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1. Het geding

Biota Nutri B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 22 februari 2021 een verzoekschrift

met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het verzoek een advies 

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

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

nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 2015253 (hierna: het octrooi).

In reactie hierop hebben Van der Knaap Diensten B.V. en Triqua International B.V. 

(hierna: octrooihouders) op 13 april 2021 een verweerschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 2 juni 2021 hebben 

partijen hun standpunten nader doen bepleiten. Verzoekster werd hierbij 

vertegenwoordigd door haar octrooigemachtigde, de heer A. Blokland. Voor 

octrooihouders verscheen hun octrooigemachtigde, mevrouw P.F.H.M. van 

Someren, vergezeld door de heer C.W.M de Bruijn namens Van der Knaap 

Diensten B.V en de heer P. Marcelis, advocaat. Beide partijen hebben ter zitting 

een pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als 

hier ingelast te worden beschouwd.
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2. De feiten

Van der Knaap Diensten B.V. en Triqua International B.V. zijn rechthebbenden op 

het Nederlandse octrooi 2015253 voor een ‘Organic liquid having high nitrate 

content for use in the organic cultivation of plants’, welke op 6 maart 2017 is 

verleend voor een duur van twintig jaren op een aanvrage ingediend op 3 augustus 

2015. Voor de verlening van het octrooi zijn op 3 februari 2017 gewijzigde 

conclusies ingediend. Hiermee omvat het octrooi zoals verleend de volgende 6 

conclusies:

‘1. Werkwijze voor het produceren van een organische vloeistof met een 

nitraatgehalte van 8-15 mmol/l, omvattende:

a) het in contact brengen van een oplossing omvattende eiwitten en/of aminozuren 

als een bron van organische stikstof en een vloeistof met ammonificatiebacteriën

om organische stikstof om te zetten in ammonium (NH4
+); en

b) het vervolgens in contact brengen van de oplossing met nitrificerende bacteriën 

om ammonium (NH4
+) om te zetten in nitraat (N03

-)

waarbij de organische vloeistof geschikt is voor het biologisch telen van planten in 

een substraat.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij stap (a) wordt uitgevoerd bij een pH van 

boven 8,0, bij voorkeur bij een pH in het bereik van 8,0-9,0.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij stap (b) wordt uitgevoerd bij een pH 

van tussen 5,0 en 8,0, bij voorkeur bij een pH van tussen 5,5 en 7,7.

4. Organische plantvoeding met een nitraatgehalte van 8-15 mmol/l, waarbij de 

organische plantvoeding geschikt is voor het biologisch telen van planten in een 

substraat.

5. Gebruik van een organische vloeistof met een nitraatgehalte van 8-15 mmol/l 

voor het organisch telen van planten in een substraat.

6. Werkwijze voor het organisch telen van planten op een substraat, omvattende 

het toevoegen van een organische vloeistof met een nitraatgehalte van 8-15 mmol/l

aan het substraat.’
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3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster betwist in haar verzoekschrift gemotiveerd de geldigheid van het 

octrooi. Hiertoe voert zij aan dat het octrooi nietig is op grond van gebrek aan 

nieuwheid, dan wel gebrek aan inventiviteit.

Verzoekster heeft de volgende documenten ingebracht ter onderbouwing van haar

bezwaren:

D1: de Europese octrooiaanvrage EP 2333046 A1,

D2: de Amerikaanse octrooiaanvrage US 2366917 A,

D3: de PCT octrooiaanvrage WO 2007/097612 A2,

D4: E. Guillien-Jimenez et al., “Bio-mineralization of Organic Matter in Dairy 

Wastewater, as affected by pH. The evolution of ammonium and 

phosphates”, 2000, Wat. Res. Vol. 34, Nr. 4, blz. 1215-1224, 

D5:  United States Environmental Protection Agency, Office of Ground Water and 

Drinking Water, Standards and Risk Management Division, ”Nitrification”, 

15 augustus 2002.

Verzoekster voert gemotiveerd aan dat uit D1 en D4 alle technische kenmerken van 

de werkwijze volgens conclusie 1 bekend zijn en deze dus niet nieuw is. 

Verzoekster betoogt dat D1 betrekking heeft op een werkwijze voor het produceren 

van een organische vloeistof omvattende nitraat dat kan worden gebruikt als 

meststof bij plantenteelt, zoals hydroponics of teelt in de grond (zie paragraaf 

[0060]). Verder omvat de werkwijze van D1 het toepassen van 

ammonificatiebacteriën voor de eerste omzetting van de organische stikstof in 

ammonium (NH4
+) en vervolgens (‘successively’ in paragraaf [0022]) het omzetten 

van het ammonium in nitraat door nitrificerende bacteriën. Verzoekster wijst er 

verder op dat de verkregen oplossing in D1 een nitraatgehalte kan hebben van 400 

mg/l “or more” (zie paragraaf [0058]). Door de toevoeging “or more” in D1 kan dit 

gehalte in feite binnen het bereik van 8-15 mmol/l zoals bepaald in conclusie 1 van 

het octrooi vallen, aldus verzoekster.

