de 

geleidingsboog.’ 
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De conclusies 2 t/m 34 betreffen van conclusie 1 afhankelijke conclusies. 

Conclusie 35 luidt als volgt: 

‘35. Geleidingsvoorziening geschikt voor de kas volgens een der voorgaande 

conclusies’ 

In haar verweer heeft octrooihoudster een hulpverzoek ingediend omvattende 37 

conclusies. Conclusie 1 van het hulpverzoek is een samenvoeging van de verleende 

conclusies 1 en 2, waarbij de volgconclusies zijn gehandhaafd. Een onafhankelijke 

conclusie 35 is toegevoegd die een samenvoeging is van de verleende conclusies 1, 

4 en 6. De afhankelijke volgconclusies 36 en 37 zijn toegevoegde conclusies. 

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster 

Verzoekster betwist in haar verzoekschrift gemotiveerd de geldigheid van het 

octrooi. Hiertoe heeft zij betoogd dat het octrooi nietig is op grond van artikel 75 

lid 1 sub a Row 1995 wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel gebrek aan 

inventiviteit. Aanvullend heeft verzoekster voor de verleende conclusie 6 

aangevoerd dat deze nietig is op grond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995, daar 

het onderwerp van conclusie 6 van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud 

van de ingediende aanvraag. Ook voor de passage op bladzijde 3, regels 11-15 

van het octrooi is geen basis te vinden in de oorspronkelijke stukken. 

Verzoekster heeft de volgende producties ingebracht ter onderbouwing van haar 

bezwaren. Octrooicentrum Nederland houdt in het advies de nummering van de 

producties zoals gevolgd door verzoekster aan. 

Productie 1: het Nederlandse octrooi NL 2015156 C, 

Productie 16: de Nederlandse terinzagelegging NL 9101777 A, 

Productie 23: de Nederlandse terinzagelegging NL 9202011 A, 

Productie 24: het Nederlandse octrooi NL 1007249 C, 

Productie 25: het Amerikaanse octrooi US 5433663 A, 

Productie 26: dictaat draagconstructies II, TU Delft, 

Productie 27: het Amerikaanse octrooi US 2423765 A. 

In haar verzoekschrift verwijst verzoekster naar het rapport betreffende het 

onderzoek naar de stand van de techniek, opgesteld door een onderzoeker van het 
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Europees Octrooibureau in het kader van het onderzoek naar de stand van de 

techniek. Producties 16 en 23 worden in het rapport genoemd als respectievelijk D1 

en D2. Daaruit blijkt dat de conclusies 1 t/m 9 en 20, 21, 28 t/m 30 en 33 niet 

nieuw, en de conclusies 10 t/m 12, 22 t/m 27, 31 en 32 niet inventief worden 

geacht. 

Verzoekster voert aan dat in tegenstelling tot het rapport, de conclusies 13 t/m 19 

voor de vakman voor de hand liggend zijn, gezien zijn vakkennis. 

Verzoekster werkt in het verzoekschrift haar bezwaren met betrekking tot het 

gebrek aan nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van producties 1, 16 en 23 nader 

uit en brengt als nieuwe documenten de producties 24 en 25 in, welke volgens 

verzoekster eveneens schadelijk zijn voor de inventiviteit van diverse conclusies. 

Ook brengt verzoekster de producties 26 en 27 in welke een onderbouwing geven 

waarom het versterken van de geleidingsboog door een tegenboog als bedoeld in 

conclusie 13 van het octrooi een voor de hand liggende oplossing is voor de 

vakman. 

In haar reactie op het door octrooihoudster ingebrachte hulpverzoek, stelt 

verzoekster dat deze eveneens niet geldig zijn. Verzoekster heeft zich hierbij 

subsidiair beroepen op de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995. 

Verzoekster betwist dat de voor verlening toegevoegde conclusies 4 en 6, in het 

hulpverzoek conclusies 3 en 5, basis hebben in de aanvraag zoals die is ingediend. 

Ook is er geen basis voor de passage op bladzijde 3 regels 9 t/m 15 van het octrooi. 

Ter zitting van 13 januari heeft verzoekster alleen het bezwaar tegen conclusie 6 en 

de passage in de beschrijving gehandhaafd. 

Volgens verzoekster hoort de passage ‘it is prevented that the guiding bow hits 

other components of the greenhouse’ eveneens opgenomen te zijn in conclusie 6 

van het octrooi. Voorts stelt verzoekster dat in de passage van het octrooi op blz. 9, 

regel 23- blz. 10, regel 6, een specifieke wijze beschreven wordt waardoor 

beweerdelijk ‘tilting’ of ‘swinging’ verkregen kan worden, terwijl conclusie 6 iedere 

wijze van kantelen of zwaaien van de geleidingsboog beschermd wordt. Er is 

derhalve sprake van een ontoelaatbare ‘intermediate generalisation’. 

