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Gemachtigde 

: Wienerberger B.V. te Zaltbommel 

: ir. A. Ferguson 

1. Het geding 

5 

Solarti B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 13 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 2011398 (hierna: het octrooi). 

10 

Wienerberger B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 25 november 2020 een 

verweerschrift met bijlagen en een hulpverzoek ingediend. 

Verzoekster heeft op 15 december 2020 in reactie op het hulpverzoek haar 

verzoekschrift aangevuld en daarbij nieuwe bijlagen ingediend. 

15 Octrooihoudster heeft vervolgens op 15 januari 2021 een aanvulling op haar 

verweerschrift ingediend en verzocht om inspectie van de ‘Zonnepan’. 

20 

De inspectie heeft op 27 januari 2021 plaatsgevonden ten kantore van 

Octrooicentrum Nederland in het bijzijn van de heer ir. A. Ferguson 

(octrooigemachtigde van octrooihoudster), de heer L. Rievers (medewerker van 

octrooihoudster), de heer ir. B.Ch. Ledeboer (octrooigemachtigde van verzoekster) 

en de heer ir. G.J.M. Ruijgers (secretaris van de adviescommissie). 
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Twee dagen voor de onlinehoorzitting van Octrooicentrum Nederland hebben beide 

partijen een schriftelijk pleidooi ingediend. 

Tijdens de onlinehoorzitting op 4 februari 2021 hebben partijen hun standpunt 

5 nader doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigden. De 

octrooigemachtigde van verzoekster, de heer ir. B.Ch. Ledeboer, was hierbij 

vergezeld door de heer ir. G. de Iongh (octrooigemachtigde in opleiding), 

mevrouw mr. C. Zeri (advocate), de heer J. Bakker (directeur Solarti B.V.) en de 

heer M. Wabeke (directeur Solarti B.V.). De octrooigemachtigde van 

10 octrooihoudster, de heer ir. A. Ferguson, was hierbij vergezeld door de heer G. 

Kamps (productmanager dak Wienerberger B.V.), mevrouw ir. V. Hostens 

(octrooigemachtigde), de heer L. Rievers (medewerker Wienerberger B.V.) en de 

heer J. Fila (medewerker Wienerberger B.V.). 

Zowel verzoekster als octrooihoudster heeft notities van haar mondeling pleidooi 

15 ingediend. 

Tijdens de hoorzitting is verzoekster de mogelijkheid geboden om nader aan te 

tonen dat een van de door haar ingediende bijlagen voor de indieningsdatum van 

het octrooi openbaar toegankelijk was. 

20 Een schrijven daartoe is op 12 februari 2021 door verzoekster ingediend. 

Octrooihoudster heeft op 1 maart 2021 een reactie daarop gestuurd. 

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

beschouwd. 

2. De feiten 

Wienerberger B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2011398 voor een 

“Werkwijze voor het vervaardigen van een van een uitsparing voorziene 

keramische dakpan en van een van een zonnepaneel voorziene dakpan”, welke op 

30 9 maart 2015 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvrage 

ingediend op 6 september 2013. 

Het octrooi omvat 2 conclusies, die als volgt luiden: 

35 1. Werkwijze voor het vervaardigen van een van een uitsparing 

voorziene keramische dakpan omvattende: 
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– het brengen van een niet uitgeharde samenstelling tussen twee 

naar elkaar toe gekeerde vormoppervlakken van twee malhelften; 

– het persen van de twee malhelften naar elkaar toe waarbij de 

samenstelling in de vormruimte tussen de beide vormoppervlakken in de 

gewenste vorm wordt geperst; en 

– het vervolgens uitharden van de tot de gewenste vorm geperste 

samenstelling, 

met het kenmerk, dat een van de beide malhelften op het vormoppervlak 

is voorzien van een uitstulping met een dikte die kleiner is dan de afstand 

tussen de beide vormoppervlakken in naar elkaar toe gebrachte stand van 

de malhelften, waardoor er een dakpan met een dun deel erin wordt 

vervaardigd en het na het uitharden uitbreken van het dunne deel van de 

dakpan. 

2 Werkwijze voor het vervaardigen van een van een zonnepaneel 

voorziene keramische dakpan, omvattende het vervaardigen van een 

dakpan volgens conclusie 1, het aanbrengen van een zonnepaneel op de 

bovenzijde van de dakpan waarbij de aan de onderzijde van het 

zonnepaneel aanwezige elektronische unit door de in de dakpan 

aanwezige uitsparing steekt. 

Het door octrooihoudster ingediende hulpverzoek omvat vier conclusies. Conclusie 

1 van het hulpverzoek is een combinatie van conclusies 1 en 2 van het octrooi. 

Conclusies 2-4 van het hulpverzoek luiden: 

2 Werkwijze volgens conclusie 1, 

– waarbij na het aanbrengen van het zonnepaneel op de dakpan de 

elektronische eenheid met zijn omtrek door de uitsparing reikt. 

3 Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, 

– waarbij na het aanbrengen van het zonnepaneel op de dakpan 

aan de elektronische eenheid bevestigde elektrische geleiders zich vanaf 

de elektronische eenheid uitstrekken op een plaats beneden de uitsparing. 

4 Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3, 

– waarbij de uitsparing gerealiseerd wordt als rechthoekig gat. 

3. De bezwaren van verzoekster 

Verzoekster betwist gemotiveerd zowel de geldigheid van het octrooi als de 
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Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

toelaatbaarheid en geldigheid van het hulpverzoek. Datum 
28/05/2021 

Hiertoe heeft zij aangevoerd dat het octrooi als vernietigbaar dient te worden 
Onze referentie aangemerkt op grond van een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. 
ORE/2011398/L169 

Verzoekster acht de conclusies van het hulpverzoek niet toelaatbaar wegens niet-

eenheid en onduidelijkheid en vernietigbaar op grond van een gebrek aan basis in 

de ingediende aanvrage en een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. 

Ter onderbouwing van haar bezwaren wijst verzoekster op de volgende 

openbaarmakingen: 

D0: het Nederlandse octrooi NL 2011398 C, voorzien van markeringen 

D1: het Europese octrooi EP 1201842 B 

D2: de Duitse Gebrauchsmuster DE 29822489 U 

D3: de Japanse octrooiaanvrage JP H09-287247 A 

D4: artikel Meppeler Courant 7 maart 2013 

D5: brochure Zonnepan 

D6: e-mailcorrespondentie de heer H. Harskamp 

D7: foto’s Zonnepan Randweg 53 te Meppel 

D8: berichten en foto’s evenementen met de Zonnepan op social media van 

Breman Harskamp Daktechniek 

D9: brochure Daxx zonnepanelen van Van Dijk maart 2013 

D9a: screenshot Yumpu 

D9b: screenshot Internet Archive 

D9c: pagina 68 van brochure Daxx zonnepanelen van Van Dijk maart 2013 

D9d: rechterfoto pagina 68 van brochure Daxx zonnepanelen van Van Dijk 

maart 2013 

D10: brochure Daxx zonnepanelen van Van Buuren 

D10a: pagina 75 van brochure Daxx zonnepanelen van Van Buuren 

D11: foto’s en uitnodiging bezichtiging proefdak op social media van Breman 

Harskamp Daktechniek 

D12: verklaring van Jan Bakker (D12.1), Cornelis van Veen (D12.2) en 

Johannes Schinkel (D12.3) ten aanzien van de Zonnepan 

D13: aanvragetekst zoals ingediend van WO 2015/034366 

D14: de Europese octrooiaanvrage EP 2242114 A 

D15: handleiding 8Wave zonnedakpan Heda Solar Technology 8 mei 2013 

D15a: TÜV-typecertificering 3 mei 2013 

Meer in het bijzonder voert verzoekster ten aanzien van het gestelde gebrek aan 
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nieuwheid van het octrooi aan dat conclusies 1 en 2 niet nieuw zijn ten opzichte 

van D1. Ook voert verzoekster aan dat conclusies 1 en 2 van het octrooi niet 

nieuw zijn als gevolg van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

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

verzoekster aan dat de inhoud van het octrooi inventiviteit ontbeert in het licht 

van D1, in het licht van D2, in het licht van D9 en in het licht van openbaar 

voorgebruik van de Zonnepan. 

Ten aanzien van de toelaatbaarheid van het hulpverzoek wijst verzoekster erop 

dat conclusie 1 van het hulpverzoek een samentrekking is van conclusies 1 en 2 

van het octrooi. Verzoekster voert aan dat conclusies 1 en 2 van het octrooi 

betrekking hebben op ongerelateerde uitvindingsgedachten, waardoor het octrooi 

na verlening geen betrekking meer heeft op het onderwerp van conclusie 2 en 

conclusie 2 daardoor niet gebruikt kan worden om het hulpverzoek geldig mee te 

maken. Bovendien voert verzoekster aan dat het hulpverzoek niet toelaatbaar is 

omdat de onduidelijkheid van de conclusies van het hulpverzoek ertoe leidt dat 

niet goed te overzien is waartoe de beschermingsomvang zou uitstrekken en het 

hulpverzoek daardoor niet kan worden getoetst aan de in de Row 1995 genoemde 

nietigheidsgronden. 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan basis in de ingediende aanvrage van het 

hulpverzoek voert verzoekster aan dat de maatregelen van hulpconclusies 2, 3 en 

4 geen tekstuele basis hebben in de octrooiaanvrage zoals ingediend en dat de 

gekozen bewoordingen ruimer zijn dan wat er in de figuurbeschrijving en figuren 

van de oorspronkelijk ingediende aanvrage is geopenbaard. Ten aanzien van 

hulpconclusie 3 voert verzoekster bovendien aan dat deze conclusie berust op een 

niet-toelaatbare functionele generalisatie van de in de figuren getoonde 

uitvoeringsvorm. 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan nieuwheid van het hulpverzoek voert 

verzoekster aan dat de conclusies 1-4 niet nieuw zijn ten opzichte van D1 en 

tevens niet nieuw zijn ten opzichte van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

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

van het hulpverzoek aan dat het hulpconclusie 1 ontbreekt aan inventiviteit in het 

licht van D1, in het licht van D2, in het licht van D9 en in het licht van openbaar 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
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Onze referentie 
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Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

voorgebruik van de Zonnepan. Hulpconclusies 2-4 acht verzoekster niet inventief Datum 
28/05/2021 

ten opzichte van D1, ten opzichte van D9 en ten opzichte van openbaar 
Onze referentie voorgebruik van de Zonnepan. 
ORE/2011398/L169 

5 4. Het verweer van octrooihoudster 

Octrooihoudster weerspreekt gemotiveerd de bezwaren van verzoekster. Ter 

onderbouwing van haar verweer wijst octrooihoudster op de volgende 

openbaarmakingen: 

Bijlage 1: de internationale octrooiaanvrage WO 2015/034366 A 

10 Bijlage 2: aanvragetekst zoals ingediend van WO 2015/034366 

Bijlage 3: machinevertaling van de Japanse octrooiaanvrage 

JP H09-287247 A 

Meer in het bijzonder voert octrooihoudster ten aanzien van het gestelde gebrek 

15 aan nieuwheid en inventiviteit van het octrooi aan dat de informatie die in D1 

wordt gegeven, een deskundige niet in staat stelt om de technische leer die het 

onderwerp is van D1, toe te passen, waardoor D1 niet als relevante stand van de 

techniek kan worden beschouwd. Octrooihoudster voert aan dat D1 daarom de 

nieuwheid van conclusie 1 niet weg kan nemen. 

20 Indien D1 toch als stand van de techniek wordt beschouwd, dan voert 

octrooihoudster aan dat de inhoud van conclusies 1 en 2 nieuw is ten opzichte van 

D1, omdat D1 niet alle maatregelen van deze conclusies toont. 

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

25 octrooihoudster aan dat de conclusies van het octrooi inventief zijn ten opzichte 

van het door verzoekster aangeleverde bewijsmateriaal. 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan basis in de ingediende aanvrage van het 

hulpverzoek merkt octrooihoudster op dat in de relevante toets de inhoud van de 

30 ingediende aanvrage als geheel, dus inclusief figuren, relevant is en dat er geen 

sprake is van een niet-toelaatbare functionele generalisatie. 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan nieuwheid van de conclusies van het 

hulpverzoek voert octrooihoudster aan dat D1 maatregelen van deze conclusies 

35 niet toont en de conclusies van het hulpverzoek daarom wel nieuw zijn. 
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Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 van het Datum 
28/05/2021 

hulpverzoek verwijst octrooihoudster naar haar verweer ten aanzien van het 
Onze referentie gestelde gebrek aan inventiviteit van conclusie 2 van het octrooi. 
ORE/2011398/L169 

Octrooihoudster voert aan dat hulpconclusies 2-4 daarmee ook inventief zijn. 

5 

5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland 

5.1 Het octrooi 

5.1.1 Interpretatie van de conclusies 

Verzoekster en octrooihoudster kennen verschillende betekenissen toe aan 

10 bepaalde termen die in de conclusies van het octrooi gebruikt worden. 

Octrooicentrum Nederland geeft daarom hierna eerst zijn overwegingen hoe deze 

termen geïnterpreteerd dienen te worden. 