Verzoekster stelt ook dat de werkwijze volgens conclusie 1 niet nieuw is ten 

opzichte van D4. Zij wijst daartoe met name naar blz. 1216, linker kolom, waarin 

een werkwijze staat beschreven voor het omzetten van afvalwater van de 

zuivelindustrie met behulp van ammonificatiebacteriën en nitrificerende bacteriën, 
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waarmee vervolgens een oplossing met hoog nitraatgehalte wordt verkregen die 

gebruikt kan worden als meststof. Met de inzet van micro-organismen is de 

oplossing op biologische manier verkregen en daarmee geschikt voor biologisch 

telen van planten. Verder blijkt uit tabel 2 van D4 dat dit nitraatgehalte tussen 8-15 

mmol/l is en anders wel inherent wordt verkregen, aldus verzoekster.

Subsidiair acht verzoekster conclusie 1 ten opzichte van D1 en de algemene kennis 

van de vakman niet inventief. Hetzelfde geldt voor D4. Verzoekster voert aan dat de

specifieke waarde voor het nitraatgehalte (NO3
-) van 8-15 mmol/l een inherente 

feature is van de werkwijze en dat daardoor elk proces dat de stappen a) en b) 

uitvoert tot deze concentratie zal moeten komen. Verzoekster betoogt voorts dat 

conclusie 1 niet beperkt is tot een proces dat in twee gescheiden deelstappen moet 

worden uitgevoerd. Als echter wordt gesteld dat stappen a) en b) in twee 

gescheiden stappen moeten worden uitgevoerd, dan is deze maatregel reeds 

bekend uit D2.

Voor het geval biologisch telen in een substraat niet bekend geacht mocht worden 

uit D1, wijst verzoekster op de beschrijving van het octrooi en op D5, waar uit volgt 

dat dit algemeen bekend is binnen het vakgebied. Ook in het licht van D2 en D4 kan

deze maatregel geen inventiviteit verschaffen.

Daarnaast wijst verzoekster op D2 welke publicatie betrekking heeft op het op 

biologische wijze behandelen van afvalwater. Uit D2 zijn de ammonificatie- en 

nitrificatiestappen als twee afzonderlijke en fysiek gescheiden stappen bekend. 

Verzoekster betoogt dat een deskundige op het gebied van mineralisatie en 

nitrificatie zich zal realiseren dat de organische vloeistof verkregen door D2 

waardevolle bestanddelen bevat en aldus als voedingsstof voor planten kan worden 

toegepast. Conclusie 1 is dan niet inventief ten opzichte van D2 en de algemene 

vakkennis.

D3 is een publicatie op het gebied van het produceren van een organische nitraat 

bevattende vloeistof. Uit D3 is volgens verzoekster bekend dat een ammonium 

houdende oplossing afkomstig van eiwitten en/of aminozuren na omzetting door 

nitrificerende bacteriën en oxidatie van nitriet in nitraat een vloeistof oplevert die 

geschikt is voor het biologisch telen op substraat. 
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Verzoekster betoogt verder dat conclusies 2 en 3 voor een deskundige voor de hand

liggen op basis van algemene kennis en bovendien volgen uit respectievelijk D4 en 

D5. 

Conclusie 4 is niet nieuw ten opzichte van D1, D2 en D4 of niet inventief op grond 

van de daaruit bekende maatregelen. Ook voor conclusies 5 en 6 kan volgens 

verzoekster een dergelijke redenering worden gevolgd.

Ter zitting heeft verzoekster gesteld dat er geen basis is voor de wijziging van de 

hoofdconclusie waarbij de laatste zin aan deze conclusie werd toegevoegd. Voorts 

heeft zij betoogd dat de betekenis van biologisch telen niet duidelijk is, nu er 

kennelijk iets anders bedoeld wordt dan organisch telen. Ook acht verzoekster het 

gebruik van ‘in een substraat’ naast ‘op een substraat’ niet duidelijk.

4. Het verweer van octrooihouders

Octrooihouders verweren zich door te beargumenteren dat het octrooi zoals 

verleend voor alle conclusies voldoet aan de gestelde eisen volgens de Row 1995. 

Zij voeren aan dat geen van de aangevoerde documenten betrekking heeft op 

biologische teelt op een substraat en dus geen van de documenten hetzelfde doel 

als het octrooi nastreeft.

