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1.  Het geding

Handelsonderneming van Schaik Ingen B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 19 

oktober 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 2017996 (hierna: het octrooi).

In reactie hierop heeft Van Aalsburg B.V. (hierna: octrooihoudster) op 2 december 

2020 een verweerschrift met een hulpverzoek ingediend.

Op 12 januari 2021 heeft verzoekster haar verzoekschrift aangevuld met 

bezwaren tegen het hulpverzoek met bijlagen.

In reactie hierop heeft octrooihoudster op 28 januari 2021 een aanvullend 

verweerschrift ingediend.
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Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 19 februari 2021 hebben 

partijen hun standpunt nader doen bepleiten bij monde van hun 

octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde van verzoekster, de heer 

ir. R. Melchior, was hierbij vergezeld door de heer ir. W.G. van Houwelingen 

(gemachtigde) en de heer W. J. van Schaik (Handelsonderneming van Schaik 

Ingen B.V.). De octrooigemachtigde van octrooihoudster, de heer ir. B.J. ’t Jong, 

was hierbij vergezeld door de heer ir. M.D. de Jong (gemachtigde in opleiding) en 

de heer D. van Aalsburg (Van Aalsburg B.V.).

Zowel verzoekster als octrooihoudster heeft ter zitting een exemplaar van haar 

pleitnota overgelegd.

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

beschouwd.

2.  De feiten

Van Aalsburg B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2017996 voor een 

‘Kunstmatig eiland en werkwijze voor het aanleggen van een kunstmatig eiland’, 

welk op 26 juni 2018 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag 

ingediend op 14 december 2016.

Het octrooi omvat 13 conclusies. Conclusie 1 is een inrichtingsconclusie en luidt 

als volgt:

“Kunstmatig eiland, omvattend: 

- een op een bodem aangebrachte gesloten onderlaag van natuurlijk 

materiaal, zoals rijshout, zich uitstrekkend in een lengterichting en een 

breedterichting; 

- een raamwerk, opgebouwd uit een aantal op elkaar in een 

hoogterichting op de onderlaag op elkaar gestapelde en met elkaar 

verbonden lagen van langwerpige van een natuurlijk materiaal gemaakte 

elementen, zoals wiepenbundels, afwisselend aangebracht parallel aan de 

lengterichting en parallel aan de breedterichting; en 

- een tussen het raamwerk aangebracht natuurlijk opvulmateriaal.”

De conclusies 2 t/m 8 zijn afhankelijk van conclusie 1.
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Conclusie 9 is een werkwijze conclusie, welke als volgt luidt:

“Werkwijze voor het aanleggen van een kunstmatig eiland volgens een 

van de voorgaande conclusies, omvattende de stappen van: 

- het verschaffen van een gesloten onderlaag van natuurlijk materiaal, 

zoals rijshout;

- het verschaffen van een raamwerk opgebouwd uit een aantal op elkaar 

op elkaar gestapelde en met elkaar verbonden lagen van op afstand van 

elkaar aangebrachte langwerpige van een natuurlijk materiaal gemaakte 

elementen, zoals wiepenbundels, afwisselend aangebracht in een eerste 

richting en een tweede richting, dwars op de eerste richting;

- het op een bodem zoals een veenbodem afzinken van de gesloten 

onderlaag op een bodem zodat de laag zich uitstrekt in een lengterichting 

en een breedterichting;

- het op de onderlaag afzinken van het raamwerk, waarbij de eerste en 

tweede richting parallel lopen aan de lengterichting en de breedterichting; 

en

- het tussen het raamwerk aanbrengen van een natuurlijk opvulmateriaal, 

zoals veenslib.”

De conclusies 10 t/m 13 zijn afhankelijk van conclusie 9.

3.  De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi en het 

hulpverzoek. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat het octrooi als nietig dient te 

worden aangemerkt op de volgende gronden:

i. het ontbreken van nieuwheid en inventiviteit (artikel 75 lid 1(a) Row 

1995);

ii. het gebrek aan nawerkbaarheid (artikel 75 lid 1(b) Row 1995); en

iii. het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de 

oorspronkelijk ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1(c) Row 1995).

Ter onderbouwing van haar bezwaren wijst verzoekster op de volgende 

openbaarmakingen:

• productie 1: het Nederlandse octrooi NL 2017996;
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• productie 2: tekeningen NL 2017996 zoals oorspronkelijk ingediend op 14 

december 2016;

• productie 3: tekeningen NL 2017996 zoals ingediend op 4 januari 2017;

• productie 4: het nieuwheidsrapport van NL 2017996;

• productie 5: Rapport ‘Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer’ van Royal 

HaskoningDHV;

• productie 6: het Nederlandse octrooi NL 83698 C;

• productie 7: nieuwsbericht BELP ‘Overzicht stand van zaken pilotproject 

veenslib’ van 15 december 2015;

• productie 8: het Nederlandse octrooi NL 69537 C;

• productie 9: ‘Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen’, 

CUR-publicatie 202 van Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en 

Regelgeving, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat; 

• productie 10: de Japanse octrooiaanvraag JP 2001–64938 A;

• productie 11: het Nederlandse octrooi NL 89620 C;

• productie 12: het Nederlandse octrooi NL 15244 C;

• productie 13: het Belgische octrooischrift BE 891.265 A;

• productie 14: het Amerikaanse octrooi US 616.690;

• productie 15: The Project Gutenberg EBook of Historic Ornament, Vol. 1 

(of 2), by James Ward, van 13 juni 2019: 'Historic Ornament’, James 

Ward, Chapman and Hall Ltd, London 1909;

• productie 16: Proceedings of The Society, 1941-42, ‘The lake-dwelling or 

crannog in Eadarloch, Loch Treig: its traditions and its construction, by 

James Ritchie’  van 31 januari 1942;

• productie 17.1: webpagina www.alamy.com: 'Vintage illustrations of Pile 

Dwellings 1900s. – Image ID: 2BAGXXY’;

• productie 17.2: hoge resolutieversie van productie 17.1;

• productie 18: rapport 'Cross-Cultural Engineering: The Role of Dutch Civil 

Engineering in Modern Port Planning in Japan (1870s-1890s)’, Kazumasa 

Iwamoto, Carola Hein, Yokohama, juli 2018;

• productie 19: kopie van de originele Japanse publicatie van 'The History of

Port Construction', Hiroi, O., Nihon Tikukou Shi, uit 1927;

• productie 20: vertaling van fragmenten van productie 19 naar het Engels.
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Onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de 

oorspronkelijk ingediende aanvraag

Meer in het bijzonder stelt verzoekster dat na het toevoegen van de nieuwe figuur 

1 het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de 

oorspronkelijk ingediende aanvraag, omdat de opbouw van laag 4 van de nieuwe 

figuur 1 afwijkt van die van de oorspronkelijk ingediende figuur 1. Volgens 

verzoekster bestaan alle lagen 3, 4, en 5 in de nieuwe figuur 1 uit een raamwerk 

en ontbreekt de gesloten onderlaag. Deze informatie was niet aanwezig in de 

oorspronkelijke ingediende stukken en kan ook niet wordt afgeleid uit de 

beschrijving. Derhalve wordt het onderwerp van het octrooi niet gedekt door de 

inhoud van de ingediende aanvraag.