4. Het verweer van octrooihoudster 

Allereerst merkt octrooihoudster op dat de bezwaren van verzoekster met 

betrekking tot de nieuwheid en inventiviteit van elk van de conclusies niet of 

minimaal zijn gemotiveerd. Zij benadrukt dat op haar geen bewijslast rust om aan 

te tonen dat de conclusies wel nieuw en inventief zijn. 
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Ten aanzien van producties 16 en 23 stelt octrooihoudster dat de onafhankelijke 

conclusie 1 wel nieuw en inventief is. In conclusie 1 is duidelijk gedefinieerd dat 

de geleidingsboog een kromming heeft om de scharnieras. Uit het gehele octrooi 

is volgens octrooihoudster duidelijk op te maken dat hier een kromming met een 

constante radius ten opzichte van de scharnieras is bedoeld. Geen van de 

genoemde documenten toont een dergelijke kromming met een constante radius. 

De geciteerde stand der techniek openbaart of suggereert deze 

verschilmaatregel volgens octrooihoudster niet. Octrooihoudster stelt dat de 

onafhankelijke conclusie 1 daarom ook inventief is. 

Octrooihoudster heeft voor verlening de conclusies gewijzigd, waarbij de 

afhankelijke conclusies 4 en 6 zijn toegevoegd. De genoemde stand van de 

techniek toont volgens octrooihoudster geen geleidingsboog die scharnierend is 

gekoppeld aan het tweede raamwerk en waarbij de geleidingsboog kantelt of 

zwaait naar de scharnieras wanneer het ventilatieraam van de open positie naar 

de gesloten positie scharniert. 

Voor de aanvullende advieszitting heeft octrooihoudster haar verweer tegen het 

bezwaar van uitbreiding van materie verder uitgewerkt. Octrooihoudster stelt dat 

in de oorspronkelijke ingediende aanvraag wel degelijk een basis is voor conclusie 

6 en de passage in de beschrijving. Op blz. 9, regel 36 - blz. 10, regel 6, wordt 

volgens octrooihoudster duidelijk aangegeven dat de maatregel met betrekking 

tot het verschil in afstand van ‘apertures 73 en 76’ ten opzichte van de 

scharnieras slechts optioneel is en los staat van het inzicht dat de geleidingsboog 

moet kantelen of zwaaien in de richting van de scharnieras. Het niet opnemen van 

deze maatregel in conclusie 6 is daarom volgens octrooihoudster toelaatbaar. Dat 

voorkomen wordt dat andere componenten geraakt worden, is volgens 

octrooihoudster een effect en behoeft daarom ook niet in conclusie 6 opgenomen 

te worden. 

Octrooihoudster acht verder de bezwaren tegen de afhankelijke volgconclusie 15 

(conclusie 13 zoals oorspronkelijk ingediend) onvoldoende gemotiveerd. De 

vooronderzoeker acht deze conclusie nieuw en inventief ten opzichte van de 

geciteerde stand der techniek. Verzoekster heeft geen argumenten aangedragen 

waarom deze conclusies voor de hand zouden liggen. 

Octrooihoudster heeft bij haar verweer een hulpverzoek overgelegd omvattende 

37 conclusies. 
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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 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 Conclusie 1 

Verzoekster heeft nieuwheidsbezwaren aangevoerd gebaseerd op twee documenten, 

te weten productie 16 en productie 23. 

5.2.1 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte productie 16 

Uit productie 16 is een kas (‘warenhuis 1’) bekend met een dakconstructie, waarbij 

de dakconstructie is voorzien van een schuin bovenoppervlak, zie figuur 1, een 

eerste raamwerk (‘nokprofiel 2’ en ‘profielen 42’) dat een eerste dakopening 

(‘raamopening 11’) definieert, en een rechthoekig ventilatieraam (‘raam 3’, of ‘raam 

33’) dat de opening bedekt. Het ventilatieraam is scharnierend gekoppeld met het 

eerste raamwerk om te scharnieren om een scharnieras tussen een gesloten positie 

waarin het ventilatieraam zich in hoofdzaak parallel uitstrekt aan het 

bovenoppervlak, en een open positie waarin het ventilatieraam schuin ten opzichte 

van het bovenoppervlak is georiënteerd om een ventilatiedoorgang te vormen, zie 

blz. 2, regels 2-4. Het ventilatieraam (‘33’) is voorzien van een paneel (‘glasplaten 

8’) en een tweede raamwerk (‘onderrandprofielen 37’ en ‘zijrandprofielen 57’) langs 

ten minste een distale voorrand en twee parallelle zijranden van het paneel. De kas 

omvat een netsysteem om doorgang van insecten door de ventilatiedoorgang tegen 

te gaan, zie figuren 4 en 5, waarbij het netsysteem is voorzien van een insectennet 

(‘insektengaas 48’) tussen het eerste raamwerk en het tweede raamwerk dat de 

1 Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 18. 
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ventilatiedoorgang bestrijkt. Het insectennet is in een balgvorm geplooid om op 

gestapelde wijze in te klappen, zie blz. 3, regels 9-14. Voorts is een 

geleidingsvoorziening voor het insectennet voorzien, zie o.a. figuur 11, waarbij de 

geleidingsvoorziening is voorzien van een langwerpige geleidingsboog (‘leidstangen 

56’) tussen het eerste raamwerk en het tweede raamwerk. De ‘leidstangen 56’ 

hebben een kromming om de scharnieras en strekken zich langs het insectennet uit, 

waarbij het insectennet glijdend is gekoppeld met de geleidingsboog, door middel 

van ‘ringen 56’, zie blz. 3, regels 22-28 en figuur 11. 

De gehele hoofdconclusie is bekend uit productie 16 en is daarmee niet nieuw. 