5.1.1.1 De term “uitsparing” 

Tussen partijen is er discussie over of er een relatie is tussen de term “uitsparing” 

15 en het na uitbreking van het “dunne deel” gevormde gat in het octrooi. 

Octrooihoudster is van mening dat de term “uitsparing” moet worden uitgelegd als 

het resultaat van het uitgebroken dunne deel dat is gevormd door de aan het 

vormoppervlak van een van beide malhelften voorziene uitstulping, d.w.z. als een 

“gat”. 

20 Verzoekster is daarentegen van mening dat het na uitbreking van het verdunde 

gedeelte gevormde gat in het octrooi niet de “uitsparing” is en dat de term 

“uitsparing” in het octrooi een “verdiept deel” is, en niet een “gat”. 

Ter onderbouwing wijst verzoekster er ten eerste op dat in de bewoordingen van 

conclusie 1 geen verband is aangebracht tussen de in de eerste regel genoemde 

25 “uitsparing” en het in het kenmerkende deel beschreven “dunne deel”. 

Verzoekster acht het daarom incorrect om in conclusie 1 een dergelijke relatie te 

lezen. 

Mocht ter verduidelijking van de conclusies de beschrijving geraadpleegd worden, 

dan zou de genoemde relatie daar ook niet uit af te leiden zijn, volgens 

30 verzoekster. Ter onderbouwing daarvan wijst verzoekster op tekstpassages uit de 

beschrijvingsinleiding. 

Het in de beschrijvingsinleiding geformuleerde doel van de uitvinding (pagina 2, 

regels 7 t/m 9) luidt: “Een doel van de uitvinding is het verschaffen van een van 
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een uitsparing voorziene dakpan van de in de aanhef omschreven soort waarbij de 

kans op beschadigen van de dakpan klein is”. Verzoekster concludeert daaruit dat 

de uitvinding betrekking heeft op het verschaffen van het bekende type dakpan 

dat reeds een uitsparing omvat. Voor een voorbeeld van een dergelijke bekende, 

van een uitsparing voorziene dakpan wijst verzoekster op de bespreking van de 

stand van de techniek in de beschrijvingsinleiding (pagina 1, regels 23 t/m 24): 

“Een dergelijke dakpan en van een zonnecel voorziene dakpan zijn bekend uit FR-

A-2 957 100.” Bij de uit FR-A-2 957 100 bekende dakpan is een uitsparing in de 

vorm van een verdiept deel aanwezig en geen gat. 

Vervolgens wijst verzoekster op de maatregelen waarmee het beoogde voordeel 

(een kleine kans op beschadigen van de dakpan) volgens de beschrijvingsinleiding 

van het octrooi behaald worden, namelijk het vervaardigen van een dun deel in de 

dakpan, en het na uitharding uitbreken van dat dunne deel (pagina 2, regels 9 

t/m 14): “Hiertoe is de werkwijze volgens de uitvinding gekenmerkt, doordat een 

van de beide malhelften op het vormoppervlak is voorzien van een uitstulping met 

een dikte die kleiner is dan de afstand tussen de beide vormoppervlakken in naar 

elkaar toe gebrachte stand van de malhelften, waardoor er een dakpan met een 

dun deel erin wordt vervaardigd en het na het uitharden uitbreken van het dunne 

deel van de dakpan.”. Met het wegbreken van het dunne deel wordt een 

uitsparing in de vorm van een gat in de dakpan gemaakt. 

Uit de hiervoor aangehaalde tekstpassages uit de beschrijvingsinleiding 

concludeert verzoekster dat er zowel op conventionele wijze een uitsparing in de 

vorm van een verdiept deel in de dakpan wordt gevormd, als een uitsparing in de 

vorm van een gat in de dakpan wordt gevormd. 

De figuurbeschrijving en de figuren veranderen dit beeld niet, volgens verzoekster. 

Zij stelt dat de uitsparing niet wordt besproken in de figuurbeschrijving en dat de 

figuren zowel een uitsparing in de vorm van een verdiept deel als een gat laten 

zien. 

Concluderend stelt verzoekster dat binnen de context van het octrooi de term 

“uitsparing” betrekking heeft op een verdiept deel, en niet op een gat. 

Octrooihoudster is het niet eens met de lezing van verzoekster en wijst op pagina 

2, regels 21 t/m 24 van de beschrijvingsinleiding en conclusie 2 van het octrooi, 

waarin sprake is van een uitsparing waardoorheen de aan de onderzijde van het 

zonnepaneel aanwezige elektronische unit steekt. 

Ook wijst octrooihoudster op pagina 3, regels 15 t/m 16 van de figuurbeschrijving, 

waarin sprake is van een gat waardoorheen een tegen de onderzijde van het 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
28/05/2021 

Onze referentie 
ORE/2011398/L169 
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zonnepaneel aanwezige elektronische eenheid steekt. Uit de combinatie van de 

genoemde passages zou volgens octrooihoudster blijken dat de uitsparing 

hetzelfde is als het gat. 

De redenering van verzoekster dat een van een uitsparing voorziene dakpan reeds 

bekend was uit de stand van de techniek, acht octrooihoudster niet juist, omdat 

uit FR-A-2 957 100 geen uitsparing bekend zou zijn, alleen ribbels. 

Ten slotte wijst octrooihoudster op de titel van het octrooi (“… een van een 

uitsparing voorzien dakpan …”) en het direct daaronder opgenomen uittreksel van 

het octrooi waar gesproken wordt over “een van een gat voorziene dakpan”, 

waaruit zou blijken dat de term “uitsparing” in het octrooi synoniem is aan de 

term “gat”. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat de taalkundige betekenis van de term 

“uitsparing” is dat er materiaal wordt uitgespaard. Onder de term “uitsparing” kan 

dus zowel een “verdiept deel” als een “gat” worden verstaan. 

Op zoek naar een uitleg van de in de conclusies gebruikte term “uitsparing” volgt 

Octrooicentrum Nederland verzoekster in haar stelling dat in de bewoordingen van 

conclusie 1 geen verband is aangebracht tussen de in de eerste regel genoemde 

“uitsparing” en het in het kenmerkende deel beschreven uitgebroken “dunne deel” 

(het gat). Conclusie 1 bevat echter ook geen expliciet onderscheid tussen beide 

termen. Omdat de term “uitsparing” taalkundig geïnterpreteerd kan worden als 

een “gat” en op die manier een verband gelegd zou kunnen worden tussen de 

term “uitsparing” en het uitgebroken “dunne deel” (het gat) in conclusie 1, maar 

de bewoordingen van conclusie 1 daarover geen duidelijkheid geven, dienen de 

beschrijving en figuren van het octrooi geraadpleegd te worden voor uitleg van de 

in de conclusies gebruikte term “uitsparing”. Het uittreksel van het octrooi kan 

conform artikel 24, lid 2 ROW geen rol spelen bij deze uitleg. 

Zoals verzoekster terecht heeft gesteld is uit de bespreking van de stand van de 

techniek in de beschrijvingsinleiding op te maken dat een van een uitsparing 

voorziene dakpan reeds bekend was voor de indieningsdatum van het octrooi. Uit 

het Franse gebruiksmodel FR 2957100 A is namelijk een dakpan (1) bekend met 

een zonnepaneel (101) op de bovenzijde en daarmee verbonden elektrische 

geleiders (16) die over de bovenzijde naar de zijkant lopen (zie figuur 2 van het 

Franse gebruiksmodel). De elektrische geleiders (16) lopen aan de zijkant door 

een uitsparing in de vorm van een verdiept deel (“passage 15”) naar de 

onderzijde van een ernaast gelegen dakpan. De zonnepanelen uit het Franse 
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gebruiksmodel liggen bovendien op een soort van ribbels (6). 

De ruimte tussen de ribbels kan ook beschouwd worden als een uitsparing in de 

vorm van een verdiept deel. De uit het Franse gebruiksmodel bekende dakpan is 

niet voorzien van een uitsparing in de vorm van een gat. Octrooicentrum 

5 Nederland stelt dan ook vast dat uit het Franse gebruiksmodel inderdaad een van 

een uitsparing voorziene dakpan bekend is, en in het bijzonder een van een 

verdiept deel voorziene dakpan. 

Octrooicentrum Nederland volgt verzoekster echter niet wanneer verzoekster 

10 impliceert dat het doel van de uitvinding, dat luidt: “Een doel van de uitvinding is 

het verschaffen van een van een uitsparing voorziene dakpan van de in de aanhef 

omschreven soort ...”, gelezen zou moeten worden als beperkt tot het verschaffen 

van het bekende type dakpan dat reeds een uitsparing in de specifieke vorm van 

een verdiept deel omvat. 

15 De uit het Franse gebruiksmodel FR 2957110 A bekende dakpan is slechts als 

voorbeeld van een van een uitsparing voorziene dakpan van de in de aanhef 

omschreven soort genoemd. Uit het noemen van een voorbeeld kan geen 

beperking van de in de aanhef omschreven ruime verzameling van van uitsparing 

voorziene dakpannen tot alleen dakpannen voorzien van een uitsparing in de vorm 
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van een verdiept deel afgeleid worden. 

Hieruit volgt dat ook de conclusie van verzoekster dat uit de beschrijvingsinleiding 

afgeleid kan worden dat er zowel op conventionele wijze een uitsparing in de vorm 

van een verdiept deel in de dakpan wordt gevormd, als een uitsparing in de vorm 

van een gat in de dakpan wordt gevormd, door Octrooicentrum Nederland niet 

wordt gevolgd. 

Integendeel, uit de in de beschrijvingsinleiding opgenomen probleemstelling 

(pagina 1, regel 32 t/m pagina 2, regel 3): “Nadeel van deze bekende dakpan met 

zonnepaneel is wel dat de benodigde elektronica zich ook naast het zonnepaneel 

dient te bevinden, terwijl bij de gangbare zonnepanelen de elektronische eenheid 

onder de zonnepanelen aanwezig is. Hierdoor kunnen geen gangbare 

zonnepanelen toegepast worden, maar zijn speciaal vervaardigde zonnepanelen 

nodig die meestal duurder zijn dan de gangbare zonnepanelen.” in combinatie met 

de opmerking in de beschrijvingsinleiding (pagina 1, regels 30 t/m 31): “Het 

maken van een gat in een dakpan is bewerkelijk en kan leiden tot beschadiging 

van de dakpan.”, maakt Octrooicentrum Nederland op dat een dakpan met een gat 

erin gewenst is. Een dakpan met een gat erin valt onder de ruime verzameling van 

van een uitsparing voorziene dakpannen en in dat licht ligt het naar het oordeel 

van Octrooicentrum meer voor de hand om het doel van de uitvinding te lezen als 

het verschaffen van een reeds bekende van een uitsparing voorziene dakpan 

waarbij de uitsparing de specifieke vorm van een gat heeft. 

De maatregelen die in de beschrijvingsinleiding worden genoemd om het beoogde 

doel te bereiken, namelijk het vervaardigen van een dun deel in de dakpan, en het 

na uitharding uitbreken van dat dunne deel, leiden tot een gat in de dakpan. Dit 

ondersteunt de aanname dat de uitvinding ziet op het verschaffen van een van 

een uitsparing voorziene dakpan, waarbij de uitsparing de vorm van een gat heeft. 

Octrooicentrum Nederland concludeert dan ook op basis van hetgeen beschreven 

is in de beschrijvingsinleiding dat het aannemelijk is dat er een verband bestaat 

tussen de term “uitsparing” en het na uitbreking van het “dunne deel” gevormde 

gat in het octrooi. 

Aanwijzingen die de bovenstaande aanname ondersteunen vindt Octrooicentrum 

Nederland in de door octrooihoudster aangedragen passages uit het octrooi. Ten 

eerste: 

− pagina 2, regels 21 t/m 24: “… steekt de aan de onderzijde van het 

zonnepaneel aanwezige elektronische unit door de in de dakpan aanwezige 

uitsparing …”. 
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Uit deze passage blijkt dat een onderdeel van het zonnepaneel door de uitsparing 

steekt. Het woord “door” in combinatie met de term “uitsparing” impliceert een 

uitsparing in de vorm van een gat. In het geval dat sprake is van een uitsparing in 

de vorm van een verdiept deel, is het gebruik van het woord “in” toepasselijker 

om aan te geven dat een onderdeel zich in het verdiepte deel bevindt. 

Daarnaast geeft een tweede door octrooihoudster aangedragen passage verdere 

onderbouwing van de aanname dat er een verband is tussen de term “uitsparing” 

en het na uitbreking van het “dunne deel” gevormde gat in het octrooi, namelijk: 

− pagina 3, regels 15 t/m 16: “… een tegen de onderzijde van het zonnepaneel 

aanwezige elektronische eenheid 7 steekt door dit gat …” 

Uit een vergelijking van deze passage met de genoemde passage op pagina 2, 

regels 21 t/m 24 blijkt dat de woorden “uitsparing” en “gat” als synoniemen 

worden gebruikt in dezelfde context. 

Concluderend is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de term “uitsparing” in 

de conclusies van het octrooi gelezen dient te worden als een uitsparing in de 

vorm van een gat. 

5.1.1.2 Elektronische eenheid vs. elektronische unit 

Verzoekster betoogt dat in de terminologie van het octrooi de betekenis van de 

term “elektronische unit” verschilt van die van de term “elektronische eenheid”. 