Nawerkbaarheid

Voorts acht verzoekster de uitvinding zoals geclaimd niet nawerkbaar omdat als 

gevolg van de nieuwe figuur 1 het tevens onduidelijk is voor de vakman hoe de 

verschillende lagen, in het bijzonder de gesloten onderlaag, zijn opgebouwd. De 

summiere beschrijving van de tekeningen biedt geen nadere toelichting, de 

beschrijving heeft het slechts over een onderlaag in de vorm van een rijshoutlaag,

aldus verzoekster. Uit de beschrijving wordt niet duidelijk hoe de gesloten 

onderlaag tot stand komt. De gesloten onderlaag in de conclusies 1 en 9 is 

daarmee niet nawerkbaar geopenbaard.

Gebrek aan nieuwheid en inventiviteit

Met betrekking tot nieuwheid en inventiviteit voert verzoekster allereerst aan dat 

alleen al op basis van het nieuwheidsrapport duidelijk is dat het octrooi niet 

verleend had mogen worden.

In het kader van het gebrek aan nieuwheid beargumenteert verzoekster dat de 

conclusies 1 en 9 niet nieuw zijn ten aanzien van de producties 5, 15, 16, 17.1 en 

17.2.

Uit productie 5 blijkt dat met riet beplante rijsmatten kunnen fungeren als 

zinkstukken voor een natuurlijke oeververdediging voor kunstmatig aangelegde 

oevers. Volgens verzoekster verschilt het verwerken van zinkstukken in deze 

kunstmatig aangeplempte oevers technisch niet van het verwerken van 

zinkstukken in een kunstmatig eiland. Het toepassen van een klassiek zinkstuk op 
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een kunstmatig eiland volgens de conclusies 1 en 9 is derhalve niet nieuw in het 

licht van productie 5.

Volgens verzoekster toont productie 15 in figuur 79C een kunstmatig eiland dat, 

volgens de beschrijving onder figuur 79C, vanaf de bodem is opgebouwd uit 

kruislings verbonden takken. De kruislingse opbouw van de lagen van figuur 79C 

is identiek aan de kruislingse opbouw van de lagen 3, 4 en 5 in de nieuw 

ingediende tekeningen.

Vervolgens wijst verzoekster in haar aanvullend verzoek op de ‘artificial islands’ op

pagina 9 en de specificatie van de ‘Fascine Islands’ volgens het derde type op 

pagina 25 van productie 16. In haar pleitnota wijst verzoekster daarnaast op 

pagina’s 39, 40 en 45 en figuren 15 en 17 van productie 16. In het licht hiervan 

zijn conclusies 1 en 9 niet nieuw volgens verzoekster.

Volgens verzoekster zijn conclusies 1 en 9 evenmin nieuw ten opzichte van de 

producties 17.1 en 17.2 om dezelfde redenen als bij productie 15.

Verzoekster beargumenteert ook dat conclusies 1 en 9 niet inventief zijn, noch ten

aanzien van productie 5 in combinatie met de erkende stand van de techniek in 

het octrooi, productie 6, 18 of 19, noch ten aanzien van één van de producties 15,

16 en 17 in combinatie met één van de producties 5, 6, 18 en 19.

Ten aanzien van de afhankelijke conclusies 2 t/m 8 en 10 t/m 13, stelt verzoekster

het volgende:

• conclusie 2 is in het licht van productie 7 een triviale keuze ingegeven 

door de lokale veenslibproblematiek en bovendien niet inventief ten 

aanzien van productie 5 al-dan-niet in combinatie met productie 6;

• conclusies 3, 7, 8, 10, 11 en 13 zijn niet nieuw ten opzichte van productie 

5 of anders niet inventief ten aanzien van productie 5 gecombineerd met 

productie 6;

• conclusies 4 en 12 zijn niet inventief ten aanzien van productie 5 in 

combinatie met de algemene vakkennis van de vakman of productie 8;

• conclusie 5 is niet inventief in het licht van productie 5 gecombineerd met 

productie 9;

• conclusie 6 is niet inventief ten aanzien van productie 5 gecombineerd met

productie 6.
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Met betrekking tot het hulpverzoek stelt verzoekster dat de onafhankelijke 

conclusies 1 en 9 van het hulpverzoek geen vernieuwende aspecten toevoegen, 

omdat de toevoegingen inherent zijn aan ‘klassieke zinkstukken’. De eerder 

gepresenteerde aanvallen zijn dus onverminderd van toepassing op de conclusies 

1 en 9 van het hulpverzoek, aldus verzoekster.

4.  Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster heeft de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken. Zij

heeft ter onderbouwing van haar verweer vijf documenten aangevoerd. Drie 

documenten zijn ingebracht om een goed beeld te vormen van de werkwijze van 

octrooihoudster en de volgens octrooihoudster unieke constructie. De andere twee

documenten betreffen het door octrooihoudster ingediende hulpverzoek. 

Kunstmatig eiland

In het algemeen merkt octrooihoudster op dat verzoekster stelselmatig het 

gebruik van zinkstukken op of bij een kunstmatig eiland verwart met het 

aanleggen of vormen van een kunstmatig eiland zoals beschreven in het octrooi. 

Een kunstmatig bestaand eiland mag volgens octrooihoudster niet worden 

verward met de aanleg van een nieuw kunstmatig eiland.

Onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de 

oorspronkelijk ingediende aanvraag

Ten aanzien van het bezwaar dat het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt 

door de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag, stelt octrooihoudster 

dat er geen sprake is van toegevoegde materie. De oorspronkelijk ingediende 

figuur 1 en de nieuwe figuur 1 tonen beide een schematisch opbouw van een 

kunstmatig eiland. Hierbij toont noch de oorspronkelijk ingediende figuur 1 noch 

de nieuwe figuur 1 een dermate gedetailleerde weergave van een rijshoutlaag dat 

de vakman voor de opbouw daarvan te rade zou gaan bij de figuren. Tevens is de 

vakman bekend met een ‘klassiek zinkstuk’, welke bestaat uit een rijshoutlaag 

met daarop een laag wiepen.

Nawerkbaarheid

Met betrekking tot het nawerkbaarheidsbezwaar stelt octrooihoudster dat de door 

verzoekster gestelde onduidelijkheden geen grond zijn voor nietigheid en niet 
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leiden tot niet-nawerkbaarheid. Voor de vaststelling dat er sprake is van zodanige 

onduidelijkheid dat een deskundige de uitvinding niet kan toepassen is 

doorslaggevend dat de deskundige niet in staat is om, op basis van de 

openbaarmaking als geheel en met gebruikmaking van zijn algemene kennis, de 

technische maatregelen te identificeren die nodig zijn om het probleem op te 

lossen dat ten grondslag ligt aan de uitvinding. Op grond van het feit dat er geen 

nieuwe informatie in de nieuwe figuur 1 vervat is, kan volgens octrooihoudster 

ook de als gevolg daarvan gestelde onduidelijkheid niet bestaan. 