Octrooihoudster heeft aangevoerd dat de vakman de maatregel van conclusie 2, dat 

de kromming van de geleidingsboog een constante radius heeft ten opzichte van de 

scharnieras, meeleest in conclusie 1, en voorts dat deze maatregel niet bekend is 

uit productie 16. Octrooicentrum Nederland deelt deze mening niet. Reeds het 

gegeven dat de maatregel onderwerp is van een afzonderlijke volgconclusie is een 

indicatie dat deze maatregel niet meegelezen wordt in conclusie 1, zoals verzoekster 

terecht heeft aangevoerd. Daarnaast is de maatregel bekend uit productie 16, zodat 

ook als de maatregel wel meegelezen zou mogen worden, conclusie 1 ook niet 

nieuw is ten opzichte van productie 16. 

5.2.2 Conclusie 1 ten opzichte van productie 23 

Octrooicentrum Nederland constateert dat de geleidingsbogen van de inrichting 

bekend uit productie 23 (‘sprieten 26’), zowel in geopende als in gesloten toestand 

aan de bovenzijde vrij zijn van het tweede raamwerk. Het is daarmee niet 

ondubbelzinnig of de geleidingsvoorziening zich tussen het eerste en het tweede 

raamwerk bevindt. Voorts is niet geheel duidelijk of het insectennet volgens figuren 

4 en 5 in een balgvorm is geplooid om op gestapelde wijze in te klappen. Ook strekt 

de geleidingsvoorziening zich uit door het insectennet, en niet er langs. 

Octrooicentrum Nederland acht conclusie 1 nieuw ten opzichte van productie 23. Nu 

conclusie 1 reeds niet nieuw gebleken is ten opzichte van productie 16, acht 

Octrooicentrum Nederland verdere bespreking van de inventiviteit ten opzichte van 

productie 23 niet noodzakelijk. Ook de bezwaren gebaseerd op productie 23 tegen 

de afhankelijke conclusies worden niet besproken. 
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5.3 Conclusie 2 

Zoals uit figuur 11 van productie 16 blijkt zijn de leidstangen star verbonden met 

het tweede raamwerk en beweegt deze door een opening in het eerste raamwerk. 

Door deze starre verbinding zal bij het openen van het raam de leidstang zich 

5 verplaatsen langs een cirkellijn met een vaste afstand ten opzichte van de 

scharnieras. Daar de opening in het eerste raamwerk zich op een vaste positie 

bevindt en het gewenst is om de leidstang zo soepel mogelijk door deze opening te 

laten bewegen, ziet de vakman direct en ondubbelzinnig in dat de kromming van de 

leidstang een constante radius ten opzichte van de scharnieras moet hebben, zodat 

10 het punt waar de leidstang vast is gemaakt aan het tweede raamwerk, de leidstang 

zelf en het punt waar de leidstang door het eerste raamwerk gaat op één cirkellijn 

liggen en bij het openen van het ventilatieraam de leidstang zo min mogelijk 

contact of wrijving tegen de randen van de opening in het eerste raamwerk heeft. 

Conclusie 2 is daarmee impliciet bekend uit productie 16 en niet nieuw. 

15 5.4 Conclusie 3 

Conclusie 3 heeft als kenmerk dat de geleidingsboog is opgehangen aan het tweede 

raamwerk. Een ophanging aan het tweede raamwerk is bekend uit productie 16, zie 

bijvoorbeeld figuur 11. Conclusie 3 van het octrooi is daarmee niet nieuw. 

5.5 Conclusie 4 

20 5.5.1 Nieuwheid conclusie 4 ten opzichte productie 16 

Conclusie 4 van het octrooi verschilt van productie 16 in het kenmerk dat de 

geleidingsboog scharnierend is gekoppeld met het tweede raamwerk. Conclusie 4 is 

nieuw. 

5.5.2 Inventiviteit conclusie 4 

25 Van de scharnierende koppeling van de geleidingsboog met het tweede raamwerk, 

worden in het octrooi geen voordelen of effecten benoemd. In de beschrijving wordt 

het scharnier benoemd op blz. 8, regels 23-25. De vakman begrijpt weliswaar dat 

een scharnier noodzakelijk is voor de werking beschreven in de passage van blz. 9, 

regel 33 t/m blz. 10, regel 6, maar dat maakt nog niet dat het scharnier zelf daarin 

30 een bijzondere functie vervult, anders dan het verschaffen van een geschikte 

ophanging die een beweging mogelijk maakt. 

Verzoekster heeft gewezen op scharnieren bekend uit producties 24 en 25. 
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Productie 24 toont in figuur 6 een rechte geleidingsvoorziening (‘roedegeleider 11’), 

die scharnierend is bevestigd. De scharnierende ophanging is door de rechte vorm 

van de roedegeleider noodzakelijk voor een goed functioneren van de inrichting, zie 

blz. 5, regels 4-20. Daarnaast dient deze ook om in gesloten toestand de 

roedegeleider vrij te kunnen laten hangen, zie figuur 6. Aldus is ook uit productie 24 

bekend om een scharnier toe te passen om beweging van een geleidingsvoorziening 

mogelijk te maken. 