Zij stelt dat het octrooi consequent spreekt over “elektronische eenheid” als 

specifiek de aansluitdoos onder het zonnepaneel wordt bedoeld, en van 

“elektronische unit” als het geheel van aansluitdoos en elektrische geleiders wordt 

bedoeld. 

Octrooihoudster stelt echter, dat er geen bedoeld verschil is tussen de 

elektronische unit en de elektronische eenheid en dat het alternerend gebruik van 

“eenheid” en “unit” een verschrijving betreft. Volgens octrooihoudster is “unit” 

slechts het Engelse equivalent van “eenheid”. Ter bevestiging van haar stelling 

wijst octrooihoudster op de in bijlage 1 opgenomen overeenkomstige PCT-

octrooiaanvrage, waarin steeds sprake is van “electronic unit”. 

Ook wijst octrooihoudster op pagina 2, regels 21 t/m 24 : ”Na het aanbrengen 

van het zonnepaneel op de bovenzijde van de dakpan, steekt de aan de 

onderzijde van het zonnepaneel aanwezige elektronische unit door de in de 

dakpan aanwezige uitsparing en kunnen eenvoudig elektrische geleiders op de 
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elektronische eenheid worden aangesloten.” Hieruit kan volgens octrooihoudster 

worden opgemaakt dat de elektrische geleiders op de elektronische eenheid 

worden aangesloten in de situatie dat de elektronische unit door de in de dakpan 

aanwezige uitsparing steekt. De elektronische unit is er dus al wanneer de 

elektrische geleiders nog moeten worden aangesloten. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat op basis van de door octrooihoudster 

aangehaalde tekstpassage op pagina 2, regels 21 t/m 24 geen ruimte is voor een 

andere uitleg dan dat aan de term “elektronische unit” dezelfde betekenis moet 

worden toegekend als aan de term “elektronische eenheid”. Met octrooihoudster is 

Octrooicentrum van oordeel dat uit de genoemde tekstpassage volgt dat de 

elektronische unit reeds door de uitsparing steekt voordat de elektrische geleiders 

worden aangesloten. De elektrische geleiders kunnen dus geen onderdeel 

uitmaken van de elektronische unit. 

De term “elektronische unit” komt in de beschrijvingsinleiding 1 keer voor (pagina 

2, regel 23), en komt in conclusie 2 in vrijwel identieke bewoording terug. In het 

octrooi wordt de term verder niet gebruikt en nergens in het octrooi wordt de 

term uitgelegd als de combinatie van elektronische eenheid (aansluitdoosje) en 

elektrische geleiders. 

Op grond van het voorgaande acht Octrooicentrum Nederland de term 

“elektronische unit” in het octrooi dan ook synoniem aan “elektronische eenheid”. 

5.1.2 Nieuwheid van de conclusies 

Verzoekster heeft de nieuwheid van conclusies 1 en 2 van het octrooi betwist ten 

opzichte van het ingebrachte document D1 en ten opzichte van openbaar 

voorgebruik van de Zonnepan zoals gedocumenteerd in D4-D12. 

In de volgende paragraaf wordt de nieuwheid van de conclusies besproken ten 

opzichte van D1. Het ingebrachte bezwaar wegens openbaar voorgebruik zal 

nader worden besproken in paragraaf 5.1.4. 

5.1.2.1 Nieuwheid ten opzichte van D1 

Verzoekster stelt dat de werkwijze volgens conclusie 1 bekend is uit D1, die in 

2002 voorgepubliceerd is. D1 heeft betrekking op een dakpan (“tile main body 1”, 

figuur 1) waarop een zonnepaneel (“photovoltaic module 6”, figuur 1) is 

aangebracht. De dakpan kan gemaakt zijn van bijvoorbeeld keramiek, kunsthars, 
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cement, metaal of een composiet (zie alinea [0013]). Het op de dakpan 

aangebrachte zonnepaneel omvat aan een naar het dak gekeerde zijde daarvan 

een elektronische eenheid (“terminal box 7”) met twee elektrische geleiders 

(“output lead-out cables 8a, 8b”). De elektronische eenheid is opgenomen in een 

5 verdiept deel (“terminal-box-receiving recess 3”) in de dakpan en in de zijwand 

(“side wall 3b”) van het verdiepte deel is een kabeldoorvoergat (“cable lead-out 

section 3a”) voorzien voor doorvoer van de elektrische geleiders naar de 

onderzijde van de dakpan. 

In D1 wordt een werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijke dakpan 

10 beschreven in alinea’s [0057] en [0058] en getoond in de figuren 7 en 8. 
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vervaardigen van een van een uitsparing (“cable lead-out section 3a”) voorziene 

dakpan (“tile main body 1”), omvattende: 

– het brengen van een niet uitgeharde samenstelling (alinea [0058]: “... the tile 

5 main body 1 of cement …”) tussen twee naar elkaar toe gekeerde 

vormoppervlakken van twee malhelften (“male mold 20” en “female mold 21”); 

– het persen van de twee malhelften naar elkaar toe waarbij de samenstelling in 

de vormruimte tussen de beide vormoppervlakken in de gewenste vorm wordt 

geperst (alinea [0058]: “... is molded using the molds 20 and 21, ...”); 

10 – het vervolgens uitharden van de tot de gewenste vorm geperste samenstelling; 

– waarbij een van de beide malhelften (“male mold 20”) op het vormoppervlak is 

voorzien van een uitstulping (“projecting section 20a”) met een dikte die kleiner is 

dan de afstand tussen de beide vormoppervlakken in naar elkaar toe gebrachte 

stand van de malhelften (zie figuur 7), waardoor er een dakpan met een dun deel 

15 (“thin wall section 19”) erin wordt vervaardigd; en 

– het na het uitharden uitbreken van het dunne deel (“thin wall section 19”) van 

de dakpan (alinea [0058]: “... the thin wall section 19 is struck with, for example, 

a hammer. As a result of punching out the thin wall section 19, the cable lead-out 

section 3a is formed as shown in FIG. 8.”). 
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Hiermee is een met de werkwijze volgens conclusie 1 vergelijkbare werkwijze 

bekend uit D1, maar heeft de uit D1 bekende werkwijze betrekking op het 

vervaardigen van een dakpan van cement en niet van keramiek. 

Verzoekster heeft in dat verband gewezen op alinea [0013] van D1 waarin in 

algemene zin vermeld wordt: ”In the invention, the tile main body is made of an 

inorganic material such as clay, a synthetic resin material or cement, a metal 

material, or a composite material thereof.”. Zij stelt dat in de uitvoeringsvorm 

zoals beschreven in alinea’s [0057] en [0058] en getoond in de figuren 7 en 8, 

weliswaar is uitgegaan van cement, maar dat de vakman uit alinea [0013] zal 

begrijpen dat deze uitvoeringsvorm ook uitgevoerd kan worden met klei. 

Een dergelijk argument kan echter niet leiden tot een nieuwheidsbezwaar 

vanwege de vervanging van cement door klei. 

Op grond van het voorgaande acht Octrooicentrum Nederland conclusie 1 nieuw 

ten opzichte van D1. 

Daaruit volgt dat ook conclusie 2 nieuw wordt bevonden ten opzichte van D1 

vanwege de afhankelijkheid van conclusie 2 van conclusie 1. 

5.1.3 Inventiviteit van de conclusies 

Verzoekster heeft beargumenteerd dat de inhoud van het octrooi inventiviteit 

ontbeert in het licht van D1, in het licht van D2, in het licht van D9 en in het licht 

van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

In de volgende paragrafen wordt de inventiviteit van de conclusies besproken in 

het licht van D1, D2 en D9. Het ingebrachte inventiviteitsbezwaar in het licht van 

openbaar voorgebruik zal nader worden besproken in paragraaf 5.1.4. 

5.1.3.1 Inventiviteit in het licht van D1 

Inventiviteit conclusie 1 

Bij de voorgaande bespreking van nieuwheid ten opzichte van D1 is conclusie 1 

nieuw bevonden ten opzichte van D1, omdat de werkwijze volgens conclusie 1 

verschilt van de uit D1 bekende werkwijze in het gebruik van het soort 

uitgangsmateriaal, namelijk klei in plaats van cement. 

Verzoekster heeft in dat verband gewezen op alinea [0013] van D1. Zij stelt dat 
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de vakman daaruit zal begrijpen dat de uitvoeringsvorm zoals beschreven in 

alinea’s [0057] en [0058] en getoond in de figuren 7 en 8 ook uitgevoerd kan 

worden met klei. 

Octrooicentrum Nederland volgt verzoekster op dat punt en is van oordeel dat de 

uit D1 bekende werkwijze zonder inventieve inspanning toepasbaar is bij het 

vormen van een keramische dakpan op basis van klei. 

Octrooihoudster stelt echter dat de informatie die in D1 wordt gegeven niet 

voldoende is voor een vakman om hem in staat te stellen de daarin beschreven en 

afgebeelde dakpan te vervaardigen en dat D1 dus niet bezwarend kan zijn voor 

conclusie 1. Octrooihoudster wijst er in dat verband op dat de getoonde matrijzen 

met uitstulping 20a in figuur 7 niet lossend zijn en dat het uit D1 niet duidelijk is 

hoe de gevormde dakpan verwijderd zou moeten worden zonder daarbij de 

dakpan te vervormen of te beschadigen. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat bij de bepaling of de informatie uit een 

document voldoende is voor een vakman om hem in staat te stellen de technische 

leer uit het document toe te passen, niet alleen kan worden geleund op de 

informatie die in het document wordt gegeven maar dat ook rekening moet 

worden gehouden met de algemene vakkennis op het relevante vakgebied. In het 

onderhavige geval stelt Octrooicentrum Nederland vast dat de tekst en de 

schematisch weergegeven figuren 7 en 8 in D1 alleen onvoldoende zijn om de 

werkwijze uit D1 toe te passen. De gemiddelde vakman op het gebied van 

productietechnieken zal echter op grond van zijn vakkennis bekend zijn met het 

gebruik van inzetstukken en schuiven bij matrijzen en daarom zal hij in staat zijn 

om de in D1 beschreven en afgebeelde dakpan te vervaardigen. Octrooicentrum 

Nederland wijst het nawerkbaarheidsbezwaar van octrooihoudster dan ook van de 

hand. 

Op grond van het voorgaande wordt conclusie 1 niet inventief bevonden in het 

licht van D1. 

Inventiviteit conclusie 2 

Verzoekster stelt tevens dat conclusie 2 van het octrooi inventiviteit ontbeert in 

het licht van D1. 

Conclusie 2 betreft een werkwijze voor het vervaardigen van een van een 
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zonnepaneel voorziene keramische dakpan, waarbij eerst een keramische dakpan 

wordt vervaardigd volgens de werkwijze van conclusie 1 en vervolgens een 

zonnepaneel met een aan de onderzijde aanwezige elektronische eenheid op de 

bovenzijde van de dakpan wordt aangebracht, waarbij de elektronische eenheid 

door het uitgebroken deel in de dakpan steekt. 

Naast het feit dat de uit D1 bekende werkwijze voor het vervaardigen van een 

dakpan niet beschreven is voor een keramische dakpan, is ook de maatregel van 

conclusie 2 dat de aan de onderzijde van het zonnepaneel aanwezige 

elektronische unit door de in de dakpan aanwezige uitsparing steekt, niet bekend 

uit D1. Deze verschilmaatregelen lossen elk een ander probleem op, die voor het 

bepalen van de inventiviteit afzonderlijk beoordeeld dienen te worden. 

Het eerste probleem dat met de verschilmaatregel gerelateerd aan een dakpan 

van keramiek, wordt opgelost, kan geformuleerd worden als het vinden van een 

alternatieve toepassing voor de uit D1 bekende werkwijze voor het vervaardigen 

van een cementen dakpan. Zoals hiervoor is besproken, acht Octrooicentrum het 

voor de vakman voor de hand liggend om uitgaande van D1 en gesteld voor dit 

probleem, te bedenken dat de uit D1 bekende werkwijze ook geschikt is voor klei, 

hetgeen leidt tot een dakpan van keramiek. Deze verschilmaatregel van conclusie 

2 ten opzichte van D1, kan conclusie 2 dan ook geen inventiviteit verschaffen en 

zal in de hierna volgende beoordelingen van de inventiviteit van conclusie 2 ten 

opzichte van D1 daarom verder buiten beschouwing worden gelaten. 

Het tweede probleem dat met de verschilmaatregel, dat de aan de onderzijde van 

het zonnepaneel aanwezige elektronische unit door de in de dakpan aanwezige 

uitsparing steekt, wordt opgelost kan geformuleerd worden als: het 

vereenvoudigen van de elektrische aansluiting van de elektronische eenheid. 

Volgens verzoekster zal de vakman startend vanuit D1, en gesteld voor dit 

probleem, routinematig het bestaande gat in D1 groter maken, zodanig dat de 

elektronische eenheid met elektrische geleiders en al door het gat steekt. 