Tijdigheid aangevoerde producties

Met betrekking tot de producties 15 t/m 20 wijst octrooihoudster er op dat de 

producties 15, 17, 17.1, 17.2 en 18 geen deel uitmaken van de stand van de 

techniek van het octrooi, omdat ze pas zijn gepubliceerd na 14 december 2016. 

Volgens octrooihoudster dient productie 15 de publicatiedatum van het 

gepubliceerde werk te hebben zijnde 13 juni 2019, aangezien uit de notitie op 

pagina 3 blijkt dat de nodige aanpassingen gedaan zijn ten opzichte van de 

oorspronkelijke publicatie uit 1909. Productie 15 kan derhalve niet worden gezien 

als kopie van de publicatie uit 1909.

De publicatiedatum voor productie 17 ligt ten minste na 22 maart 2020, de dag 

dat de afbeelding is gecreëerd. De website vermeldt slechts: ‘More information: 

The Harmsworth Encyclopaedia 1930s/1940s’. Een dergelijk verwijzing naar een 

andere bron kan echter niet leiden tot een andere publicatiedatum. 

Productie 18 is gepubliceerd in 2018. Het feit dat het onderwerp een bespreking 

van het verleden is, kan niet leiden tot het toekennen van een publicatiedatum in 

het verleden.

Daarnaast verzoekt octrooihoudster de producties 19 en 20 buiten beschouwing te

laten omwille van de goede procesorde. Productie 19 is in het Japans gesteld en 

productie 20, de door verzoekster opgeleverde vertaling van fragmenten uit 

productie 19, maakt het nog niet mogelijk om productie 19 op een voor de 

onderhavige procedure betekenisvolle wijze te interpreteren. Daarbij komt de zeer

korte tijd tussen het opvoeren van productie 20 en de zitting.
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Nieuwheid en inventiviteit

Volgens octrooihoudster zijn de door verzoekster opgevoerde producties 5 t/m 20 

geen van alle nieuwheidsbezwarend voor conclusies 1 en 9.

Met betrekking tot de producties 5 t/m 14 stelt octrooihoudster dat geen van deze

een kunstmatig eiland beschrijft.

Productie 5 beschrijft het creëren van een afzinkbare rietoever met de daarin 

beschreven met riet beplante rijsmatten die kunnen fungeren als zinkstukken. 

Volgens octrooihoudster is de term rijsmat zoals gebruikt in productie 5 zo breed 

dat hieruit niet zonder toepassing van ‘hindsight’ een klassiek zinkstuk gelezen 

kan worden. De rijsmatten volgens productie 5 kunnen maar tot een maximale 

diepte van één meter worden afgezonken omdat anders de rietstengels niet boven

het water uitsteken. Productie 5 beschrijft derhalve niet het aanleggen van een 

kunstmatig eiland, aldus octrooihoudster.

De producties 6, 10, 11 en 13 beschrijven elk een zinkstuk. Productie 7 beschrijft 

het gebruik van veenslib, maar niet het gebruik van veenslib in een kunstmatige 

eiland of het aanleggen van een kunstmatig eiland. Productie 8 beschrijft een 

alternatief voor een klassiek zinkstuk. Productie 9 beschrijft het gebruik van 

geotextiel als zool van een zinkstuk. Productie 12 beschrijft een werkwijze voor 

het gebruik van zinkstukken als fundering van een dijk waarbij de eigenlijke dijk 

gevormd wordt door los daarop aangebrachte grond.

Productie 14 beschrijft een werkwijze voor het herstellen van gaten in dijken, 

maar niet een kunstmatig eiland of het aanleggen van een kunstmatig eiland.

Volgens octrooihoudster openbaart productie 15 inderdaad een kunstmatig eiland 

maar niet direct en ondubbelzinnig conclusies 1 of 9. De tekst behorend bij figuur 

79C beschrijft niet dat de bundels takken afwisselend parallel aan de 

lengterichting respectievelijk de breedterichting aangebracht zijn, ‘small trees of 

stems laid lengthwise’ suggereert dat alle takken en stammen in dezelfde 

lengterichting worden gelegd. Noch uit de beschrijving noch uit de figuur blijkt dat

de lagen met elkaar verbonden zijn. De noodzaak om verticale palen aan te 

brengen om de lagen in positie te houden suggereert juist dat de lagen niet met 

elkaar verbonden zijn. Ook wordt met de beschreven lagen geen raamwerk 
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gevormd. Zonder toepassing van ‘hindsight’ kunnen de kruislings gelegde lagen 

niet worden herkend in de slechts in zijaanzicht getoonde gestapelde houtlagen.

Met betrekking tot productie 16 stelt octrooihoudster dat het duidelijk is dat hier 

geen sprake is van een directe en ondubbelzinnige openbaring van de conclusies 1

en 9.

Als de producties 17.1 en 17.2 tot de stand van de techniek van het octrooi 

behoren, dan zijn de conclusies 1 en 9 nieuw ten opzichte ervan.

Met betrekking tot de aangevoerde inventiviteitsbezwaren merkt octrooihoudster 

op, dat het enkele feit dat een combinatie van publicaties leidt tot alle kenmerken 

van een conclusie niet voldoende is voor het aantonen van een gebrek aan 

inventiviteit. De vakman moet immers ook aanleiding hebben om de combinatie 

van publicaties daadwerkelijk te maken. 

Hulpverzoek

Voor het geval Octrooicentrum Nederland van oordeel mocht zijn dat een 

nietigheidsgrond van toepassing is op het octrooi, heeft octrooihoudster een set 

van beperkte conclusies als hulpverzoek ingediend.

5.  De overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5.1  Omvang van het advies

Productie 15

Octrooihoudster heeft betwist dat productie 15 tot de stand van de techniek van 

het octrooi behoort. Zij is van mening dat deze productie daarom buiten 

beschouwing moet blijven. Octrooihoudster is van mening dat voor productie 15 

de publicatiedatum 13 juni 2019 aangehouden moet worden en niet de datum van

het oorspronkelijke boek uit 1909, dat tot inspiratie voor de publicatie in 2019 

geweest is. Uit de ‘Transcriber’s Note’ op pagina 3 van productie 15 blijkt volgens 

haar namelijk dat productie 15 de nodige aanpassingen omvat ten opzichte van 

het oorspronkelijke boek.