In figuur 1 van productie 25 is een kas voorzien van een ventilatiedoorgang met een 

geleidingsvoorziening voor een insectennet (‘10’) te zien. Aan de linkerzijde van 

figuur 1 wordt een rechte geleidingsvoorziening getoond, aan de rechterzijde betreft 

de geleidingsvoorziening een langwerpige geleidingsboog (‘16’) die een kromming 

heeft om de scharnieras van het ventilatieraam. Volgens de beschrijving kolom 2, 

regel 66, is de geleidingsvoorziening scharnierend verbonden. Er wordt daarbij noch 

in de figuur, noch in de tekst, onderscheid gemaakt tussen de uitvoeringsvormen, 

zodat ook de geleidingsboog scharnierend verbonden is. 

Octrooicentrum Nederland constateert derhalve met verzoekster dat de 

scharnierende ophanging van de geleidevoorziening, ook voor geleidebogen, bekend 

is binnen het vakgebied. 

De vakman die uitgaande van productie 16 een geschikte ophanging zoekt, die in 

voorkomende gevallen bewegingen van de geleidevoorziening faciliteert, zal zonder 

inventieve arbeid een scharnier toepassen als bekend uit hetzij productie 24, hetzij 

productie 25. 

Conclusie 4 is derhalve niet inventief. 

5.6 Conclusie 5 

Conclusie 5 is afhankelijk van een der voorgaande conclusies en heeft als kenmerk 

dat de geleidingsboog glijdend is gekoppeld met het eerste raamwerk. Zoals 

hiervoor beschreven in paragraaf 5.2.1 is deze maatregel bekend uit productie 16, 

waardoor conclusie 5 niet nieuw is. 

5.7 Conclusie 6 

5.7.1 Nieuwheid 

Conclusie 6 is afhankelijk van conclusie 4 en daarmee eveneens nieuw ten opzichte 

van productie 16. 
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5.7.2 Inventiviteit 

Octrooicentrum Nederland gaat uit van productie 16 als meest nabije stand van de 

techniek voor conclusie 6. In productie 16 zijn de geleidingsbogen star verbonden 

met het tweede raamwerk. Er ontbreekt derhalve de maatregel van een 

scharnierende koppeling met het tweede raamwerk en de maatregel dat de 

geleidingsboog naar de scharnieras kantelt of zwaait wanneer het ventilatieraam 

van de open positie naar de gesloten positie scharniert. 

Het probleem dat met deze verschilmaatregelen volgens het octrooi wordt opgelost 

is dat de geleidingsboog in gesloten toestand van het ventilatieraam te ver de kas in 

steekt en daar andere onderdelen kan raken, zie blz. 10, regels 2-6. 

Verzoekster heeft gewezen op figuur 6 van productie 24. In figuur 6 is door middel 

van een onderbroken lijn aangegeven hoe het uiteinde van de geleidingsstang 

beweegt tijdens het sluiten of openen van het ventilatieraam. Duidelijk is te zien dat 

in het eerste gedeelte van het traject tijdens het sluiten het uiteinde richting de 

scharnieras beweegt. Echter, wanneer het ventilatieraam bijna dicht is, beweegt het 

uiteinde zich juist weer af van de scharnieras, waarna de geleidingsstang in gesloten 

richting vrij komt te hangen, in de richting van eventuele obstakels welke juist niet 

geraakt moeten worden volgens de probleemstelling. Daarnaast zal de vakman 

inzien dat bij productie 24 de beweging in de richting van de scharnieras inherent 

volgt uit de rechte vorm van de geleidingsvoorziening. Bij toepassing van een 

boogvorm zal geen beweging in de richting van de scharnieras optreden als bedoeld 

in het octrooi. De gemiddelde vakman zal derhalve in het licht van productie 24 niet 

tot de oplossing van het probleem volgens conclusie 6 komen. 

De gemiddelde vakman zal bij raadpleging van productie 25 zich richten op de 

uitvoeringsvorm met de geleidingsboog zoals aan de rechterzijde getoond in figuur 

1 en zo ook niet komen tot een beweging in de richting van de scharnieras als 

bedoeld in het octrooi. In productie 25 kantelt de geleidingsboog in gesloten 

toestand van het raam ook naar beneden om het opvouwen van het insectengaas te 

faciliteren, zie kolom 3, regels 2-5. 

Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat combinatie van het bekende 

uit hetzij productie 24, hetzij productie 25, bij een kas volgens productie 16, geen 

kas volgens conclusie 6 van het octrooi op levert. Conclusie 6 is derhalve inventief. 

5.7.3 Toegevoegde materie 

Tegen conclusie 6 heeft verzoekster subsidiair de nietigheidsgrond volgens artikel 75 

lid 1 sub c Row 1995 ingebracht dat het onderwerp van het octrooi niet wordt 
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gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag. Door het weglaten van een 

noodzakelijke maatregel die in dezelfde uitvoeringsvorm wordt genoemd als de 

maatregel van conclusie 6, is er sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie 

Volgens vaste jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het Europees 

Octrooibureau geldt dat alleen wanneer de gemiddelde vakman met zijn algemene 

vakkennis rechtstreeks en ondubbelzinnig, impliciet dan wel expliciet, uit de 

oorspronkelijk ingediende aanvraag de materie kan afleiden, deze materie mag 

worden toegevoegd aan een aanvraag, de zogenaamde ‘disclosure-test’ of ook wel 

‘gouden standaard’. 