Octrooihoudster is daarentegen van mening dat D1 slechts informatie geeft over 

het maken van een kabeldoorvoergat in een dakpan. Zij wijst erop dat D1 niet 

aangeeft hoe een uitsparing voor een daardoorheen stekende elektronische 

eenheid gerealiseerd zou moeten worden. Een dergelijke uitsparing moet immers 

groter ziin dan een gat voor elektrische geleiders, aldus octrooihoudster. 
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Octrooicentrum Nederland is het met verzoekster niet eens dat uitgaande van het 

objectieve probleem (het vereenvoudigen van de elektrische aansluiting van de 

elektronische eenheid) het voor de vakman voor de hand zou liggen om op basis 

van zijn algemene vakkennis het uit D1 bekende gat zodanig te vergroten dat een 

elektronische eenheid erdoorheen kan worden gestoken. 

Om tot een oordeel als van verzoekster te komen, is het namelijk noodzakelijk 

vast te stellen dat de vakman over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om 

een dergelijke modificatie van de uit D1 bekende werkwijze uit te voeren, maar 

tevens dient vastgesteld te worden dat de vakman een dergelijke modificatie zou 

overwegen. 

Met name dit laatste punt acht Octrooicentrum Nederland onvoldoende 

aangetoond. Een vakman die werkt met de uit figuur 7 en 8 van D1 bekende 

dakpan en die op zoek is naar een mogelijkheid om de elektrische aansluiting van 

de elektronische eenheid te vereenvoudigen, vindt namelijk in D1 zelf al een 

oplossing voor zijn probleem. In de figuren 9 t/m 11 van D1 wordt een 

uitvoeringsvorm van een van een zonnepaneel voorziene dakpan getoond waarin 

het verdiepte deel dat dient voor opname van de elektronische eenheid zich 

uitstrekt tot de hoogst gelegen zijwand van de dakpan, zodat niet alleen de 

elektronische eenheid, maar ook de aansluiting van de elektrische geleiders op de 

elektronische eenheid en de elektrische geleiders zelf in het verdiepte deel 

opgenomen kunnen worden. Doordat het verdiepte deel aan de bovenzijde open 

is, wordt de aansluiting van de elektrische geleiders op de elektronische eenheid 

vereenvoudigd (alinea [0064]). De vakman zal in deze uitvoeringsvorm reeds een 

oplossing voor zijn probleem zien. 

Of de vakman daarnaast op basis van zijn algemene vakkennis zou overwegen om 

het verdiepte deel in zijn geheel te verwijderen om zo de toegankelijkheid van de 

aansluiting te vergroten, is maar zeer de vraag. 

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland heeft verzoekster onvoldoende 

aangetoond dat ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi het tot de 

algemene kennis van de vakman behoorde dat de elektronische eenheid aan de 

achterzijde van een zonnepaneel door een gat in de dakpan heen zou kunnen 

steken en daarmee niet beperkt zou hoeven zijn tot een positie op de bovenzijde 

van de dakpan. Verzoekster heeft weliswaar een drietal documenten ingebracht 

(D9, D14 en D15) waaruit blijkt dat de positie van de elektronische eenheid niet 

beperkt hoeft te zijn tot een positie op de bovenzijde van een dakpan, maar twee 

van deze documenten zijn gepubliceerd vlak voor de indieningsdatum van het 
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octrooi en daaruit kan niet geconcludeerd worden dat de kennis uit die 

documenten al tot de algemene kennis van de vakman behoorde. 

Op grond van het voorgaande is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat 

verzoekster onvoldoende heeft aangetoond dat de vakman op basis van alleen D1 

en zijn algemene vakkennis zal overgaan tot het vergroten van het uit D1 

bekende gat om daarmee de elektrische aansluiting van de elektrische eenheid te 

vereenvoudigen. Octrooicentrum Nederland acht conclusie 2 dan ook inventief ten 

opzichte van D1 in combinatie met de algemene kennis van de vakman. 

5.1.3.2 Inventiviteit ten opzichte van D1 met D2 

Verzoekster heeft voorts gesteld dat de materie van conclusie 2 niet inventief is in 

het licht van de combinatie van D1 met D2. 

Volgens verzoekster zou de vakman uitgaande van D1 overwegen om het bekende 

kabeldoorvoergat te vergroten, wanneer hij een vereenvoudigde manier zocht om 

het zonnepaneel vast te zetten, in het bijzonder een manier waarbij de in alinea 

[0037] genoemde, relatief bewerkelijke verlijming van het zonnepaneel aan het 

lijfdeel kan worden vermeden. Bij het zoeken van een oplossing binnen zijn 

vakgebied zou de vakman D2 tegenkomen. 

D2 betreft een keramische dakpan (Dachziegel 1 ist ein vorzugsweise aus Ton 

hergestellter Falzdachziegel”; bladzijde 6, regel 8) voor het accomoderen van een 

zonnepaneel (“Solarzellenplatte 5”). Om het zonnepaneel te bevestigen aan de 

dakpan is in D2 voorzien in een afdichtende, holle plug (“Dübel 14”) aan de 

onderzijde van het zonnepaneel, die door een gat (“Durchbruch 8 ”) in de bodem 

van een verdiept deel in de dakpan steekt. Door de holle plug worden met het 

zonnepaneel verbonden elektrische geleiders (“Anschlußleitungen 52, 53 der 

Solarzellenplatte 5”) naar de onderzijde van de dakpan gevoerd. 
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De vakman zou, volgens verzoekster, overwegen om de uit D2 bekende oplossing 

voor het bevestigen van het zonnepaneel op de dakpan bij de uit D1 bekende 

dakpan toe te passen, omdat blijkens de passage van bladzijde 2, regel 34 t/m 

5 bladzijde 3, regel 2 van D2 slechts geringe aanpassingen nodig zijn aan de vorm 

en vervaardigingswijze van de dakpan, en zonder gereedschap een eenvoudige 

verbinding tot stand kan worden gebracht. Verzoekster stelt dat de vakman die de 

bevestiging van het zonnepaneel van D1 wilde verbeteren, in het licht van D2 in 

D1 het dunne wanddeel (“thin wall part”, 19) ter plaatse van het gehele verdiepte 

10 deel dat dient voor opname van de elektroniche eenheid (“terminal-box-receiving 

recess”, 3) in de dakpan zou vormen om -analoog aan D2- een gat te vormen voor 

een plug om het zonnepaneel mee vast te zetten. Aldus zou de vakman, volgens 

verzoekster, zonder inventieve arbeid op een werkwijze volgens conclusie 2 

komen. 

15 

Octrooihoudster wijst erop dat D2 geen elektronische eenheid aan de onderzijde 

van de dakpan toont. Volgens octrooihoudster zou dat ook lastig zijn gezien de 

grootte en vorm van de binnenruimte van de plug, die ontworpen is voor de 

doorvoer van kabels. Een combinatie van D1 en D2 zou, volgens octrooihoudster, 

20 voor de deskundige dan ook niet leiden tot de werkwijze volgens conclusie 2. 
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Octrooicentrum Nederland stelt vast dat de plug in D2 wordt gebruikt voor het 

vastzetten van het zonnepaneel op de dakpan en voor het voeren van de 

elektrische geleiders van het zonnepaneel door de dakpan. Indien een vakman, 

uitgaande van D1, en gesteld voor de opgave om een vereenvoudigde manier te 

vinden om het zonnepaneel op de dakpan vast te zetten, D2 leest, dan zal de 

vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, in de uit D2 bekende 

plug een oplossing voor zijn probleem zien. Omdat de uit D1 bekende dakpan al 

voorzien is van een gat voor de doorvoer van geleiders door de dakpan, zal de 

vakman de uit D2 bekende plug aanbrengen in het uit D1 bekende gat. Naar het 

oordeel van Octrooicentrum Nederland zal de vakman uit D2 niet leren om het uit 

D1 bekende kabeldoorvoergat te vergroten zodat de hele aansluitdoos door het 

gat past. D2 leert immers alleen dat de elektrische geleiders door het gat worden 

gevoerd. 

Een combinatie van D1 met D2 zal dan ook naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland niet leiden tot een van een zonnepaneel voorziene dakpan waarbij de 

elektronische eenheid van het zonnepaneel door een gat in de dakpan steekt. 

Octrooicentrum Nederland acht conclusie 2 daarom nieuw en inventief ten 

opzichte van de combinatie van D1 met D2. 

5.1.3.3 Inventiviteit in het licht van D1 en D9 

Verzoekster heeft ook de combinatie van D1 met D9 ingebracht om het gebrek 

aan inventiviteit van conclusie 2 van het octrooi aan te tonen. D9 betreft een 

brochure van Daxx zonnepanelen van Van Dijk. 

Verzoekster betoogt dat de vakman, uitgaande van D1 en op zoek naar een 

vereenvoudigde elektrische aansluiting van de elektronische eenheid bij zijn 

oriëntatie op in de markt beschikbare zonnedakpannen, de brochure van D9 zou 

tegenkomen. 

Op de foto’s van bladzijde 68 van D9 (zie onderstaand figuur) is een dakpan 

voorzien van een zonnepaneel te zien. Aan de weerspiegelende verglazing en de 

detaillering is volgens verzoekster te zien dat de getoonde dakpan matrijsgevormd 

is en van keramisch materiaal is gemaakt. De foto rechts op pagina 68 van de 

brochure laat een viertal dakpannen zien, waarvan twee met een dun deel in het 

midden, één met een gat ter plaatse van het dunne deel en één met een 

zonnepaneel. 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
28/05/2021 

Onze referentie 
ORE/2011398/L169 

Pagina 22 van 48 



           

        

       

           

          

          

           

       

          

        

        

          

          

       

       

 

         

   

  
  
  

 

 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
28/05/2021 

Onze referentie 
ORE/2011398/L169 

Uit de rechterfoto zal de vakman volgens verzoekster afleiden dat de dakpan met 

zonnepaneel is vervaardigd met gat voor het verzonken opnemen van het 

5 zonnepaneel en met een dun gedeelte dat kan worden uitgebroken om een gat te 

vormen. 

Octrooicentrum Nederland constateert dat onder de foto’s op bladzijde 68 van D9 

de tekst: “– Zonnepan beschikbaar vanaf medio 2013” is opgenomen. Hieruit leidt 

10 Octrooicentrum Nederland af dat de in D9 opgenomen brochure tot de volledige 

stand van de techniek voor de onderhavige uitvinding behoort. Met verzoekster is 

Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de vakman uitgaande van D1 en 

gesteld voor de opdracht om de elektrische aansluiting van de elektronische 

eenheid te vereenvoudigen, in zijn zoektocht naar een oplossing D9 zal 

15 tegenkomen. Tevens is Octrooicentrum Nederland met verzoekster van oordeel 

dat de vakman in de getoonde foto’s een oplossing voor zijn probleem zal zien. Hij 

zal zich realiseren dat door het creëren van een groot gat in de uit D1 bekende 

dakpan, de elektronische eenheid door de dakpan heen gestoken kan worden, 

waardoor de elektrische geleiders eenvoudiger kunnen worden aangesloten op de 

20 elektronische eenheid. 

Ook is Octrooicentrum Nederland met verzoekster van oordeel dat de vakman in 
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de rechterfoto op bladzijde 68 van D9 de in D1 geopenbaarde uitbreektechniek 

voor de vorming van een kabeldoorvoergat zal herkennen. Dit zal de vakman 

ertoe brengen om het gewenste grote gat te maken door eerst de dakpan van een 

dun deel te voorzien, en door deze vervolgens uit te breken. Daarmee komt de 

vakman tot een werkwijze volgens conclusie 2. 

Octrooicentrum Nederland is dan ook van oordeel dat conclusie 2 niet inventief is 

in het licht van de combinatie van D1 met D9. 

5.1.3.4 Inventiviteit in het licht van D1 en D14 

Verzoekster stelt tevens dat conclusie 2 van het octrooi niet inventief is op basis 

van de combinatie van D1 met D14. 

Zoals besproken in paragraaf 5.1.3.1, is de overgebleven verschilmaatregel van 

conclusie 2 ten opzichte van D1 dat de aan de onderzijde van het zonnepaneel 

aanwezige elektronische eenheid door het in de dakpan aanwezige gat steekt. 

Verzoekster stelt dat voor de beoordeling van de inventiviteit ten opzichte van de 

combinatie van D1 met D14 als objectief technisch probleem kan gelden dat “de 

relatief flexibele aansluitdraden (cables 8a,8b), die door het gat (cable lead-out 

scetion 3a) in de dakpan steken, zich blootgesteld zien aan de scherpe breekrand 

die het resultaat is van het uitbreken van het dunne wandgedeelte (thin wall 

section 19).” Volgens verzoekster zou de vakman, gesteld voor dit probleem, 

uitgaand van D1 in de octrooiliteratuur op zoek gaan naar een doorvoer van de 

elektrische aansluiting vanaf het zonnepaneel door de wand van de dakpan 

waarbij de kans dat de elektrische geleiders beschadigd zouden raken kleiner is en 

daarbij D14 tegenkomen. 

D14 beschrijft een opstelling van gewone dakpannen (21), die keramisch kunnen 

zijn, met speciale zonnepaneelmodules (M). De zonnepaneelmodules zijn 

samengesteld uit een ‘base member’ (1, 62) van gebogen metaalplaat, een 

daaronder gelegen ‘reinforcing member’ (17, 110) en een zonnepaneel (10, 63), 

waarbij het zonnepaneel op een bovenzijde van de ‘base member’ is aangebracht. 