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat er geen aanleiding is om aan te 

nemen dat de door verzoekster aangevoerde inhoud van productie 15 verschilt 
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van de inhoud van het originele boek uit 1909. Volgens de ‘Transcriber’s Note’ op 

pagina 3 betreffen de verschillen tussen het origineel en productie 15 namelijk 

slechts de opmaak, zoals de plaatsing van de figuren en de verbetering van kleine 

fouten. Eventuele verbeteringen zijn duidelijk herkenbaar aangegeven in de tekst 

van het e-book. Op de door verzoekster geciteerde pagina’s zijn geen 

verbeteringen aangebracht. Octrooicentrum Nederland beschouwt productie 15 

daarom voor wat betreft de inhoud als een kopie van het boek uit 1909, en 

daarmee tijdig. Daarom wordt productie 15 wel in het advies betrokken.

Productie 16

Verzoekster heeft in de aanvulling van haar nietigheidsbezwaren van 12 januari 

2021 ook de ‘Proceedings of The Society, 1941-42’ van 31 januari 1942 (productie

16) aangevoerd. Deze productie beslaat 71 bladzijden met tekst en 16 bladzijden 

met foto’s. Verzoekster vestigt hier de aandacht op de gebruikte terminologie 

‘artificial islands ‘ op pagina 9 en op de specificatie van de ‘Fascine Islands’ 

volgens het ‘Third type’ op pagina 25. 

Ter zitting heeft verzoekster ook gewezen op het ‘basal framework’ met 

‘brushwood layer’ op pagina 39, de ‘basal timber construction’ uit figuur 15 op 

pagina 40 en de laatste zin van de eerste alinea van pagina 45: “A firm packing of 

stones and earth embedded and held in place all these structures”. Deze passages

en figuur 15 hebben betrekking op een eiland volgens het ‘fourth type’ op pagina 

25. Ook ten opzichte hiervan zouden volgens verzoekster de conclusies 1 en 9 niet

nieuw zijn.

Octrooicentrum Nederland is met octrooihoudster van oordeel dat verzoekster in 

strijd handelt met de goede procesorde door ter zitting nieuwe bezwaren aan te 

voeren uit andere delen van productie 16, een omvangrijk document van 87 

bladzijden. Verzoekster heeft in de schriftelijke ronde op passages geattendeerd 

die betrekking hebben op een eerste item van de stand van de techniek. Het 

vervolgens ter zitting vrijelijk putten uit de rest van het relatief omvangrijke 

document, waarbij een ander item van de stand van de techniek naar voren wordt

gebracht, wordt in strijd met de goede procesorde geacht. Op nieuwe bezwaren 

ontleend aan andere delen van de productie zijn octrooihoudster noch 

Octrooicentrum Nederland voorbereid. De door verzoekster eerst ter zitting 

aangevoerde nieuwe bezwaren zullen derhalve niet in het onderhavige advies 

worden behandeld (vergelijk ook het advies inzake NL 1004503 van 10 november 

Pagina 11 van 25

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

Datum
26/04/2021

Onze referentie
ORE/2017996/L169



1998). Hierbij is meegewogen dat verzoekster nogmaals advies kan vragen en dat

de adviesprocedure laagdrempelig is (zie de Leidraad wettelijk advies (versie 1.2),

Deel II, paragraaf 3.4 respectievelijk Deel I, paragraaf 1.1, en het tweede advies 

inzake NL 1004503 van 13 april 2000).

Octrooicentrum Nederland zal daarom met betrekking tot productie 16 alleen de in

de aanvulling van 12 januari 2021 aangevoerde nietigheidsbezwaren in het advies 

betrekken.

Producties 17 en 18

Octrooihoudster heeft tevens verzocht de producties 17, zowel 17.1 als 17.2, en 

18 buiten beschouwing te laten.

Volgens octrooihoudster zijn de producties 17 en 18 gepubliceerd na de 

indieningsdatum van het octrooi. Verzoekster erkent dat de producties 17 en 18 

zijn gepubliceerd na deze datum, maar heeft naar voren gebracht dat deze 

producties bewijs vormen voor de stand van de techniek van ruim vóór de 

indieningsdatum van het octrooi. Octrooicentrum Nederland stelt met partijen vast

dat de producties 17 en 18 zijn gepubliceerd na de indieningsdatum van het 

octrooi. De documenten zelf maken daarom geen deel uit van de stand van de 

techniek van het octrooi. Ze dienen te worden beschouwd als een interpretatie 

daarvan. Dat betekent dat de documenten, hun tekst en hun afbeeldingen, niet 

kunnen worden gebruikt als direct bewijs voor een item van de stand van de 

techniek van het octrooi. De producties 17 en 18 zullen echter door 

Octrooicentrum Nederland wel worden beschouwd als documenten die indirect 

bewijs leveren aan de hand waarvan conclusies kunnen worden getrokken over de

stand van de techniek of de algemene vakkennis voorafgaande aan de 

indieningsdatum van het octrooi. Van dit soort documenten vormt de 

publicatiedatum namelijk volgens vaste jurisprudentie geen reden om ze buiten 

beschouwing te laten, zelfs niet bij kwesties van nieuwheid en inventiviteit. De 

verwijzing in productie 17 naar ‘The Harmsworth Encyclopaedia 1930s/1940s’ 

volstaat overigens niet om productie 17, analoog aan productie 15, als direct 

bewijs van een item van de stand van de techniek te kunnen beschouwen. 

Productie 17 bevat niet voldoende aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld een 

bladzijdenummer, om vast te kunnen stellen dat de afbeelding van de webpagina 

een kopie uit The Harmsworth Encyclopaedia 1930s/1940s is.  
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Producties 19 en 20

Octrooihoudster heeft voorts verzocht de producties 19 en 20 buiten beschouwing 

te laten.

Productie 19 is in het Japans opgesteld en octrooihoudster heeft aangegeven zich 

niet te kunnen verweren tegen een onvertaalde Japanse productie omdat zij deze 

niet kan interpreteren. Productie 20 bevat een door verzoekster overgelegde 

vertaling van fragmenten van productie 19. Octrooihoudster stelt dat productie 20

het niet mogelijk maakt om productie 19 op een voor de onderhavige procedure 

betekenisvolle wijze te interpreteren, omdat de lering van de hele productie 19 

daarbij overwogen moet worden. Bovendien kan volgens haar productie 20 niet 

als een officiële vertaling door het leven gaan.

Octrooicentrum Nederland heeft de inhoud van productie 19, voor zover deze 

inhoud geïnterpreteerd kan worden aan de hand van productie 20, toch betrokken

in haar advies, onder de aanname dat productie 20 een correcte vertaling geeft 

van de fragmenten uit productie 19. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat 

aan de hand van de vertaling tot de slotsom kan worden gekomen, dat anders dan

verzoekster meent productie 19 niet bezwarend is voor het octrooi (zie hierna 

paragraaf 5.5).