Verder merken octrooihouders op dat D1, D2 en D3 niet het deelkenmerk 

benoemen dat als bron van organische stikstof een oplossing omvattende eiwitten 

en aminozuren gebruikt wordt.

Octrooihouders stellen dat D1 betrekking heeft op het verkrijgen van micro-

organismen die als katalysator kunnen dienen voor parallelle ammonificatie- en 

nitrificatie reacties en dus niet als doel heeft het verkrijgen van een organische 

vloeistof met een hoog nitraatgehalte die geschikt is voor het biologisch telen van 

planten in een substraat. Hierbij benadrukken octrooihouders dat biologisch telen 

op substraat tot dusverre niet mogelijk was vanwege het ontbreken van een 

geschikte biologische nitraat houdende meststof.

Met betrekking tot D1 geven zij aan dat de opbrengst van de werkwijze buiten het

geclaimde bereik van 8-15 mmol/l nitraat valt (400 mg/l gedeeld door 62 g/mol =

6,5 mmol/l). Ook handelt het om een meststof die nitraat als ‘inorganic’ nutriënt 

bevat. Tevens handelt het bij D1 om een organische vloeistof voor de teelt op 

hydroponics, hetgeen moet worden op gevat als telen op water en niet op of in 
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een substraat. Derhalve is conclusie 1 volgens octrooihouders nieuw ten opzichte 

van D1.

Met betrekking tot conclusie 1 merken octrooihouders op dat de stappen a) en b) 

gescheiden van elkaar plaatsvinden, waarbij verwezen wordt naar onder andere 

pagina 2, regels 25-31 van de beschrijving en het uitvoeringsvoorbeeld 1. Juist die

scheiding maakt het volgens octrooihouders mogelijk om het hoge nitraatgehalte 

van het octrooi te bereiken. Conclusie 1 is dan ook volgens octrooihouders nieuw.

Uit D4 zijn volgens octrooihouders de waarden van het nitraatgehalte niet af te 

leiden, en vinden daarnaast beide stappen, ammonificatie en nitrificatie, 

tegelijkertijd plaats. Ook is in D4 sprake van chemische hydrolyse van ammonium,

hetgeen de vloeistof volgens octrooihouders ongeschikt maakt voor biologische 

teelt. Bij D4 verloopt het proces ook bij een andere pH. Derhalve is conclusie 1 

ook nieuw ten opzichte van D4.

D2 handelt volgens octrooihouders niet om de benodigde specifieke organische 

stikstof afkomstig van eiwitten en aminozuren, maar om algemene organische 

stikstof. Er vinden weliswaar in D2 ammonificatie en nitrificatie plaats maar het 

doel is om de resulterende vloeistof af te voeren, en dus niet om deze in te zetten 

bij biologische teelt op substraat. Octrooihouders wijzen er ter zitting nog op dat 

in D2 een extra stap in een bezinkingsvat plaatsvindt tussen de ammonificatie en 

nitrificatie stappen, waarmee deze werkwijze verschilt ten opzichte van de 

werkwijze van conclusie 1 van het octrooi. Verder wordt ook niet aangegeven dat 

een nitraatgehalte van 8-15 mmol/l wordt bereikt. 

D3 start met een vloeibare afvalstroom uit biomassa met een hoog 

ammoniumgehalte, en start volgens octrooihouders dus bij stap b), nitrificatie, 

waarmee stap a) van conclusie 1 ontbreekt. In D3 wordt verder nitriet door middel

van chemische oxidatie omgezet in nitraat. Daardoor is het ongeschikt voor 

biologische teelt.

 

Aangezien ook een combinatie tussen de verschillende documenten volgens 

octrooihouders niet leidt tot de geclaimde werkwijze van conclusie 1, is deze ook 

inventief. In afhankelijkheid van deze conclusie zijn conclusies 2 en 3 eveneens 

nieuw en inventief.
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Conclusies 4, 5 en 6 zijn, gezien de niet bereikte concentratie van 8-15 mmol/l en 

de ongeschiktheid als organische plantenvoeding eveneens nieuw en inventief ten 

opzichte van de documenten D1, D2 en D4.

Ter zitting hebben octrooihouders bezwaar gemaakt tegen het betoog van 

verzoekster dat de wijzigingen van conclusies 1, 4 en 5 geen basis zouden hebben

in de oorspronkelijk ingediende stukken. 

5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5. 1 Algemeen

Het eerst ter hoorzitting door verzoekster ingebrachte bezwaar dat conclusies 1, 4

en 5 nietig zouden zijn omdat deze conclusies geen basis hebben in de 

oorspronkelijk ingediende stukken, wordt niet in dit advies betrokken. Dit bezwaar

is niet tijdig in de procedure gebracht, zoals Octrooicentrum Nederland reeds ter 

zitting heeft medegedeeld. 