Ten behoeve van de doorvoer van de elektrische aansluiting vanaf het 

zonnepaneel door de zonnepaneelmodule is een gat (9, 62a) voorzien in de ‘base 

member’ en in de ‘reinforcing member’ van de zonnepaneelmodule, waarbij een 

elektronische eenheid (11, 72) van het zonnepaneel ten dele door het 

gecombineerde gat steekt. 
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Volgens verzoekster herkent de vakman in de figuren van D14 dat hij in de 

doorvoer door de dakpan de rand van het gat ter hoogte van de elektronische 

eenheid kan leggen, waar deze de elektrische geleiders niet kan beschadigen. 

Verzoekster voert aan dat de vakman de getoonde oplossing routinematig in de 

dakpan van D1 zou implementeren, door niet slechts een deel van de zijwand van 

het verdiepte deel dat dient voor opname van de elektronische eenheid uit te 

voeren als dun wanddeel, maar het gehele verdiepte deel en zo de breekrand van 

het gat van D1 te verleggen ter hoogte van de elektronische eenheid. 

Octrooihoudster verweert zich hiertegen door erop te wijzen dat D14 een andere 

benadering van het verschaffen van een pannendak met zonnepanelen betreft dan 

D1. D14 leert de deskundige namelijk om voor de plaatsing van zonnepanelen op 

een pannendak een afwijkend element te gebruiken in de vorm van de 

zonnepaneelmodule. De zonnepaneelmodule is niet van keramisch materiaal 

gemaakt en octrooihoudster wijst erop dat deze dus ook niet op de wijze is 

vervaardigd zoals een keramische dakpan. 

Ook wijst octrooihoudster erop dat D14 niet ingaat op de loop van elektrische 

geleiders. Octrooihoudster is dan ook van mening dat de deskundige voor het 

oplossen van het door verzoekster geformuleerde objectieve probleem, D14 niet 

zou raadplegen. 

Met octrooihoudster is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de vakman, 

uitgaande van D1 en het door verzoekster geformuleerde objectieve probleem, er 

niet toe zal komen D14 te raadplegen. 

D14 heeft namelijk niet betrekking op het aanbrengen van een zonnepaneel op 

een dakpan, maar leert de vakman juist om relatief grote zonnepanelen op een 

aparte module aan te brengen. De aparte zonnepaneelmodule is daarnaast niet 

van keramisch materiaal gemaakt. 

Mocht de vakman D14 om de een of andere reden toch tegenkomen, dan leert 

D14 hem nagenoeg niets over de loop van de elektrische geleiders (figuur 25 

bevat de enige verwijzing naar geleiders) of over de kans op beschadiging van de 

geleiders ten gevolge van een scherpe rand bij de doorvoer van de elektrische 

aansluiting van het zonnepaneel door de module. 

Verzoekster is van mening dat de vakman een scherpe rand ter plaatse van het 

gat 9 zal herkennen omdat de zonnepaneelmodule van dun plaatmateriaal zou zijn 

gemaakt. De dikte van het plaatmateriaal waarvan de module gemaakt is, wordt 
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echter niet gespecificeerd in D14, maar wel wordt vermeld in paragraaf [0032] dat 

er op beide zijden van de module een coating is aangebracht. Octrooicentrum 

Nederland is dan ook van oordeel dat verzoekster de vakman meer informatie laat 

opmaken uit D14 dan dat D14 daadwerkelijk openbaart. 

Nu Octrooicentrum Nederland geconstateerd heeft dat het onwaarschijnlijk is dat 

de vakman, uitgaande van D1 en gesteld voor het door verzoekster geformuleerde 

objectieve probleem, D14 zou raadplegen en mocht hij dat toch doen, de vakman 

in D14 geen verwijzingen vindt naar de elementen van zijn probleem, concludeert 

Octrooicentrum Nederland dat een oplossing in de vorm van een combinatie van 

D1 met D14 voor de vakman niet voor de hand ligt. 

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is de combinatie van D1 met D14 

daarom niet bezwarend voor de inventiviteit van conclusie 2. 

5.1.3.5 Inventiviteit in het licht van D1 en D15 

Verzoekster heeft ook de combinatie van D1 met D15 ingebracht om het gebrek 

aan inventiviteit van conclusie 2 van het octrooi aan te tonen. 

Uitgaand van D1 en de verschilmaatregel dat de aan de onderzijde van het 

zonnepaneel aanwezige elektronische eenheid door het in de dakpan aanwezige 

gat steekt, stelt verzoekster dat als geobjectiveerd technisch probleem 

geformuleerd kan worden: “het vereenvoudigen van de elektrische aansluiting van 

de elektronische eenheid”, maar ook: “het verkleinen van de kans op 

beschadiging van de aansluitdraden bij een doorvoer van de elektrische 

aansluiting vanaf het zonnepaneel door de wand van de dakpan”. In zijn zoektocht 

naar een oplossing in de markt van de beschikbare zonnedakpannen zou de 

vakman, volgens verzoekster, D15 tegenkomen. 

D15 betreft een conventioneel vormgegeven dakpan met zonnepaneel waarbij de 

elektronische eenheid met elektrische geleiders en al door een gat in de dakpan 

heen steekt. 
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Verzoekster stelt dat de vakman uit de afbeeldingen van D15 zou onderkennen 

dat de rand van het gat voor de doorvoer door de dakpan ter plaatse van de 

elektronische eenheid gelegd kan worden om de aansluitdraden vrij te maken. De 

in D15 getoonde oplossing zou de vakman, volgens verzoekster, in de dakpan van 

D1 implementeren door niet slechts een deel van de zijwand van het uit D1 

bekende verdiepte deel dat dient voor opname van de elektronische eenheid uit te 

voeren als dun wanddeel, maar het gehele verdiepte deel als dun wanddeel uit te 

voeren. Na uitbreking van het dunne wanddeel zou hierdoor een vergroot gat 

ontstaan zodat ook bij D1 de elektrische eenheid door het gat heen gestoken kan 

worden. 

Octrooihoudster verweert zich hiertegen door erop te wijzen dat in D15 niet 

vermeld wordt van welk materiaal de dakpan gemaakt is en ook dat de 

deskundige uit D15 geen aanwijzing krijgt hoe hij een dergelijk groot gat zou 

moeten realiseren. D1 leert de vakman alleen hoe een klein gat voor de doorvoer 

van kabels gemaakt kan worden, aldus octrooihoudster. 

Octrooicentrum Nederland is van mening dat de vakman uitgaande van D1 en een 

van de door verzoekster geformuleerde problemen, in zijn zoektocht naar een 

oplossing D15 zal tegenkomen en ook daadwerkelijk zal raadplegen. Ondanks dat 

D15 niet openbaart van welk materiaal de daaruit bekende dakpan is vervaardigd, 

zal de vakman in de conventionele vormgeving van de dakpan aanleiding zien D15 

nader te bekijken. Met verzoekster is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat 

de vakman vervolgens in de afbeelding van de achterkant van de zonnedakpan, 

waarin de vrij liggende elektrische geleiders goed zichtbaar zijn, een oplossing 

voor zijn probleem zal zien. Hij zal zich realiseren dat door het creëren van een 

groot gat in de dakpan ook bij D1 de elektronische eenheid met elektrische 

geleiders en al door de dakpan heen gestoken kan worden, waardoor de 

aansluitkabels niet langer in contact komen met de scherpe rand langs het 

doorvoergat. 

Op welke wijze een dergelijk groot gat in een keramische dakpan moet worden 

gemaakt, wordt niet geopenbaard in D15. Uit het uitgangspunt D1 leert de 

vakman echter al om voor de vorming van een kleiner kabeldoorvoergat gebruik 

te maken van een dun uitbreekdeel. Octrooihoudster stelt dat de vakman daaruit 

echter niet leert hoe een groot gat gevormd zou moeten worden. Octrooicentrum 

Nederland constateert dat het in D1 beschreven kabeldoorvoergat weliswaar 

kleiner is dan een voor de doorvoer van een elektronische eenheid benodigd gat, 
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maar dat het zeker groter is dan de tot de algemene kennis van de vakman 

behorende schroefgaten. Als voorbeeld voor een werktuig waarmee het dunne 

deel kan worden uitgebroken wordt in D1 namelijk een hamer genoemd (zie 

paragraaf [0057]), hetgeen een diameter van minimaal 2 cm suggereert. In het 

gegeven dat de voor de vorming van schroefgaten gebruikte methode ook 

toegepast kan worden voor de vorming van grotere kabeldoorvoergaten, zal de 

vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, een aanwijzing zien om 

dezelfde werkwijze toe te passen voor de vorming van een nog groter gat ten 

behoeve van de doorvoer van de elektronische eenheid door de dakpan. Omdat de 

vakman bij de vorming van een vergroot gat met behulp van de uitbreektechniek 

geen technische moeilijkheden zal hoeven te overwinnen, is Octrooicentrum 

Nederland van oordeel dat de vakman door combinatie van D1 met D15 zonder 

inventieve arbeid tot het onderwerp van conclusie 2 zal komen. 

De combinatie van D1 met D15 wordt daarom inventiviteitsbezwarend gevonden 

voor conclusie 2. 

5.1.3.6 Inventiviteit ten opzichte van D2 

Verzoekster heeft document D2 ingebracht om aan te tonen dat de conclusies 1 en 

2 inventiviteit missen. 

D2 betreft een keramische dakpan (Dachziegel 1 ist ein vorzugsweise aus Ton 

hergestellter Falzdachziegel”; bladzijde 6, regel 8) voor het accommoderen van 

een zonnepaneel (“Solarzellenplatte 5”). Om het zonnepaneel te bevestigen aan 

de dakpan is in D2 voorzien in een afdichtende plug (“Dübel 14”) aan de 

onderzijde van het zonnepaneel, die door een gat (“Durchbruch 8 ”) in de bodem 

van een verdiept deel voor het zonnepaneel in de dakpan steekt. Door de holle 

plug worden met het zonnepaneel verbonden geleiders (“Anschlußleitungen 52, 53 

der Solarzellenplatte 5”) naar de onderzijde van de dakpan gevoerd. Zie paragraaf 

5.1.3.2 voor de figuren van D2 

Inventiviteit conclusie 1 

Volgens verzoekster is het voor de vakman evident dat de in D2 besproken 

keramische dakpan is gevormd door matrijsvorming. Octrooicentrum Nederland 

interpreteert dit als dat verzoekster stelt dat de werkwijzestappen volgens de 

aanhef van conclusie 1 (kortgezegd: het aanbrengen van klei tussen de malhelften 

en het vervolgens in de gewenste vorm persen en het vervolgens uitharden van 
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de tot de gewenste vorm geperste klei) impliciet geopenbaard zijn in D2. 

Verzoekster is verder van mening dat blijkens conclusie 1 (“daß die Öffnung ein 

Durchbruch (8) in der Mulde (4) ist”) het gat in D2 een specifiek soort gat is, 

namelijk een doorgebroken gat, en geen doorboring zoals die blijkens de 

bespreking van de stand van de techniek in D2, aanwezig is in conventionele 

dakpannen. De kennis omtrent het vormen van een doorgebroken gat door een 

dakpan met een dun deel erin te vervaardigen en het, na het uitharden, uitbreken 

van het dunne deel van de dakpan was de vakman bekend voor de 

indieningsdatum van het octrooi, aldus verzoekster. Als voorbeeld hiervan wijst 

verzoekster op het vormen van een dun wanddeel in schroefgaten van dakpannen, 

zoals dat bijvoorbeeld gedocumenteerd is in D3. Zij stelt dat de vakman deze 

kennis routinematig zou implementeren om het gat in de dakpan van D2 te 

vormen, en dat de vakman daarmee zonder inventieve stap tot de inhoud van 

conclusie 1 zou komen. 

Octrooihoudster brengt hiertegen in dat de vakman uit de term “Durchbruch”op 

zich geen productiemethode voor het gat zal afleiden, gezien deze term in het 

Duits een ruimer begrip is dan verzoekster beweert. Met betrekking tot het dunne 

wanddeel in spijker- en schroefgaten in dakpannen wijst octrooihoudster erop dat 

in gebruik een schroef door het dunne deel wordt geboord. Naar het oordeel van 

octrooihoudster wordt bij een doorboring met een schroef het dunne gedeelte niet 

uitgebroken volgens de werkwijze uit conclusie 1, maar louter doorboord. Deze 

kennis zou, volgens octrooihoudster, een deskundige dus niet leiden tot de 

oplossing uit conclusie 1, Daarmee acht octrooihoudster conclusie 1 duidelijk 

inventief ten opzichte van D2. 

Octrooicentrum Nederland leest met verzoekster de term “Durchbruch” als een 

gat dat het resultaat is van het breken van materiaal uit de dakpan. Het breken 

van materiaal uit de dakpan kan echter op verschillende manieren gebeuren. 

Octrooicentrum Nederland volgt octrooihoudster dan ook in haar stelling dat de 

vakman uit de term “Durchbruch” niet direct en ondubbelzinnig een 

productiemethode zal afleiden. Conclusie 1 is daarmee nieuw ten opzichte van D2. 