5.2  Toegevoegde materie in de zin van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995

Verzoekster heeft gesteld dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt 

door de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag. In dit verband heeft 

zij gewezen op de figuur 1 van het octrooi die gewijzigd is ten opzichte van de 

oorspronkelijk ingediende figuur 1. In de oorspronkelijke figuur 1 is de structuur 

van de laag 3 en de laag 4 volgens haar wezenlijk anders dan die van het 

raamwerk 5. In de gewijzigde figuur 1 bestaan de lagen 3, 4 en 5 alle uit een 

raamwerk en ontbreekt, aldus verzoekster, de gesloten onderlaag. Deze informatie

was volgens haar niet aanwezig in de oorspronkelijke stukken en kan daaruit 

evenmin worden afgeleid. 

Octrooicentrum Nederland stelt allereerst vast dat de conclusies van het octrooi 

niet zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende conclusies. Alle 

kenmerken van de conclusies van het octrooi, ook de gesloten onderlaag in 

conclusie 1, worden dus direct en ondubbelzinnig geopenbaard in de 
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oorspronkelijke aanvraag. Een verandering in figuur 1 van het octrooi ten opzichte

van de oorspronkelijk ingediende figuur 1 kan daarom alleen leiden tot 

vernietiging van een conclusie van het octrooi op grond van artikel 75 lid 1 sub c 

Row 1995, indien een vakman zoals bedoeld in de Row 1995, in dit geval een 

vakman op het vakgebied van de waterbouwkunde, daardoor een andere uitleg 

aan dezelfde conclusie zou geven dan hij op basis van de oorspronkelijk 

ingediende aanvraag zou doen.

Noch de oorspronkelijke figuur 1 noch de gewijzigde figuur 1 geeft naar het 

oordeel van Octrooicentrum Nederland echter het kunstmatige eiland dermate 

gedetailleerd weer dat de vakman op basis van de getekende lijnen kan opmaken 

dat in de oorspronkelijke figuur 1 een gesloten onderlaag aanwezig is en in de 

gewijzigde figuur deze gesloten onderlaag ontbreekt. Het door verzoekster 

genoemde verschil tussen de oorspronkelijke figuur 1 en de gewijzigde figuur 1 

wat betreft de weergave van de lagen 3, 4 en 5 geeft de vakman daarom geen 

reden om de conclusies van het octrooi anders uit te leggen. De vakman treft 

bovendien zowel in de gewijzigde figuur 1 als in de oorspronkelijke figuur 1 het 

verwijzingscijfer 4 aan. Daarmee wordt volgens de figuurbeschrijving een 

rijshoutlaag aangegeven waarop in hoogterichting gezien raamwerk 5 gebouwd is.

Omdat in conclusie 1 van het octrooi staat dat het raamwerk opgebouwd is op de 

gesloten onderlaag zal de vakman uit het octrooi als geheel begrijpen dat met het 

verwijzingscijfer 4 in beide figuren 1 de gesloten onderlaag aangegeven is. Anders

dan verzoekster heeft betoogd dient er dus van uit te worden gegaan dat in de 

gewijzigde figuur 1 de gesloten onderlaag niet ontbreekt.

De bezwaren van verzoekster gebaseerd op artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 treffen

daarom geen doel.

5.3  Nawerkbaarheid

Verzoekster heeft gesteld dat, als gevolg van de nieuwe figuur 1, het voor de 

vakman onduidelijk is hoe de verschillende lagen, in het bijzonder de gesloten 

onderlaag zoals vereist in de onafhankelijke conclusies 1 en 9, zijn opgebouwd. In 

de figuurbeschrijving wordt volgens haar slechts een onderlaag in de vorm van 

een rijshoutlaag genoemd.

Pagina 14 van 25

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

Datum
26/04/2021

Onze referentie
ORE/2017996/L169



Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat bij de beoordeling van de 

nawerkbaarheid van het octrooi doorslaggevend is, of het octrooi als geheel - dat 

wil zeggen de conclusies, de beschrijving en de figuren - een uiteenzetting bevat 

van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat de vakman met 

gebruikmaking van zijn algemene kennis de uitvinding kan toepassen.

Figuur 1 is weliswaar te weinig gedetailleerd om af te kunnen leiden hoe de 

gesloten onderlaag zoals genoemd in de conclusies 1 en 9 opgebouwd is, maar op 

bladzijde 2, regels 3 – 27, van de beschrijving staat dat ‘een uit rijshout 

opgebouwde mat met hierop een laag wiepen, ook wel bekend onder de naam 

‘klassiek zinkstuk’, bij voorkeur geschikt is voor het opbouwen van het 

kunstmatige eiland.

Omdat de vakman bekend is met klassieke zinkstukken zal hij uit het octrooi 

begrijpen dat de gesloten onderlaag volgens conclusie 1 opgebouwd kan zijn 

overeenkomstig de gesloten onderlaag van een klassiek zinkstuk. Uit dezelfde 

passage van de beschrijving zal hij begrijpen dat het op de onderlaag 

aangebrachte raamwerk opgebouwd kan zijn overeenkomstig het uit 

wiepenbundels gemaakte raamwerk van een klassiek zinkstuk.

Derhalve zal de vakman die kennis neemt van het octrooi als geheel begrijpen hoe

de verschillende lagen, in het bijzonder de gesloten onderlaag volgens de 

conclusies 1 en 9, nagewerkt kunnen worden.

Het bezwaar ten aanzien van de nawerkbaarheid van het octrooi wordt derhalve 

door Octrooicentrum Nederland niet ingezien.

5.4  Nieuwheid

Verzoekster heeft de producties 5, 15, 16 en 17 aangevoerd als nieuwheids-

bezwarend. Aangezien productie 17 zelf naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland geen deel uit maakt van de stand van de techniek van het octrooi (zie 

5.1) wordt alleen de nieuwheid van de conclusies van het octrooi ten opzichte van 

de producties 5, 15 en 16 besproken. Vervolgens zal worden ingegaan op wat uit 

productie 17 over de nieuwheid van de conclusies kan worden geconcludeerd.
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5.4.1  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van productie 5

Productie 5 openbaart op bladzijde 41, regels 20 – 32, een met riet beplante 

rijsmat die kan fungeren als een zinkstuk en daarmee als natuurlijke 

oeververdediging langs de westoever van het Zeeburgereiland. Met verzoekster is 

Octrooicentrum Nederland van oordeel dat van het Zeeburgereiland algemeen 

bekend is dat het is gemaakt door het aanplempen met baggerslib. Het kan 

daarom beschouwd worden als een kunstmatig eiland. Uit de aanduiding 

‘natuurlijke’ kan, zoals verzoekster terecht heeft opgemerkt, geconcludeerd 

worden dat het in de genoemde passage gaat om een klassiek zinkstuk, dat wil 

zeggen een zinkstuk zonder kunststof doek. Deze toepassing van een klassiek 

zinkstuk als oeververdediging wordt in de beschrijvingsinleiding van het octrooi op

pagina 2, regels 14 – 22, als stand van de techniek besproken. Octrooicentrum 

Nederland wijst er op dat bij de toepassing van een klassiek zinkstuk als 

oeververdediging van een kunstmatig eiland de onderlaag van het zinkstuk niet de

onderlaag van het kunstmatige eiland vormt en het raamwerk van het zinkstuk 

niet het raamwerk van het kunstmatige eiland vormt. Het zinkstuk volgens de 

genoemde passage in productie 5 vormt dus niet de in conclusie 1 beschreven 

bouwkundige structuur van het kunstmatige eiland. Productie 5 openbaart daarom

naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland niet dat het kunstmatige eiland 

een gesloten onderlaag en een raamwerk omvat in de zin van conclusie 1 van het 

octrooi.