Octrooihoudster verwijst als basis voor conclusie 6 naar de passage in de 

oorspronkelijk ingediende aanvraag, blz. 9, regel 26 t/m 36, welke overeen komt 

met de passage van blz. 9, regel 33 t/m blz. 10, regel 6 van het octrooi. 

Opgemerkt wordt dat de nummering van de onderdelen in deze paragraaf niet 

geheel klopt. Nummers 73 en 76 zijn verwisseld op blz. 9, regels 33-37, van het 

octrooi. 

In deze passage wordt beschreven dat een klein verschil in de afstand tot de 

scharnieras van de bevestiging aan het tweede raam en de afstand tot de 

scharnieras van de opening in het eerste raamwerk is voorzien, waarbij de afstand 

van de opening tot de scharnieras enigszins korter is dan de afstand van het 

bevestigingspunt tot de scharnieras. Ook wordt de maatregel van conclusie 6 

benoemd, dat de geleidingsboog zal kantelen of zwaaien in de richting (E) van de 

scharnieras bij sluiten van het luchtraam. Ten slotte wordt aangegeven dat hierdoor 

wordt voorkomen dat de geleidingsboog andere onderdelen van de kas raakt die 

aan de dakconstructie zijn bevestigd. Kort samengevat wordt er een constructieve 

uitvoeringsvorm beschreven, gevolgd door de werking en ten slotte het te bereiken 

voordeel. Octrooicentrum Nederland constateert dat in deze passage drie aspecten 

besproken zijn, waarvan er één, de werking, is opgenomen in conclusie 6. Er dient 

bepaald te worden of deze maatregel los van de andere twee aspecten begrepen 

kan worden, of dat er sprake is van een niet toelaatbare intermediate 

generalisation. 

De met name in de jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het EOB 

ontwikkelde regel is dat een intermediate generalisation slechts toelaatbaar is als 

het voor de vakman duidelijk is dat tussen het veralgemeniseerde kenmerk en de 

overige kenmerken van de uitvoeringsvorm waaruit het kenmerk is gehaald geen 

functioneel of structureel verband bestaat. 
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Octrooihoudster heeft aangevoerd dat in de genoemde citatie de woorden ‘in 

practice’ en ‘in particular’ duidelijk aangeven dat de genoemde afstanden optioneel 

zijn in de passage: ‘In practice, the distance of the aperture 73 of guidepiece 75 

with respect to the hinge axis A might slightly deviate, in particular be slightly 

shorter than the distance of the aperture 76 of the mountingpiece 72 with respect 

to the hinge axis A.’ Volgens Octrooicentrum Nederland is hier weliswaar sprake van 

een optioneel gedeelte, echter, er zijn geen aanwijzingen dat het optionele alleen 

ziet op het verschil in afstand en niet op wat daar na komt. De laatste zin op 

bladzijde negen van de ingediende aanvraag begint met ‘This small deviation urges 

the bow assembly to tilt or swing in direction E towards the hinge axes A’. Uit deze 

zin is voor de vakman duidelijk dat er een functioneel verband is tussen de 

genoemde maatregel ‘small deviation’ en ‘tilt or swing in direction E towards the 

hinge axes A’. De ‘small deviation’ is geen optionele uitvoeringsvorm los van het 

kantelen, maar de oorzaak waardoor de geleidingsboog kantelt. Octrooicentrum 

Nederland is derhalve van oordeel dat er een functioneel verband is tussen de 

genoemde maatregelen en dat het weglaten van de maatregel ‘small deviation’ in 

conclusie 6 niet geoorloofd is. Octrooihoudster heeft er naar oordeel van 

Octrooicentrum Nederland wel terecht op gewezen dat het te bereiken voordeel dat 

geen andere onderdelen van de kas geraakt worden, niet noodzakelijk in de 

conclusie behoeft te worden opgenomen, aangezien dit probleem zich niet in alle 

kassen voor hoeft te doen. Nu echter de aspecten ‘small deviation’ en ‘tilt or swing’ 

niet los van elkaar gezien kunnen worden, kan daarom deze passage niet de basis 

vormen voor conclusie 6. 

Octrooihoudster heeft voorts nog gewezen op figuur 3, specifiek de pijl ‘E’. Zonder 

nadere toelichting op de beweging zal de vakman uit deze figuur geen verder 

kantelen of zwaaien afleiden dan dat de geleidingsboog door zijn vorm reeds 

inherent zal doen bij het sluiten van het luchtraam. Figuur 3 biedt daarmee ook 

geen basis voor de op zichzelf staande maatregel van conclusie 6. 

Nu de passage van blz. 3 pas in een later stadium werd toegevoegd, is in de gehele 

aanvraag zoals deze werd ingediend, het kantelen en zwaaien niet direct en 

ondubbelzinnig los van het kleine verschil in afstand af te leiden. Hierdoor is 

conclusie 6 vernietigbaar op grond van artikel 75 lid 1 sub c. 