Met verzoekster is Octrooicentrum Nederland echter van oordeel dat de vakman in 

de algemeen bekende toepassing van spijker- en schroefgaten in dakpannen een 

aanwijzing vindt om het uit D2 bekende gat te maken. Naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland zal de vakman op zoek naar een methode om het uit 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
28/05/2021 

Onze referentie 
ORE/2011398/L169 

Pagina 30 van 48 



         

       

     

        

            

           

          

          

  

      

       

         

        

        

   

           

   

        

           

           

       

     

  

        

       

             

           

         

        

         

  

         

   

  
  
  

 

 

5

10

15

20

25

30

35

D2 bekende gat te maken zich namelijk realiseren dat ook bij de toepassing van 

schroefgaten een gat in een dakpan wordt gevormd. Omdat de vakman naar het 

oordeel van Octrooicentrum Nederland geen technische belemmeringen zal zien in 

het zodanig vergroten van het bekende schroefgat tot een gat waardoorheen de 

uit de D2 bekende plug kan worden gestoken, zal hij trachten het uit D2 bekende 

gat op dezelfde wijze te vormen als een schroefgat, dus door eerst een dun deel 

te vormen dat daarna wordt uitgebroken. Conclusie 1 wordt daarmee niet 

inventief geacht in het licht van D2 en de algemene kennis van de vakman. 

Inventiviteit conclusie 2 

Conclusie 2 betreft een werkwijze voor het vervaardigen van een van een 

zonnepaneel voorziene keramische dakpan, waarbij eerst een keramische dakpan 

wordt vervaardigd volgens conclusie 1 en vervolgens een zonnepaneel op de 

bovenzijde van de dakpan wordt aangebracht waarbij de aan de onderzijde van 

het zonnepaneel aanwezige elektronische eenheid door het in de dakpan 

aanwezige gat steekt. 

Over de vraag of het uit D2 bekende zonnepaneel überhaupt aan zijn onderzijde 

voorzien is van een elektronische eenheid, verschillen partijen van mening. 

Volgens verzoekster zit er normaliter een elektronische eenheid onder een 

zonnepaneel, maar is die niet zichtbaar in D2 vanwege in de plug aanwezig 

opvulmateriaal. 

Octrooihoudster daarentegen wijst erop dat uit D2 niets bekend is over de 

eventuele aanwezigheid van een elektronische eenheid. Zij stelt dat er bovendien 

voldoende voorbeelden van zonnepanelen zijn die helemaal niet beschikken over 

een elektronische eenheid. 

Partijen zijn het wel eens dat een eventueel aanwezige elektronische eenheid in 

ieder geval niet door het gat in de dakpan heen steekt. 

Naast het feit dat in D2 niet de werkwijze voor het vervaardigen van het gat in de 

dakpan wordt beschreven, kan dus ook gesteld worden dat uit D2 niet bekend is 

dat een op de onderzijde van het zonnepaneel aanwezige elektronische eenheid 

door het gat in de dakpan steekt. Deze twee verschilmaatregelen lossen elk een 

ander probleem op, die voor het bepalen van de inventiviteit afzonderlijk 

beoordeeld dienen te worden. 

Het eerste probleem dat met de verschilmaatregel gerelateerd aan de 
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vervaardigingswijze van het gat wordt opgelost, kan geformuleerd worden als het 

vinden van een manier om het uit D2 bekende gat te maken. Zoals hiervoor is 

besproken, acht Octrooicentrum Nederland de vakman in staat om op basis van 

D2 in combinatie met zijn algemene kennis te komen tot de in conclusie 1 

omschreven werkwijze voor de vorming van het gat. Deze verschilmaatregel van 

conclusie 2 ten opzichte van D2, kan conclusie 2 dan ook geen inventiviteit 

verschaffen en zal in de hierna volgende beoordelingen van de inventiviteit van 

conclusie 2 ten opzichte van D2 daarom verder buiten beschouwing worden 

gelaten. 

Het tweede probleem dat met de verschilmaatregel dat een op de onderzijde van 

het zonnepaneel aanwezige elektronische eenheid door het gat in de dakpan 

steekt, wordt opgelost kan geformuleerd worden als: het aanbrengen van een 

zonnepaneel met een grote elektronische eenheid op de onderzijde daarvan, op 

de uit D2 bekende dakpan. 

Om te kunnen concluderen dat een vakman uitgaande van D2 en gesteld voor de 

opdracht om daar een zonnepaneel met een grote elektronische eenheid op de 

onderzijde daarvan, op aan te brengen, zonder inventieve arbeid tot een 

werkwijze volgens conclusie 2 zou komen, is het vereist dat het aannemelijk is dat 

de vakman zou overwegen de grote elektronische eenheid door de in D2 

aanwezige plug heen te steken. De in D2 getoonde en beschreven plug dient 

echter slechts voor de doorvoer van elektrische geleiders van het zonnepaneel. 

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is het niet aannemelijk dat een 

vakman die een zonnepaneel met een grote elektronische eenheid op de 

onderzijde van het zonnepaneel op de uit D2 bekende dakpan wil aanbrengen, zou 

overwegen om de uit D2 bekende plug (en het gat) zodanig aan te passen dat de 

elektronische eenheid in plaats van de elektrische geleiders door de plug, en 

daarmee door het gat in de dakpan gestoken kan worden. Naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland treft het inventiviteitsbezwaar van verzoekster tegen 

conclusie 2 op basis van D2 en de algemene kennis van de vakman dan ook geen 

doel. 

5.1.3.7 Inventiviteit ten opzichte van D2 en D1 

Inventiviteit conclusie 1 

Verzoekster heeft tevens de inventiviteit van conclusie 1 in het licht van de 
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combinatie van D2 met D1 bestreden. Octrooicentrum Nederland is met 

verzoekster van oordeel dat de vakman die uitgaande van D2 op zoek is naar een 

manier om het bekende gat in de dakpan van D2 te fabriceren, zich buiten zijn 

algemene vakkennis tevens zou oriënteren op de octrooiliteratuur. De vakman 

komt daar D1 tegen, aangezien D1 een publicatie is over vergelijkbare 

zonneceldakpannen als D2. In de paragrafen van 57 en 58 van D1 leert de 

vakman hoe met een matrijs een dun wanddeel in een dakpan te maken en 

vervolgens uit te breken om een gat te maken. De vakman zal direct herkennen 

dat hij op deze wijze ook het bekende gat in de dakpan van D2 zou kunnen 

vormen. Octrooicentrum Nederland acht conclusie 1 van het octrooi dan ook niet 

inventief in het licht van de combinatie van D2 met D1. 

Inventiviteit conclusie 2 

De beoordeling van de inventiviteit van conclusie 2 in het licht van de combinatie 

van D2 met D1 verschilt niet wezenlijk van de beoordeling van conclusie 2 in het 

licht van D2 op zichzelf. 

Een vakman die een zonnepaneel met een grote elektronische eenheid op de 

onderzijde van het zonnepaneel op de uit D2 bekende dakpan aan wil brengen, 

zou in D1 geen aanwijzing vinden om de uit D2 bekende plug (en het gat) zodanig 

aan te passen dat de elektronische eenheid door de plug, en daarmee door het 

gat in de dakpan gestoken kan worden. D1 leert de vakman daarentegen om 

alleen de elektrische geleiders door een gat in de dakpan te voeren. De 

elektronische eenheid bevindt zich in D1 aan de bovenzijde van de dakpan. 

Een inventiviteitsbezwaar tegen conclusie 2 in het licht van de combinatie van D2 

met D1 treft dan ook naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen doel. 

5.1.3.8 Inventiviteit in het licht van D9 

Verzoekster stelt voorts dat conclusies 1 en 2 van het octrooi niet inventief zijn in 

het licht van D9. 

D9 betreft een brochure van Daxx zonnepanelen van Van Dijk. 

Op bladzijde 68 van de brochure zijn foto’s getoond van de Zonnepan. De 

Zonnepan is herkenbaar als een matrijsgevormde, keramische dakpan. De foto 

rechts op pagina 68 van de brochure (zie onderstaand figuur) laat een viertal 

dakpannen zien, waarvan twee met een dun deel in het midden, één met een gat 

ter plaatse van het dunne deel en één met een zonnepaneel. Zie paragraaf 5.1.3.3 

voor de foto’s van D9. 
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Inventiviteit conclusie 1 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de vakman in de in de rechterfoto 

getoonde dakpannen de fabricagestappen van de Zonnepan zal herkennen. Naar 

het oordeel van Octrooicentrum Nederland herkent de vakman uit de foto’s dat 

eerst een uitgeharde dakpan met een dun deel in het midden van de dakpan 

wordt gevormd en dat vervolgens het materiaal van het dunne deel verwijderd 

wordt om zo een gat in de keramische dakpan te maken. Het verwijderen van het 

materiaal van het dunne deel zou op verschillende manieren kunnen gebeuren, 

bijvoorbeeld door zagen of breken. Uit de foto is echter ook af te leiden dat het 

dunne deel slechts een zeer geringe dikte heeft, waaruit de vakman zal 

concluderen dat dit gedeelte eenvoudig kan worden uitgetikt of uitgebroken om zo 

een gat te maken. Uit de foto’s zijn daarmee alle werkwijzestappen van conclusie 

1 eenduidig door de vakman af te leiden. Octrooicentrum Nederland is daarom van 

oordeel dat conclusie 1 niet inventief is in het licht van D9 en de algemene 

kennis van de vakman. 

Inventiviteit conclusie 2 

De linkerfoto op pagina 68 van D9 toont de Zonnepan inclusief zonnepaneel. 

Uit de combinatie van de rechter- en linkerfoto zal de vakman, naar het oordeel 

van Octrooicentrum Nederland, afleiden dat het in de rechterfoto getoonde gat 

bedoeld is voor opname van een aan de achterzijde van het zonnepaneel 

aanwezige elektronische eenheid. 

Hiermee wordt ook conclusie 2 van het octrooi niet inventief geacht in het licht 

van D9 en de algemene kennis van de vakman. 

5.1.4 Openbaar voorgebruik 

Verzoekster voert aan dat conclusies 1 en 2 van het octrooi nieuwheid c.q. 

inventiviteit ontberen in het licht van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. De 

Zonnepan is een keramische dakpan met een zonnepaneel erop. 

Verzoekster stelt dat de Zonnepan in de eerste helft van 2013 in productie is 

genomen volgens de in conclusies 1 en 2 geclaimde werkwijze. 

Om het openbaar voorgebruik van de Zonnepan aan te tonen, heeft verzoekster 

D4 t/m D12 ingebracht. 
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Van de ingebrachte openbaarmakingen hebben D4, D6 t/m D8 en D11 t/m D12 

betrekking op het daadwerkelijke gebruik van de Zonnepan. De 

openbaarmakingen D5, D9 en D10 betreffen brochures van de Zonnepan, waarvan 

niet vaststaat dat de daarin getoonde uitvoeringen ook daadwerkelijk gebruikt 

zijn. De genoemde brochures betreffen echter wel zelfstandige publicaties die 

indien tijdig gepubliceerd, op zichzelf stand van de techniek voor de onderhavige 

uitvinding vormen. De in D5 opgenomen brochure is echter na de indieningsdatum 

van de onderhavige uitvinding gepubliceerd, waardoor D5 geen stand van de 

techniek voor de onderhavige uitvinding vormt. Van de overblijvende twee 

brochures openbaart D9 de meeste kenmerken van de onderhavige uitvinding. 

Zoals in paragraaf 5.1.3.8 is besproken, is Octrooicentrum Nederland van oordeel 

dat conclusies 1 en 2 niet inventief zijn in het licht van D9. 

Van de openbaarmakingen die betrekking hebben op het daadwerkelijk gebruik 

van de Zonnepan, is alleen van D4, D8 en D11 met zekerheid vast te stellen dat 

het openbaarmakingen van voor de indieningsdatum van het octrooi betreffen. D6 

t/m D7 en D12 betreffen openbaarmakingen van na de indieningsdatum van het 

octrooi, waarvan door verzoekster gesteld wordt dat zij betrekking hebben op 

gebruik dat voor de indieningsdatum heeft plaatsgevonden, maar waarvan de 

juistheid door Octrooicentrum Nederland niet gecontroleerd kan worden omdat 

Octrooicentrum Nederland geen verklaringen onder ede af kan nemen. 

De openbaarmakingen waarvan Octrooicentrum Nederland met zekerheid kan 

vaststellen dat zij betrekking hebben op het gebruik van de Zonnepan en dat zij 

tijdig gepubliceerd zijn, openbaren het volgende: 

D4 (Meppeler Courant) 

D4 is een artikel uit de Meppeler Courant van 7 maart 2013, met de titel 

“Harskamp introduceert nieuwe dakbedekking: de Zonnepan”. Deze 

bekendmaking is daarmee van voor de indieningsdatum van het octrooi. 

Op de foto bij het artikel staat de heer H. Harskamp afgebeeld met de Zonnepan 

in handen. De Zonnepan is volgens het onderschrift van de foto een dakpan met 

een zonnecel erop. Op de foto is het opschrift “Alegra” is te herkennen, waaruit de 

vakman afleidt dat het om een keramische dakpan gaat. Uit D4 is dan ook een 

keramische dakpan met een zonnepaneel op de bovenzijde daarvan bekend. 
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D8 (berichten op social media) 

D8 betreft een aantal berichten en foto’s van evenementen met de Zonnepan op 

social media van Breman Harskamp Daktechniek. 