Conclusie 1 is daarom nieuw ten opzichte van productie 5.

 

5.4.2  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van productie 15

Figuur 79C van productie 15 openbaart volgens het bijschrift daarvan een 

doorsnede van een zogenaamde ‘fascine dwelling’, die volgens bladzijde 51, de 

onderste zes regels van productie 15 gebouwd is ‘from the bottom of the lake’. 

Hieruit concludeert Octrooicentrum Nederland dat figuur 79C een kunstmatig 

eiland betreft. Uit de figuur en de genoemde passage kan verder opgemaakt 

worden dat het kunstmatige eiland een aantal in een hoogterichting op elkaar 

gestapelde lagen (‘layers’) van langwerpige van een natuurlijk materiaal 

gemaakte elementen (‘small trees or stems’) omvat. Dat de lagen op elkaar 

gestapeld zijn impliceert dat ze met elkaar in contact staan en dus dat ze met 

elkaar verbonden zijn in de zin van conclusie 1 van het octrooi. Aan deze 
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verbondenheid is in het octrooi immers geen speciale betekenis gegeven en in het 

normale spraakgebruik is verbondenheid een zeer wijd begrip.

De partijen zijn het onderling oneens over de vraag of de lagen van elementen 

een raamwerk vormen waarbij de elementen afwisselend parallel aan de 

lengterichting en parallel aan de breedterichting zijn aangebracht. Verzoekster 

meent van wel omdat volgens haar in de figuur 79C duidelijk kruislingse lagen te 

herkennen zijn. Octrooihoudster is van mening dat niet zonder toepassing van 

‘hindsight’ kruislings gelegde lagen te herkennen zijn in de slechts in zijaanzicht 

getoonde gestapelde houtlagen. De zinsnede op bladzijde 51 ‘It consisted of 

layers of small trees or stems laid lengthwise’ legt verzoekster uit als dat slechts 

alle takken binnen een laag zich in dezelfde lengterichting uitstrekken. 

Octrooihoudster is van mening dat met deze zinsnede wordt gesuggereerd dat alle

takken en stammen van het kunstmatige eiland in dezelfde lengterichting zijn 

gelegd. Verder betekent volgens verzoekster ‘interwoven’ in de zinsnede ‘these 

sticks or trees were interwoven’ letterlijk samenweven, hetgeen volgens haar 

bevestigt dat het gaat om kruislings geplaatste takken en stammen. Anders dan 

verzoekster verstaat octrooihoudster onder ‘interwoven sticks or trees’ 

samengebonden bundels takken, overeenkomstig het woord ‘fascine-work’. 

Naar het oordeel van octrooicentrum Nederland zou een waterbouwkundige na het

bestuderen van productie 15 geen van beide lezingen kunnen uitsluiten. Productie 

15 openbaart daarom niet ondubbelzinnig een raamwerk conform conclusie 1 van 

het octrooi. 

Voorts constateert Octrooicentrum Nederland dat noch een op een bodem 

aangebrachte gesloten onderlaag noch een tussen het raamwerk aangebracht 

natuurlijk opvulmateriaal uit productie 15 bekend zijn. 

Octrooicentrum Nederland acht conclusie 1 daarom nieuw ten opzichte van 

productie 15. 

5.4.3  Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van productie 16

Ten aanzien van het nieuwheidsbezwaar met betrekking tot productie 16 beperken

de overwegingen van Octrooicentrum Nederland zich, zoals in paragraaf 5.1 uiteen
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is gezet, tot het eiland volgens het ‘third type’ dat is beschreven in de derde 

alinea van bladzijde 25.

Hier wordt een kunstmatig eiland (‘lake dwelling’, bekend als ‘fascine island’) 

beschreven omvattende een aantal op elkaar gestapelde en dus met elkaar 

verbonden lagen (‘succession of layers’) van langwerpige van een natuurlijk 

materiaal gemaakte elementen (‘brushwood, branches, and stems of small trees’).

Betreffende dit type eiland geeft productie 16 niet meer informatie dan wat in de 

derde alinea op bladzijde 25 staat. Deze alinea openbaart niet de resterende 

kenmerken van conclusie 1 van het octrooi aangaande de gesloten onderlaag, het 

raamwerk en het opvulmateriaal.

Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van productie 16. 

5.4.4  Nieuwheid van conclusie 1 in het licht van productie 17

Productie 17 ondersteunt naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland de 

conclusie die op basis van de producties 15 en 16 getrokken kan worden, namelijk

dat voorafgaande aan de indiening van de aanvraag voor het octrooi kunstmatige 

eilanden bekend waren met in een hoogterichting op elkaar gestapelde 

langwerpige van een natuurlijk materiaal gemaakte elementen. Uit productie 17 

kunnen geen andere relevante conclusies getrokken worden. 

De nieuwheid van conclusie 1 blijft daarom ook in het licht van productie 17 in 

stand. 

5.4.5  Nieuwheid van de conclusies 2 - 8 

Vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 1 zijn de conclusies 2 - 8 eveneens 

nieuw. 

5.4.6  Nieuwheid van de werkwijzeconclusies 9 - 13

Conclusie 9 betreft een werkwijze voor het aanleggen van een kunstmatig eiland 

volgens een van de conclusies 1 - 8. Aangezien de conclusies 1 - 8 nieuw zijn is 

conclusie 9 eveneens nieuw. 
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Vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 9 zijn de conclusies 10 - 13 eveneens 

nieuw.

5.5  Inventiviteit

5.5.1  Meest nabij gelegen stand van de techniek

Bij het beoordelen van de inventiviteit van de uitvinding dient allereerst de meest 

nabijgelegen stand van de techniek te worden bepaald. De meest nabijgelegen 

stand van de techniek is die combinatie van kenmerken, geopenbaard in één 

enkele vindplaats, welke combinatie het meest veelbelovende uitgangspunt vormt 

voor een ontwikkeling die tot de uitvinding leidt.

Daartoe dient eerst overwogen te worden welke stand van de techniek gericht is 

op eenzelfde of vergelijkbaar doel als dat van de uitvinding volgens het octrooi. 

Dat doel is blijkens het octrooi, blz. 1, regel 13 - blz. 2, regel 31, het verschaffen 

van een kunstmatig eiland dat gemakkelijk geplaatst kan worden, stevig is en 

waarmee aan de bezwaren van materialen gemaakt uit fossiele brandstoffen 

tegemoet wordt gekomen.