Uit voorgaande volgt dat Octrooicentrum Nederland eveneens van oordeel is dat de 

passage op blz. 3 in de beschrijving geen basis heeft in de octrooiaanvrage zoals 

ingediend. 
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5.8 Conclusies 7 t/m 11 

De geleidingsboog bekend uit productie 16 strekt zich uit langs de binnenzijde van 

het insectengaas, zoals ook bedoeld in conclusie 7, zie figuur 11. Deze figuur laat 

eveneens de maatregel van conclusie 8 zien dat de boog zich ten minste 

5 gedeeltelijk uitstrekt door de raamopening. Het insectengaas van productie 16 

omvat een reeks met elkaar verbonden balgsecties die met de ogen (‘ringen 57’) 

glijdend zijn gekoppeld met de geleidingsboog, waarmee conclusie 9 eveneens 

bekend is uit productie 16. De geleidingsboog is voorzien van een reeks ogen 

(‘ringen 57’), als in conclusie 10. De geleidingsboog (‘56’) volgens productie 16 is 

10 zoals in conclusie 11 van het octrooi een langwerpige staaf met een kromming. 

Hiermee zijn conclusies 7 t/m 11 bekend uit productie 16 en niet nieuw. 

5.9 Conclusies 12 t/m 14 

5.9.1 Nieuwheid conclusies 12 t/m 14 ten opzichte productie 16 

In productie 16 wordt geen dimensionering of materiaal keuze van de 

15 geleidingsboog (‘leidstang 56’) gegeven. Conclusies 12 t/m 14 zijn nieuw ten 

opzichte van productie 16. 

5.9.2 Inventiviteit conclusies 12 t/m 14 

De gemiddelde vakman zal zonder inventieve arbeid komen tot een geleidingsboog 

met een dikte in het bereik van 2 t/m 50 millimeter en eveneens zonder inventieve 

20 arbeid deze vervaardigen van een metaal, zoals aluminium, staal of roestvast staal. 

Conclusies 12 t/m 14 zijn niet inventief ten opzichte van productie 16. 

5.10 Conclusies 15 t/m 21 

5.10.1 Nieuwheid conclusies 15 t/m 21 ten opzichte productie 16 

Conclusie 15 van het octrooi heeft als kenmerk dat de geleidingsvoorziening is 

25 voorzien van een verstijving, die is gekoppeld met de einden van de geleidingsboog 

en die zich tussen de einden van de geleidingsboog vrij uitstrekt van de 

geleidingsboog. 

De geleidingsvoorziening bekend uit productie 16 omvat geen verstijving die is 

gekoppeld met de einden van de geleidingsboog en zich tussen de einden van de 

30 geleidingsboog vrij uitstrekt van de geleidingsboog. Conclusie 15 is derhalve nieuw. 
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Conclusies 16 t/m 21 zijn in afhankelijkheid van conclusie 15 eveneens nieuw. 

Hierbij merkt Octrooicentrum Nederland op dat verzoekster de opinie niet bestreden 

heeft, waarin onder punt 1.2 opgemerkt wordt dat conclusies 19 en 20 doubleren 

met conclusies 13 en 14. Octrooicentrum Nederland volgt eveneens de lezing dat in 

conclusies 19 en 20 in plaats van de geleidingsboog, de verstijving gelezen moet 

worden. 

5.10.2 Inventiviteit conclusies 15 t/m 21 

Ook voor conclusie 15 gaat Octrooicentrum Nederland uit van productie 16 als de 

meest nabije stand van de techniek. Het effect van het kenmerk van deze conclusie 

is dat voorkomen wordt dat door de kracht van de wind op de geleidingsbogen deze 

zullen vervormen, zie blz. 4, regels 11-13. 

Het probleem dat de vakman zal trachten op te lossen is daarmee hoe de invloed 

van de wind op de vervorming van de geleidingsbogen te verminderen. 

Octrooicentrum Nederland volgt verzoekster in zoverre dat het voor de hand ligt om 

de oplossing voor dit probleem te zoeken in een versteviging van de boogvorm, 

maar merkt op dat versteviging geen onderdeel van de probleemstelling is, maar bij 

de oplossing hoort. Naast versteviging van de boogvorm zijn er mogelijk nog 

andere oplossingen. 

De vakman die de oplossing zoekt in versteviging en de geleidingsboog uit productie 

16 meer stijfheid wil geven om weerstand te bieden tegen de krachten van de wind 

heeft hiervoor diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld in materiaalkeuze en 

dimensionering. Verzoekster betoogt dat bij de mogelijkheden die de vakman op 

basis van zijn algemene kennis zal overwegen, eveneens de mogelijkheid behoort 

om de boogvorm te verstevigen door de uiteinden van de boog met elkaar te 

verbinden. Daartoe voert verzoekster een tweetal publicaties aan, een collegedictaat 

mechanica, productie 26 en een octrooi over een handboog, productie 27. Volgens 

Octrooicentrum Nederland zal de vakman deze producties niet raadplegen voor de 

oplossing van het probleem, omdat de vakgebieden verwijderd zijn van dat van 

productie 16 en het octrooi. Ook ter illustratie van de algemene kennis van de 

vakman overtuigen de producties niet, omdat beide boogvormen niet goed 

voorstelbaar zijn zonder de versteviging. De vakman kan derhalve niet daaruit de 

vakkennis halen een op zichzelf staande boogconstructie te verstevigen als bedoeld 

in conclusie 15. 