Pagina 1 van D8 toont een Facebook bericht van Breman Harskamp Daktechniek 

BV van 23 mei 2013 met een foto over een netwerkevenement bij de SMG Groep 

in Hasselt, waarbij de Zonnepan op een kraam ligt naast een brochure (zie 

figuur). 
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Een tweede foto uit D8 betreft een facebook bericht van Breman daktechniek BV Datum 
28/05/2021 

van 25 mei 2013 over een startersmanifestatie in Meppel, waarbij de Zonnepan op 
Onze referentie een display ligt naast een stapel brochures (zie figuur). 
ORE/2011398/L169 

Ook uit deze bekendmakingen is slechts een keramische dakpan voorzien van een 

zonnepaneel erop af te leiden. 

D11 (berichten op social media) 

10 D11 betreft een facebookbericht van 6 juni 2013 van Breman Harskamp 

Daktechniek. Het bericht bevat een verslag van een proefdak , toont een foto 

daarvan en bevat een uitnodiging om het proefdak te komen bekijken. 

15 Ook uit dit bericht kan niet meer afgeleid worden dan het gebruik van een 

keramische dakpan met een zonnepaneel erop. 
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Concluderend stelt Octrooicentrum Nederland dat uit de openbaarmakingen 

waarvan door Octrooicentrum Nederland met zekerheid kan worden vastgesteld 

dat het openbaarmakingen over het gebruik van de Zonnepan betreffen en dat zij 

tijdig gepubliceerd zijn, niet meer dan het gebruik van een dakpan met daarop 

5 een zonnepaneel kan worden afgeleid. Uit D4, D8 en D11 is geen gat in de dakpan 

af te leiden. Conclusies 1 en 2 worden daarom nieuw en inventief bevonden indien 

de beoordeling wordt beperkt tot de tijdig gepubliceerde openbaarmakingen van 

het gebruik van de Zonnepan. 

10 Indien in de beoordeling van de toepasbaarheid van de aangevoerde 

nietigheidsbezwaren ook de openbaarmakingen van na de indieningsdatum van 

het octrooi, waarvan verzoekster stelt dat zij betrekking hebben op gebruik dat 

voor de indieningsdatum heeft plaatsgevonden, worden meegenomen, dan kan 

het volgende bekend verondersteld worden over het gebruik van de Zonnepan 

15 voor de indieningsdatum van het octrooi: 

D6 (e-mailcorrespondentie) 

D6 betreft e-mailcorrespondentie van de heer H. Harskamp van 29 september 

2020. 

20 

D6 betreft een aanvulling op hetgeen geopenbaard is in D4 en voegt aan D4 toe 

dat de dakpan voorzien was van een gat waardoorheen de elektronische eenheid 

van het op de dakpan bevestigde zonnepaneel stak. In D6 wordt niet geopenbaard 

op welke wijze het aanwezige gat is gevormd. 

25 

D7 (foto’s Zonnepan) 

D7 betreft een aantal foto’s van de Zonnepan, die volgens verzoekster afkomstig 

Octrooicentrum Nederland, 
onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
28/05/2021 

Onze referentie 
ORE/2011398/L169 

Pagina 38 van 48 



       

         

      

           

   

 

        

          

        

         

       

             

        

          

      

      

        

         

       

        

        

   

  
  
  

 

 

5 

zijn van het in D11 genoemde proefdak. Volgens verzoekster zijn deze 

Zonnepannen voor de indieningsdatum op het dak zijn gelegd. De foto’s tonen een 

keramische dakpan voorzien van een zonnepaneel op de bovenzijde, met een 

rechthoekig gat in het midden van de dakpan. Op de foto’s is een ruwe breekrand 

te zien rondom het gat. 

Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland zal een vakman uit de ruwe 

afbreekrand en het aanwezige glazuur op een deel van de rand rond het 

rechthoekige gat, opmaken dat het gat vervaardigd kan zijn door een dun deel in 

10 de dakpan na het glazuren van de dakpan weg te breken. Daarmee liggen voor de 

vakman alle maatregelen volgens conclusie 1 voor de hand. 

Verder is op de foto’s te zien dat in het gat van de dakpan, een aan de onderzijde 

van het zonnepaneel aanwezige elektronische eenheid is opgenomen, waarmee 

ook de maatregelen van conclusie 2 voor de vakman voor de hand liggend zijn. 

15 

D12 (verklaringen) 

D12 betreft een drietal verklaringen van de heren Jan Bakker, Cornelis van Veen 

en Johannes Schinkel van na de indieningsdatum van het octrooi ten aanzien van 

het gebruik van de Zonnepan voor de indieningsdatum van het octrooi. 

20 De verklaring van de heer Jan Bakker, die door de heren Van Veen en Schinkel 

wordt onderschreven, bevat diens geheugenissen aangaande de ontwikkeling van 

de Zonnepan in 2013 en het fabricageproces destijds. Onder punt 4 van zijn 

verklaring worden de werkwijzestappen volgens conclusie 1 en 2 van het octrooi 
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beschreven. Tevens stelt de heer Jan Bakker in zijn verklaring dat hij, samen met 

Cornelis van Veen en Johannes Schinkel vóór de indieningsdatum kennis hebben 

genomen van deze vervaardigingswijze van de Zonnepan en dat ook zelf bij 

verschillende gelegenheden openbaar bekend hebben gemaakt hoe de Zonnepan 

werd vervaardigd. 

Concluderend stelt Octrooicentrum Nederland dat wanneer voor de beoordeling 

van de geldigheid van de conclusies van het octrooi tevens uit wordt gegaan van 

openbaarmakingen van na de indieningsdatum van het octrooi, die betrekking 

hebben op het gebruik van de Zonnepan vóór de indieningsdatum van het octrooi, 

waarvan de juistheid door Octrooicentrum Nederland niet gecontroleerd kan 

worden omdat Octrooicentrum Nederland geen verklaringen onder ede kan 

afnemen, de foto’s van de Zonnepan in D7 inventiviteitsbezwarend voor de 

conclusies 1 en 2 van het octrooi zijn en de verklaringen van D12 

nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 en 2 van het octrooi zijn. 

5.2 Het hulpverzoek 

5.2.1 Formele bezwaren 

Verzoekster acht de conclusies van het hulpverzoek niet toelaatbaar wegens niet-

eenheid en onduidelijkheid. 

5.2.1.1 Niet-eenheid 

Ten aanzien van de toelaatbaarheid van het hulpverzoek wijst verzoekster erop 

dat conclusie 1 van het hulpverzoek een samentrekking is van conclusies 1 en 2 

van het octrooi. Volgens verzoekster zien de conclusies 1 en 2 op twee 

verschillende onderwerpen die niet op een enkele algemene uitvindingsgedachte 

berusten. Volgens verzoekster heeft, op grond van artikel 36 lid 4 ROW 1995, het 

octrooi sinds verlening daarom geen betrekking meer op het onderwerp van 

conclusie 2. Verzoekster acht het dan ook ontoelaatbaar om het onderwerp van 

conclusie 2 zoals verleend te gebruiken om het onderwerp van conclusie 1 zoals 

verleend geldig te maken. 

Octrooicentrum Nederland volgt de redenering van verzoekster niet. Artikel 36 lid 

4 ROW 1995 luidt: “Indien toepassing is gegeven aan artikel 34, derde lid, heeft 
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het octrooi uitsluitend betrekking op die uitvinding of groep van uitvindingen als 

bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd.”. In de 

onderhavige zaak is blijkens het bij het octrooi horende nieuwheidsrapport geen 

toepassing gegeven aan artikel 34, derde lid ROW 1995, waardoor aan de 

voorwaarde van artikel 36 lid 4 ROW 1995 niet is voldaan. Het formele bezwaar 

van verzoekster, gebaseerd op een verondersteld gebrek aan eenheid tussen de 

conclusies van het octrooi, treft daarom geen doel. 

5.2.1.2 Onduidelijkheid 

Verzoekster stelt voorts dat het hulpverzoek niet toelaatbaar is omdat de 

conclusies van het hulpverzoek onduidelijk zouden zijn. Deze onduidelijkheid leidt 

er, volgens verzoekster, toe dat niet goed te overzien is waartoe de 

beschermingsomvang zou uitstrekken, waardoor het hulpverzoek niet getoetst kan 

worden aan de in de ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden. Wanneer een 

hulpverzoek niet getoetst kan worden aan de in de Row 1995 genoemde 

nietigheidsgronden, kan het, naar de mening van verzoekster, niet worden 

toegelaten in de adviesprocedure. 

Met haar stellingname probeert verzoekster aansluiting te zoeken bij de praktijk 

ten aanzien van hulpverzoeken bij een voor Nederland geldend Europees octrooi. 

Die hulpverzoeken dienen door de Nederlandse rechter op duidelijkheid te worden 

getoetst (HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650). 

In het oordeel van de Hoge Raad is meegewogen dat in de Europese 

verleningsprocedure de conclusies van een octrooi worden getoetst op 

duidelijkheid, maar dat de conclusies van een, aan de rechter ter beoordeling 

voorgelegd hulpverzoek, de verleningsprocedure niet hebben doorlopen en 

daarom (nog) niet getoetst zijn op duidelijkheid. Omdat de beoordeling van de 

geldigheid van het hulpverzoek door de rechter dezelfde functie heeft als de 

beoordeling van de geldigheid van een octrooiaanvraag door het Europees 

Octrooibureau, oordeelde de Hoge Raad dat de rechter de conclusies van een 

hulpverzoek bij een voor Nederland geldend Europees octrooi dient te toetsen op 

duidelijkheid. 

Het onderhavige octrooi is echter geen Europees octrooi, maar een onder de 

Nederlandse procedure verleend octrooi. In de Nederlandse verleningsprocedure 

wordt niet getoetst op duidelijkheid van de conclusies. In analogie met het arrest 

van de Hoge Raad, ligt het dan ook niet voor de hand dat conclusies van een 
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hulpverzoek bij een Nederlands octrooi wel op duidelijkheid getoetst zouden 

worden. 

Octrooicentrum Nederland wijst het verzoek van verzoekster tot toetsing van de 

conclusies van het hulpverzoek op duidelijkheid dan ook af en laat het 

hulpverzoek toe in de onderhavige adviesprocedure. 

5.2.2 Interpretatie van de hulpconclusies 

Verzoekster acht bepaalde termen die in de conclusies van het hulpverzoek 

worden gebruikt, onduidelijk. Hieronder geeft Octrooicentrum Nederland weer hoe 

die termen naar zijn oordeel geïnterpreteerd dienen te worden. 

5.2.2.1 “Uitsparing” 

De interpretatie van de term “uitsparing” in de conclusies van het octrooi is reeds 

besproken onder paragraaf 5.1.1.1. Het gebruik van deze term in de conclusies 

van het hulpverzoek geeft geen aanleiding om de term “uitsparing” in de 

hulpconclusies anders te interpreteren dan in de conclusies van het octrooi. 

Octrooicentrum Nederland is dan ook van oordeel dat de term “uitsparing” in de 

conclusies van het hulpverzoek gelezen dient te worden als een uitsparing in de 

vorm van een gat. 

5.2.2.2 “Omtrek van de elektronische eenheid” 

Verzoekster is van mening dat niet duidelijk is welke omtrek van de elektronische 

eenheid met de term “omtrek” in hulpconclusie 2 wordt bedoeld. Zij wijst erop dat 

de “omtrek”van de elektronische eenheid elke rondom de elektronische eenheid 

getrokken grenslijn kan zijn, maar dat de “omtrek” ook op een grensvlak van de 

elektronische eenheid kan slaan. 

Hulpconclusie 2 luidt: 

Werkwijze volgens conclusie 1, 

- waarbij na het aanbrengen van het zonnepaneel op de dakpan de 

elektronische eenheid met zijn omtrek door de uitsparing reikt. 

Uit de context van hulpconclusie 2 maakt Octrooicentrum Nederland op dat de 

term “omtrek” in hulpconclusie 2 niet slaat op een grensvlak, maar op een 
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rondom de elektronische eenheid getrokken grenslijn met een component 

evenwijdig aan de axiale richting van de uitsparing. 

5.2.2.3 “Reiken” 

Verzoekster wijst erop dat hulpconclusie 2 afhankelijk is van hulpconclusie 1, en 

per saldo vereist dat de elektronische unit door de uitsparing “steekt” 

(hulpconclusie 1), en dat de elektronische eenheid (met zijn omtrek) door de 

uitsparing “reikt” (hulpconclusie 2). Zij stelt dat octrooihoudster klaarblijkelijk 

bewust heeft gekozen voor de term “reiken” in plaats van “steken” en leidt daaruit 

af dat er dus een verschil in interpretatie bestaat. Wat dat verschil zou zijn, is 

verzoekster niet duidelijk. 