De producties 5, 15 en 16 openbaren elk een kunstmatig eiland waarmee aan de 

bezwaren van materialen gemaakt uit fossiele brandstoffen tegemoet wordt 

gekomen. Uit productie 19, geïnterpreteerd aan de hand van productie 20, is een 

pier (‘jetty’ of ‘pier’ of ‘breakwater’) bekend, opgebouwd uit op elkaar gestapelde 

klassieke zinkstukken. Octrooicentrum is met verzoekster van oordeel dat een pier

beschouwd kan worden als een kunstmatig eiland in de zin van het octrooi, 

aangezien een langgerekte legakker in het octrooi ook als een kunstmatig eiland 

wordt gezien. Derhalve openbaart ook productie 19 een kunstmatig eiland 

waarmee aan de bezwaren van materialen gemaakt uit fossiele brandstoffen 

tegemoet wordt gekomen.

De uitvindingen volgens de producties 6 t/m 14 verschaffen geen kunstmatig 

eiland en liggen daarom verder van het octrooi verwijderd. De producties 17 en 18

betreffen geen combinatie van kenmerken die tot de stand van de techniek van 

het octrooi behoort en zijn daarom ongeschikt als uitgangspunt.

Vervolgens dient van de producties 5, 15, 16 en 19 te worden overwogen welke 

stand van de techniek de minste modificaties vergt om tot de uitvinding volgens 
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het octrooi te komen. In dit opzicht acht Octrooicentrum Nederland productie 5 

verder van het octrooi verwijderd dan de producties 15, 16 en 19. Zoals onder 

5.4.1 uiteengezet omvat de bouwkundige structuur van het uit productie 5 

bekende Zeeburgereiland namelijk geen op elkaar gestapelde en met elkaar 

verbonden lagen van langwerpige van een natuurlijk materiaal gemaakte 

elementen. De structuur van elk van de kunstmatige eilanden volgens de 

producties 15, 16 en 19 omvat wel dergelijke elementen. Daarom zal 

Octrooicentrum Nederland de inventiviteit van de octrooiconclusies bespreken 

uitgaande van de producties 15, 16 en 19.

5.5.2  Inventiviteit uitgaande van productie 15 of 16

Het kunstmatige eiland volgens conclusie 1 verschilt naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland van elk van de uit productie 15 en productie 16 

bekende kunstmatige eilanden door de volgende kenmerken:

• een op een bodem aangebrachte gesloten onderlaag;

• een raamwerk, opgebouwd uit een aantal op elkaar in een hoogterichting 

op de onderlaag op elkaar gestapelde en met elkaar verbonden lagen van 

langwerpige van een natuurlijk materiaal gemaakte elementen, 

afwisselend aangebracht parallel aan de lengterichting en parallel aan de 

breedterichting; en

• een tussen het raamwerk aangebracht natuurlijk opvulmateriaal.

Rekening houdend met het octrooi, in het bijzonder bladzijde 2, regels 26 - 27 en 

bladzijde 6 regels 9 – 12, en het kunstmatige eiland volgens productie 15 

respectievelijk 16 stelt Octrooicentrum Nederland vast dat het effect van deze 

combinatie van verschilkenmerken is, dat de structuur van het kunstmatige eiland

steviger is en dat het kunstmatige eiland op een eenvoudige en betrouwbare wijze

afgezonken kan worden op een onderwater liggende ondergrond.

Het probleem waarvoor de vakman zich uitgaande van een kunstmatig eiland 

zoals bekend uit productie 15 of productie 16 gesteld ziet, is daarmee hoe het 

kunstmatige eiland zo aan te passen dat het steviger is en dat het op een 

eenvoudige en betrouwbare wijze afgezonken kan worden op een onderwater 

liggende ondergrond.
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Verzoekster heeft in dit verband gewezen op een aantal combinaties die volgens 

haar tot een kunstmatig eiland volgens conclusie 1 van het octrooi leiden.

Productie 15 of 16 in combinatie met het klassieke zinkstuk volgens het octrooi of 

volgens productie 6

De vakman die een oplossing zoekt voor het genoemde probleem is volgens 

verzoekster bekend met het klassieke zinkstuk. De vakman weet dat het klassieke

zinkstuk steviger is dan de houten constructie volgens productie 15 of 16 en dat 

het op een eenvoudige en betrouwbare wijze afgezonken kan worden. Tot zover 

volgt Octrooicentrum Nederland verzoekster in haar opvatting. Het ligt daarom 

binnen het bereik van de vakman om de kennis van het klassieke zinkstuk toe te 

passen bij het kunstmatige eiland volgens productie 15 of productie 16, ook al zijn

de voordelen daarvan niet bekend in relatie tot een kunstmatig eiland. Anders dan

verzoekster is Octrooicentrum Nederland echter van oordeel die toepassing zonder

inventieve arbeid niet tot het kunstmatige eiland volgens conclusie 1 leidt. De 

hoogte van de structuur van een eiland is normaal gesproken namelijk groter dan 

de hoogte van de structuur van een oeverbekleding in de vorm van een zinkstuk. 

Met slechts een zinkstuk verkrijgt de vakman normaal gesproken geen eiland. Hij 

zal zinkstukken op elkaar moeten stapelen totdat hij een constructie met de 

hoogte van het eiland verkrijgt. Weliswaar wordt hij daar door Octrooicentrum 

Nederland toe in staat geacht, maar als hij dat zou doen dan zouden de gesloten 

onderlagen van de zinkstukken tussenlagen vormen tussen de gestapelde lagen 

van langwerpige elementen waaruit een raamwerk van het eiland zou zijn 

opgebouwd. De lagen van langwerpige elementen van het raamwerk van het 

eiland zouden dan niet alle op elkaar gestapeld zijn, zoals conclusie 1 voorschrijft, 

maar deels op elkaar en deels op een gesloten tussenlaag. Dit is een wezenlijk 

verschil omdat het invloed heeft op de stevigheid van het eiland. Bovendien wordt

het aanbrengen van het opvulmateriaal tussen het raamwerk bij een dergelijke 

denkbeeldige constructie moeilijk of onmogelijk door de gesloten tussenlagen 

vormende onderlagen van de zinkstukken. Om het kunstmatige eiland volgens 

conclusie 1 te verkrijgen dient de vakman de zinkstukken dus aan te passen. Dit 

vergt verdere gedachtestappen die hij met gebruik van louter zijn algemene 

kennis van het klassieke zinkstuk niet kan nemen en die hij niet leert uit productie

6. Daarom voldoet conclusie 1 naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland 

aan de eis van inventiviteit in het licht van de combinatie van productie 15 of 16 

met het klassieke zinkstuk volgens het octrooi of volgens productie 6.
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Productie 15 of 16 in combinatie met productie 18 of 19

Productie 18 kan niet worden gebruikt als direct bewijs voor een item van de 

secundaire stand van de techniek van het octrooi (zie ook 5.1). Over de stand van

de techniek en de algemene kennis van de vakman ten tijde van de indiening van 

het octrooi kan naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland op basis van 

productie 18 niet meer geconcludeerd worden dan op basis van productie 19, met 

daarin de oorspronkelijke publicatie van figuur 1 van productie 18.