De gemiddelde vakman zal derhalve uitgaande van productie 16 niet komen tot de 

maatregelen van conclusie 15. Conclusie 15 en de daarvan afhankelijke conclusies 

16 t/m 21 worden inventief geacht. 
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5.11 Conclusies 22 en 23 

Het insectengaas bekend uit productie 16 omvat een voorpaneel dat overgaat in 

zijpanelen, waarbij het voorpaneel glijdend is gekoppeld met de geleidingsboog, zie 

figuur 4. De zijpanelen van het insectengaas strekken zich uit dwars op de 

5 scharnieras. Conclusies 22 en 23 zijn bekend uit productie 16 en niet nieuw. 

5.12 Conclusies 24 t/m 29 

5.12.1 Nieuwheid conclusies 24 t/m 29 ten opzichte productie 16 

In productie 16 wordt slechts aangegeven dat het insectennet vervaardigd kan zijn 

10 uit een kunststof. Er wordt niet aangegeven dat het insectengaas langwerpige 

gaasbanen omvat die langs een buitenste langsrand daarvan met elkaar verbonden 

zijn. Conclusie 24 is nieuw ten opzichte van productie 16. 

Conclusies 25 t/m 29 zijn in afhankelijkheid van conclusie 24 eveneens nieuw. 

5.12.2 Inventiviteit conclusies 24 t/m 29 

15 De in conclusie 24 genoemde kenmerken van het insectengaas zijn reeds algemeen 

bekend in het vakgebied zoals ook blijkt uit het in het octrooi genoemde stand van 

de techniek productie 1. 

Octrooicentrum Nederland is het met verzoekster eens dat uit productie 1 bekend is 

om een balgvormig insectennet te maken door langwerpige gaasbanen langs een 

20 buitenste langsrand met elkaar te verbinden. Ook de overige maatregelen van de 

conclusies 25 t/m 29 zijn bekend uit productie 1. Zie bijvoorbeeld conclusies 11 t/m 

13 van productie 1, die nagenoeg overeen komen met die van conclusie 25 t/m 28. 

Ook de maatregel van conclusie 29 wordt voor de gemiddelde vakman algemeen 

bekend geacht. 

25 Een dergelijk insectengaas kan naar oordeel van Octrooicentrum Nederland zonder 

inventieve arbeid worden toegepast in de kas bekend uit productie 16. Conclusies 

24 t/m 29 zijn niet inventief in het licht van productie 16 in combinatie met 

productie 1 en/of de algemene kennis van de vakman. 
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5.13 Conclusies 30 t/m 34 

5.13.1 Nieuwheid conclusies 30 t/m 34 ten opzichte productie 16 

In productie 16 wordt aangegeven dat de raamelementen lichtdoorlatende 

glasplaten zijn, zie o.a. conclusie 10. Conclusies 30, 31 en 32 zijn hiermee bekend 

uit productie 16 en niet nieuw. 

In productie 16 wordt niet vermeld dat de raamelementen van gehard glas of 

kunststof gemaakt kunnen zijn. Conclusies 33 en 34 zijn nieuw ten opzichte van 

productie 16. 

5.13.2 Inventiviteit conclusies 33 en 34 

De conclusies 33 en 34 hebben respectievelijk als kenmerk dat het paneel een 

paneel van gehard glas is of een paneel van kunststof. 

Uit de in het octrooi genoemde stand van de techniek is het reeds bekend dat het 

paneel een paneel van gehard glas kan zijn. Daarnaast acht Octrooicentrum 

Nederland ook het gebruik van een kunststof paneel in een tuinbouwkas algemeen 

bekend en voor de hand liggend. 

Conclusies 33 en 34 worden niet inventief geacht. 

5.14 Conclusie 35 

Uit voorgaande is gebleken dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van productie 

16, waarmee een geleidingsvoorziening geschikt voor een kas volgens een der 

voorgaande conclusies eveneens bekend is uit productie 16 en niet nieuw. 

5.15 Hulpverzoek 

5.15.1 Conclusies 1-34 

Conclusie 1 van het hulpverzoek bestaat uit conclusie 1 van het octrooi 

samengetrokken met conclusie 2. De conclusies 2 t/m 34 van het hulpverzoek 

komen overeen met conclusies 3 t/m 35 van het verleende octrooi. De 

doeltreffende bezwaren tegen de conclusies van het octrooi zijn van 

overeenkomstige toepassing op de conclusies van het hulpverzoek. 
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Conclusies 1-2, 4, 6-10, 21, 22, 29-31 en 34 van het hulpverzoek zijn daarmee 

niet nieuw. Conclusies 3, 11-13, 23-28, 32 en 33 zijn niet inventief en conclusie 5 

wordt niet gedekt door de aanvraag zoals deze werd ingediend. Conclusies 14 t/m 

20 van het hulpverzoek zijn nieuw en inventief. 

5.15.2 Toelaatbaarheid hulpverzoek conclusies 35 t/m 37 

Verzoekster heeft bezwaar gemaakt tegen conclusies 35 t/m 37, omdat conclusie 

35 een nieuwe onafhankelijke conclusie betreft en daarmee in feite een tweede 

hulpverzoek, welke niet toegestaan is. 

Conclusie 35 van het hulpverzoek is een samentrekking van de conclusies 1, 4 en 

6 van het verleende octrooi. Octrooihoudster heeft deze toegevoegd omdat zij 

deze nieuw en inventief acht. Het gaat derhalve om dezelfde materie als reeds in 

de conclusies van het octrooi beschermd werd en is in zoverre toelaatbaar. 