Octrooicentrum Nederland kan, net als verzoekster, uit het octrooi niet opmaken 

wat het verschil in interpretatie zou zijn tussen “reiken” en “steken”. De aanname 

van verzoekster dat octrooihoudster bewust gekomen heeft voor het gebruik van 

een andere term, is dan misschien niet juist. De term “reiken” in de betekenis van 

“zich uitstrekken” kan namelijk ook synoniem worden geacht aan de term 

“steken” in de betekenis van “zich bevinden”. De figuren van het octrooi vormen 

voldoende basis voor een dergelijke uitleg. In de hierna volgende beoordeling van 

de geldigheid van de conclusies van het hulpverzoek zal Octrooicentrum 

Nederland er dan ook vanuit gaan dat aan de termen “reiken” en “steken” 

dezelfde betekenis kan worden toegekend. 

5.2.2.4 “Beneden de uitsparing” 

Verzoekster stelt dat de term “beneden de uitsparing” een relatief begrip is, dat in 

(conclusie 3 van) het hulpverzoek nergens aan wordt gerelateerd. 

Octrooicentrum Nederland stelt echter vast dat in conclusie 1 van het hulpverzoek 

sprake is van “de bovenzijde van de dakpan”, waarop het zonnepaneel wordt 

aangebracht. Daarmee is het, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, 

voor de vakman duidelijk wat met boven en beneden de van een uitsparing 

voorziene dakpan wordt bedoeld. Octrooicentrum Nederland interpreteert dan ook 

de term “beneden de uitsparing” als “buiten de uitsparing aan de andere kant van 

de dakpan dan het zonnepaneel”. 
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5.2.3 Uitbreiding van materie 

Verzoekster stelt dat hulpconclusies 2, 3 en 4 vernietigbaar zijn wegens 

uitbreiding van materie. Zij wijst erop dat de in hulpconclusies 2, 3 en 4 gebruikte 

bewoordingen geen tekstuele basis hebben in de octrooiaanvrage zoals ingediend. 

Omdat de gekozen bewoordingen ruimer zouden zijn dan wat er in de 

figuurbeschrijving en figuren van de oorspronkelijk ingediende aanvrage is 

geopenbaard, stelt verzoekster dat er geen basis is voor de materie van 

hulpconclusies 2, 3 en 4. 

Voor haar onderbouwing van het gestelde gebrek aan basis voor de materie van 

hulpconclusies 2 en 4, leunt verzoekster op de door haar gehanteerde uitleg van 

de term “uitsparing” in de betekenis van “verdiept deel”. 

Zoals geconcludeerd in paragrafen 5.1.1.1 en 5.2.2.1 is Octrooicentrum Nederland 

echter van oordeel dat de term “uitsparing” in de conclusies van het octrooi en het 

hulpverzoek niet gelezen dient te worden als een uitsparing in de vorm van een 

verdiept deel, maar als een uitsparing in de vorm van een gat. Daarmee vervalt 

de grond onder de aangevoerde bezwaren betreffende een gebrek aan basis voor 

de materie van hulpconclusies 2 en 4. Die bezwaren van verzoekster treffen 

daarom geen doel. 

De additionele maatregel van hulpconclusie 3 luidt: “waarbij na het aanbrengen 

van het zonnepaneel op de dakpan aan de elektronische eenheid bevestigde 

elektrische geleiders zich vanaf de elektronische eenheid uitstrekken op een plaats 

beneden de uitsparing.”. Partijen zijn het erover eens dat een basis voor deze 

maatregel gevonden kan worden in de figuren van het octrooi. 

Verzoekster stelt echter dat deze maatregel een niet-toelaatbare functionele 

generalisatie is omdat de eveneens in de figuren getoonde zijwaartse uitstrekking 

van de elektrische geleiders vanaf de elektrische eenheid langs de dakpan niet 

mee wordt geclaimd. 

Ter zitting is octrooihoudster tegemoetgekomen aan het bezwaar van verzoekster 

en heeft zij voorgesteld om hulpconclusie 3 als volgt aan te passen: 

“ Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij na het aanbrengen van het 

zonnepaneel op de dakpan aan de elektronische eenheid bevestigde 

elektrische geleiders zich vanaf de elektrische eenheid zijwaarts langs 

de dakpan uitstrekken op een plaats beneden de uitsparing.” 

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat hiermee het bezwaar van verzoekster 

komt te vervallen. 
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5.2.4 Nieuwheid van de hulpconclusies 

Verzoekster is van mening dat conclusies 1 – 4 van het hulpverzoek niet nieuw zijn 

ten opzichte van D1 en tevens niet nieuw zijn ten opzichte van openbaar 

voorgebruik van de Zonnepan. 

Hulpconclusie 1 betreft een samentrekking van conclusies 1 en 2 van het octrooi. 

Aangezien conclusies 1 en 2 van het octrooi nieuw zijn bevonden ten opzichte van 

D1 (zie paragraaf 5.1.2.1), dient ook hulpconclusie 1 als nieuw te worden 

beoordeeld ten opzichte van D1. 

De hulpconclusies 2-4 zijn, in afankelijkheid van hulpconclusie 1, eveneens nieuw 

ten opzichte van D1. 

In paragraaf 5.1.4 heeft Octrooicentrum Nederland geconcludeerd dat het 

voorgebruik van de Zonnepan alleen nieuwheidsschadelijk is voor conclusies 1 en 

2 van het octrooi wanneer vastgesteld kan worden dat de in D12 opgenomen 

verklaringen waarheidsgetrouw zijn. Vanwege het feit dat hulpconclusie 1 een 

samentrekking van conclusies 1 en 2 van het octrooi betreft, concludeert 

Octrooicentrum Nederland dat, wanneer vastgesteld kan worden dat de in D12 

opgenomen verklaringen waarheidsgetrouw zijn, D12 tevens schadelijk voor de 

nieuwheid van hulpconclusie 1 wordt geacht. 

Uit de in D12 opgenomen verklaringen kunnen tevens de additionele maatregelen 

van hulpconclusies 2-4 worden opgemaakt. 

Indien kan worden vastgesteld dat de in D12 opgenomen verklaringen 

waarheidsgetrouw zijn, acht Octrooicentrum Nederland daarom ook hulpconclusies 

2-4 niet nieuw ten opzichte van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

5.2.5 Inventiviteit van de hulpconclusies 

Verzoekster heeft aangevoerd dat het hulpconclusie 1 ontbreekt aan inventiviteit 

in het licht van D1, in het licht van D2, in het licht van D9 en in het licht van 

openbaar voorgebruik van de Zonnepan. Hulpconclusies 2-4 acht verzoekster niet 

inventief ten opzichte van D1, ten opzichte van D9 en ten opzichte van openbaar 
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voorgebruik van de Zonnepan. 

5.2.5.1 Hulpconclusie 1 

Verzoekster acht conclusie 1 van het hulpverzoek niet inventief in het licht van D1, 

5 al dan niet in combinatie met D9, D14 of D15. Daarnaast is verzoekster van 

mening dat hulpconclusie 1 niet inventief is in het licht van D2, in het licht van D9, 

of in het licht van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

Hulpconclusie 1 is een samentrekking van conclusie 1 en de daarvan afhankelijke 

10 conclusie 2 van het octrooi. Aangezien Octrooicentrum Nederland heeft 

vastgesteld dat conclusie 2 van het octrooi inventiviteit ontbeert in het licht van de 

combinatie van D1 met D9 of D15 (zie paragrafen 5.1.3.3 en 5.1.3.5), in het licht 

van D9 (zie paragraaf 5.1.3.8) en, indien vastgesteld kan worden dat de in D7 

opgenomen foto’s betrekking hebben op een voor de indieningsdatum gebruikte 

15 Zonnepan, in het licht van openbaar voorgebruik van de Zonnepan (zie paragraaf 

5.1.4), gelden deze bezwaren ook ten aanzien van conclusie 1 van het 

hulpverzoek. 

5.2.5.2 Hulpconclusie 2 

20 Verzoekster stelt voorts dat volgconclusie 2 van het hulpverzoek inventiviteit 

ontbeert in het licht van D1, al dan niet in combinatie met D9, D14 of D15. Verder 

is verzoekster van mening dat volgconclusie 2 niet inventief is in het licht van D9, 

of in het licht van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

25 Hulpconclusie 2 betreft een werkwijze volgens hulpconclusie 1, waarbij na het 

aanbrengen van het zonnepaneel op de dakpan de elektronische eenheid met zijn 

omtrek door de uitsparing reikt. 

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat conclusie 1 van het hulpverzoek reeds 

vereist dat “de aan de onderzijde van het zonnepaneel aanwezige elektronische 

30 unit door de in de dakpan aanwezige uitsparing steekt.” Octrooicentrum Nederland 

is van oordeel dat dit tevens betekent dat daarbij een omtrek van de elektronische 

eenheid door de uitsparing steekt of reikt. Daarbij is Octrooicentrum Nederland 

van oordeel dat de termen “reiken” en “steken” in de context van het octrooi 

synoniem zijn (zie paragraaf 5.2.2.3). 

35 Op grond hiervan stelt Octrooicentrum Nederland vast dat hulpconclusie 2 geen 
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materie toevoegt ten opzichte van conclusie 1 van het hulpverzoek. 

Octrooicentrum Nederland is daarom van oordeel dat ten aanzien van conclusie 2 

van het hulpverzoek dezelfde bezwaren van toepassing zijn als ten aanzien van 

hulpconclusie 1. Octrooicentrum Nederland acht conclusie 2 van het hulpverzoek 

dan ook niet inventief in het licht van de combinatie van D1 met D9 of D15, in het 

licht van D9 in combinatie met de algemene kennis van de vakman, en, indien 

vastgesteld kan worden dat de in D7 opgenomen foto’s betrekking hebben op een 

voor de indieningsdatum gebruikte Zonnepan, in het licht van openbaar 

voorgebruik van de Zonnepan. 

5.2.5.3 Hulpconclusie 3 

Verzoekster is verder van mening dat het ook conclusie 3 van het hulpverzoek aan 

inventiviteit ontbreekt in het licht van D1, al dan niet in combinatie met D9, D14 

of D15. Verder is verzoekster van mening dat de volgconclusie 3 niet inventief is 

in het licht van D9, of in het licht van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

Hulpconclusie 3 betreft een werkwijze volgens hulpconclusie 1 of 2, waarbij na het 

aanbrengen van het zonnepaneel op de dakpan aan de elektronische eenheid 

bevestigde elektrische geleiders zich vanaf de elektronische eenheid uitstrekken 

op een plaats beneden de uitsparing. 

Ter zitting heeft octrooihoudster hieraan toegevoegd dat de elektrische geleiders 

zich vanaf de elektronische eenheid zijwaarts langs de dakpan uitstrekken. 

De additionele maatregel van hulpconclusie 3 (inclusief de zijwaartse uitstrekking 

langs de dakpan van de elektrische geleiders) is bekend uit D15 en uit D7. 

Octrooicentrum Nederland is daarom van oordeel dat conclusie 3 van het 

hulpverzoek niet inventief is in het licht van de combinatie van D1 met D15, 

alsmede, indien vastgesteld kan worden dat de in D7 opgenomen foto’s betrekking 

hebben op een voor de indieningsdatum gebruikte Zonnepan, in het licht van 

openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 

5.2.5.4 Hulpconclusie 4 

Ten slotte is verzoekster van mening dat ook conclusie 4 van het hulpverzoek niet 

inventief is, wederom in het licht van D1, al dan niet in combinatie met D9, D14 of 
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onderdeel van 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

D15. Verder is verzoekster van mening dat de volgconclusie 4 niet inventief is in Datum 
28/05/2021 

het licht van D9, of in het licht van openbaar voorgebruik van de Zonnepan. 
Onze referentie 
ORE/2011398/L169 

Hulpconclusie 4 betreft een werkwijze volgens hulpconclusies 1, 2 of 3, waarbij de 

5 uitsparing gerealiseerd wordt als rechthoekig gat. 

De additionele maatregel van hulpconclusie 4 is bekend uit D9, D15 en D7. 

Octrooicentrum Nederland stelt dan ook vast dat conclusie 4 van het hulpverzoek 

10 niet inventief is in het licht van de combinatie van D1 met D9 of D15, in het licht 

van D9 in combinatie met de algemene kennis van de vakman, alsmede, indien 

vastgesteld kan worden dat de in D7 opgenomen foto’s betrekking hebben op een 

voor de indieningsdatum gebruikte Zonnepan, in het licht van openbaar 

voorgebruik van de Zonnepan. 

15 

6. Het advies van Octrooicentrum Nederland 

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande 

dat: 

– indien kan worden vastgesteld dat de in D12 opgenomen verklaringen 

waarheidsgetrouw zijn, conclusies 1 en 2 van het octrooi vernietigbaar zijn 

wegens gebrek aan nieuwheid; 

– conclusies 1 en 2 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan 

inventiviteit; 

– indien kan worden vastgesteld dat de in D12 opgenomen verklaringen 

waarheidsgetrouw zijn, conclusies 1 t/m 4 van het hulpverzoek vernietigbaar 

zijn wegens gebrek aan nieuwheid; 

– conclusies 1 t/m 4 van het hulpverzoek vernietigbaar zijn wegens gebrek aan 

inventiviteit. 

Aldus gedaan op 28 mei 2021 te Den haag door mevr. drs. S. Jonkhart, ir. W. Boek 

en ir. S. el Bouazzaoui. 

mevr. drs. S. Jonkhart, voorzitter ir. G.J.M. Ruijgers, secretaris 
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