Uit productie 19, geïnterpreteerd aan de hand van productie 20, is een kunstmatig

eiland bekend met een structuur van gestapelde klassieke zinkstukken. Productie 

19 openbaart niet het kenmerk van conclusie 1, dat de lagen van langwerpige 

elementen van het raamwerk van het eiland op elkaar gestapeld zijn. Deze zijn 

deels op elkaar en deels op een gesloten tussenlaag vormende onderlaag van een 

zinkstuk gestapeld. Daarom is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de 

combinatie van productie 15 of 16 met het bekende uit productie 19 zonder 

inventieve arbeid niet leidt tot het kunstmatige eiland volgens conclusie 1.

Productie 15 of 16 in combinatie met zinkstukken uit een van de overige door 

verzoekster overgelegde producties, in het bijzonder productie 5

Productie 5 openbaart het gebruik van met riet beplante rijsmatten die fungeren 

als een zinkstuk en daarmee als natuurlijke oeververdediging. De producties 8 t/m

11 en 13 openbaren elk een zinkstuk dat een aanpassing is van het klassieke 

zinkstuk. Voor al deze als oeverbekleding toegepaste zinkstukken geldt naar het 

oordeel van Octrooicentrum Nederland dat, net als bij het klassieke zinkstuk, de 

combinatie daarvan met een eiland zoals bekend uit productie 15 of 16 zonder 

inventieve arbeid niet leidt tot het kunstmatige eiland volgens conclusie 1 van het 

octrooi.

Productie 12 openbaart op blz. 1, regels 1 – 11, als stand van de techniek dat 

zinkstukken  worden gebruikt voor landaanwinning en voor het maken van dijken. 

Hiertoe worden de van natuurlijk materiaal gemaakte zinkstukken bezwaard 

neergelaten, waarop dan materiaal of grond voor een dijklichaam wordt 

aangebracht. Blijkens bladzijde 1, regels 11 – 14, van productie 12 is er bij deze 

methode in open water en bij ruw weer de kans van afslag van de juist 

aangebrachte grond. De vakman begrijpt uit productie 12 naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland dat de zinkstukken dienen als een fundering van het 

dijklichaam en dat het dijklichaam zelf geen voorziening heeft die stevigheid 
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geeft. Daarom zal de vakman die het kunstmatige eiland bekend uit productie 15 

of 16 zo wil aanpassen dat het behalve op een eenvoudige en betrouwbare wijze 

afgezonken kan worden ook steviger is, niet de in productie 12 als stand van de 

techniek beschreven bouwwijze toepassen.

Conclusie 1 is derhalve inventief ten opzichte van productie 15 of 16 in combinatie

met zinkstukken uit een van de overige door verzoekster overgelegde producties.

Voor de volledigheid merkt Octrooicentrum Nederland op dat productie 7 geen 

zinkstuk openbaart. Deze productie is door verzoekster ook slechts genoemd in 

verband met conclusie 2.

Productie 14 openbaart evenmin een zinkstuk. Deze productie toont een drijvende

structuur (‘floating dam B’) voor het repareren van dijkbreuken. De structuur 

omvat een raamwerk van elkaar kruisende en met elkaar verbonden 

boomstammen of balken (‘intercrossing logs or timber a’). De structuur is niet 

afzinkbaar. Daarom zet productie 14 de vakman niet op het spoor om de daarin 

beschreven structuur te gebruiken voor het bereiken van een oplossing voor het 

genoemde probleem van een eiland volgens productie 15 of 16.

Productie 17 kan niet worden gebruikt als direct bewijs voor een item van de 

secundaire stand van de techniek van het octrooi (zie ook 5.1 en 5.4.4). Deze 

productie voegt naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland ten opzichte van 

het voorgaande geen relevante informatie toe en wordt daarom evenmin 

bezwarend geacht voor de inventiviteit van conclusie 1.

5.5.3  Inventiviteit uitgaande van productie 19

Figuur 1 van productie 19 toont een kunstmatig eiland opgebouwd uit op elkaar 

gestapelde zinkstukken. Een raamwerk wordt in figuur 1 van productie 19 niet 

getoond, maar de vakman zal naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland uit 

productie 19 begrijpen dat  gestapelde lagen van langwerpige elementen van de 

zinkstukken een raamwerk vormen. Gesloten onderlagen van de zinkstukken 

vormen daarbij tussenlagen tussen lagen van langwerpige elementen van het 

raamwerk. De lagen van langwerpige elementen van het raamwerk van het eiland 

zijn dus niet alle op elkaar gestapeld, zoals conclusie 1 voorschrijft, maar zijn 

deels op elkaar en deels op een gesloten tussenlaag gestapeld. Zoals onder 5.5.2 

uiteengezet heeft dit verschil invloed op de stevigheid van het eiland. Bovendien 
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wordt het aanbrengen van het opvulmateriaal tussen het raamwerk moeilijk of 

onmogelijk door de gesloten tussenlagen vormende onderlagen van de 

zinkstukken. Om het kunstmatige eiland volgens conclusie 1 te verkrijgen dient de

vakman het eiland volgens productie 19 aan te passen. Daarvoor is zijn algemene 

kennis niet toereikend en geen van de overige door verzoekster in het geding 

gebrachte producties wijst de vakman in de richting van dit verschilkenmerk. 

Octrooicentrum Nederland concludeert daarom dat conclusie 1 inventief is ten 

opzichte van productie 19.

5.5.4  Inventiviteit van conclusies 2 - 8

Vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 1 zijn de conclusies 2 - 8 eveneens 

inventief. 

5.5.5  Inventiviteit van werkwijzeconclusies 9 - 13

Conclusie 9 betreffende het aanleggen van een kunstmatig eiland volgens een van

de conclusies 1 - 8 is inventief, omdat de conclusies 1 - 8 inventief zijn.

Vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 9 zijn de conclusies 10 - 13 eveneens 

inventief.

5.6  Hulpverzoek

Nu is vastgesteld dat alle geldende conclusies in stand kunnen blijven is 

behandeling van het hulpverzoek overbodig.

6.  Het advies van Octrooicentrum Nederland

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

de aangevoerde nietigheidsbezwaren ten aanzien van het Nederlandse octrooi 

2017996 geen doel treffen.
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Aldus gedaan op 26 april 2021 te Den Haag door M.W.D. van der Burg, B.L. van 

Soest en M. van der Vlugt.

M.W.D. van der Burg, I.M. Stuijt-Noordhoek

voorzitter secretaris
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