Conclusies 36 en 37 betreft materie die nog niet voorkwam in de conclusies van 

het octrooi. Hoewel het hulpverzoek werd ingediend voordat verzoekster de 

bezwaren tegen toegevoegde materie uitwerkte, constateert Octrooicentrum 

Nederland dat conclusies 36 en 37 van het hulpverzoek kennelijk gericht zijn op 

het oplossen van het probleem van het ontbreken van basis waar conclusie 6 van 

het octrooi mee te kampen heeft. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat 

octrooihoudster de mogelijkheid moet hebben het bezwaar van onvoldoende basis 

weg te nemen en dat dit in deze vorm geen ontoelaatbaar extra hulpverzoek 

oplevert. 

5.15.3 Conclusie 35 

Conclusie 35 van het hulpverzoek is volgens octrooihoudster een samentrekking 

van de conclusies 1, 4 en 6 van het verleende octrooi. Omdat de materie van 

conclusie 6 berust op een ontoelaatbare ‘intermediate generalisation’, is voor 

conclusie 35 geen basis te vinden in de oorspronkelijk ingediende aanvraag. 

Overigens wordt opgemerkt dat de maatregel van conclusie 5, dat de 

geleidingsboog glijdend is gekoppeld met het eerste raamwerk, niet voorkomt in 

conclusie 35 van het hulpverzoek. 
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5.15.4 Conclusie 36 

Conclusie 36 van het hulpverzoek is afhankelijk van de conclusies 34 t/m 40 

hetgeen onjuist is. Octrooicentrum Nederland interpreteert deze conclusie als 

afhankelijk van conclusie 35. 

Het eerste deel van de conclusie “...waarbij de geleidingsvoorziening een 

montagedeel omvat dat is aangebracht aan het tweede raamwerk, waarbij het 

montagedeel een opening omvat waardoor de geleidingsboog zich losjes 

uitstrekt...”, betreft de wijze waarop de geleidingsboog scharnierend bevestigd is 

aan het tweede raamwerk. Het tweede deel betreft de wijze waarop de 

geleidinsgboog aan het tweede raamwerk is bevestigd en daardoor heen kan 

bewegen. Deze maatregel is overigens bekend uit productie 16, zie o.a. figuren 4-

6 en 11. Geen van de maatregelen van conclusie 36 lost het probleem van de 

‘intermediate generalisation’ op waarmee conclusie 35 kampt. Conclusie 36 van 

het hulpverzoek is derhalve eveneens niet toelaatbaar. 

5.15.5 Conclusie 37 

Ook conclusie 37 van het hulpverzoek heeft een onjuiste afhankelijkheid. 

Octrooicentrum Nederland interpreteert deze conclusie als afhankelijk van 

conclusie 36. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat deze conclusie kennelijk bedoeld is om 

het bezwaar tegen de ‘intermediate generalisaton’ van conclusie 6 en conclusie 35 

weg te nemen. De conclusie stelt echter dat: “...de afstand tussen de opening van 

het montagedeel en de scharnieras iets afwijkt van, bij voorkeur iets kleiner is 

dan, de afstand tussen de opening van het geleidingsdeel en de scharnieras….” 

terwijl op blz. 9, regel 26-36 van de oorspronkelijk ingediende aanvraag staat: 

“...In practice, the distance of the aperture 73 of guidepiece 75 with respect to the 

hinge axis A might slightly deviate, in particular be slightly shorter than the distance 

of the aperture 76 of the mounting piece 72 with respect to the hinge axis A...” 

In conclusie 37 van het hulpverzoek is derhalve de afstand van het montagedeel tot 

de scharnieras bij voorkeur kleiner, terwijl in de oorspronkelijke aanvraag de afstand 

van de opening in het geleidingsdeel tot de scharnieras kleiner moet zijn. Het 

verschil in afstand is volgens conclusie 37 daarmee zodanig dat de geleidingsboog 

niet de kant van de scharnieras op zal kantelen of zwaaien bij sluiten van het 

luchtraam, maar de andere kant op. 

Conclusie 37 van het hulpverzoek is evenmin toelaatbaar. 
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6. Het advies van Octrooicentrum Nederland 

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande 

dat: 

• Conclusies 1-3, 5, 7-11, 22, 23, 30-32 en 35 vernietigbaar zijn vanwege 

5 gebrek aan nieuwheid; 

• Conclusies 4, 12-14, 24-29, 33 en 34 vernietigbaar zijn vanwege gebrek 

aan inventiviteit; 

• Conclusie 6 vernietigbaar is omdat deze niet gedekt wordt door de 

aanvraag zoals deze werd ingediend; 

10 • De bezwaren tegen conclusies 15-21 geen doel treffen. 

Met betrekking tot het hulpverzoek adviseert Octrooicentrum Nederland dat: 

• Conclusies 1-2, 4, 6-10, 21, 22, 29-31 en 34 niet nieuw zijn; 

• Conclusies 3, 11-13, 23-28, 32 en 33 niet inventief zijn; 

15 • Conclusies 5 en 35-37 niet gedekt worden door de aanvraag zoals deze 

werd ingediend; en 

• De bezwaren tegen conclusies 14-20 geen doel treffen. 

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

20 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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