Octrooicentrum Nederland constateert met verzoekster dat in conclusies 1 en 4 

van het octrooi de aanduiding ‘biologisch’ wordt gebruikt, terwijl op diverse 

plaatsen in de conclusies ook ‘organisch’ wordt gebruikt. In tegenstelling tot 

verzoekster is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat hierdoor geen 

verwarring ontstaat voor de beoordeling van de conclusies. In de Engelstalige 

beschrijving wordt consistent de aanduiding ‘organic’ gebruikt. De beschrijving 

van het octrooi geeft een duidelijke definitie op blz. 1, regels 30-33: ‘ “Organic” in

the context of the present invention means that the materials used are all derived

from plant and/or animal matter.’. De vakman begrijpt hieruit zonder meer dat 

biologisch telen bedoeld wordt, wat met ‘organisch telen’ letterlijk vertaald is. 

Octrooicentrum Nederland leest ‘biologisch’ derhalve als synoniem met ‘organisch’,

zoals gedefinieerd in de beschrijving van het octrooi.

Ook met ‘in een substraat’ kan naar oordeel van Octrooicentrum Nederland niet 

anders bedoeld zijn dan een verwijzing naar substraatteelt, waarbij de vertaler 

kennelijk ‘in’ gebruikt heeft als vertaling van ‘on a substrate’, terwijl bij de eerdere

conclusies gekozen was voor de vertaling ‘op’ een substraat. 
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5.2 Nieuwheid van conclusie 1

5.2.1 Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D1

Verzoekster stelt dat de werkwijze volgens conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte 

van D1. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat D1 een werkwijze voor het 

produceren van een organische vloeistof met een nitraatgehalte openbaart, zie 

kolom 7, regels 2-4: “A method of producing a fertilizer containing nitrate nitrogen 

as inorganic nutrients …". De werkwijze wordt in het algemeen beschreven in kolom

7, regels 2 t/m 36 en in meer detail in alinea’s [0049] t/m [0059]. Dat een groot 

deel van D1 betrekking heeft op het verkrijgen van een ‘inoculum’ met micro-

organismen geoptimaliseerd voor de omzetting van organisch materiaal in nitraat, 

zoals octrooihouders betogen, doet er niet aan af dat D1 daarnaast ook een 

werkwijze voor het produceren van een organische vloeistof openbaart. 

Volgens de definitie van het octrooi is er sprake van productie van een organische 

vloeistof als alleen organische uitgangsmaterialen worden gebruikt. In D1 is in 

alinea’s [0049] en [0050] sprake van organisch uitgangsmateriaal. Dit 

uitgangsmateriaal wordt verder uitgewerkt in paragraaf [0057], waar voorbeelden 

genoemd worden die in alinea [0031] zijn toegelicht in het kader van het 

produceren van het inoculum. Daar wordt vermeld: “... the “organic material” to be 

added to the water may be any material including an organic fertilizer and an 

organic resource such as food residue, a plant residue, a livestock waste, or an 

excrement may be used.” Daarmee wordt voldaan aan de definitie van organisch 

volgens het octrooi. De stelling van octrooihouders dat het nitraat in D1 geen 

organische voedingsstof is, aangezien deze wordt aangeduid als ‘inorganic’ en 

daardoor niet zou zijn toegestaan in de biologische teelt, wordt terzijde geschoven. 

Uit alinea [0003] blijkt dat D1 een ‘organic fertilizer’ beoogt voor het verschaffen 

van ‘inorganic nutrients’. In zowel D1 als in het octrooi gaat het om de verbinding 

nitraat, wat nu eenmaal een anorganische chemische verbinding is, die volgens 

zowel D1 als het octrooi verkregen wordt uit een organische bron, omgezet met 

louter biologische werkwijzestappen. De vakman begrijpt dat ‘inorganic’ daarmee 

niets zegt over de herkomst, maar in D1 gebruikt wordt als aanduiding van de 

verbinding.

Octrooicentrum Nederland is het met octrooihouders eens dat het bereikte 

nitraatgehalte volgens alinea [0059] in D1 van 400 mg/l, wat overeenkomt met 6,5 

mmol/l, niet binnen het in conclusie 1 genoemde bereik van 8-15 mmol/l valt. 

Verzoekster wijst erop dat de vloeistof van D1 een nitraatgehalte 400 mg/l of meer 
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kan bevatten. Volgens Octrooicentrum Nederland is echter niet duidelijk en 

ondubbelzinnig uit D1 op te maken dat daarmee ook een concentratie boven 8 

mmol/l bedoeld wordt. Figuur 3 van D1 toont weliswaar een aantal meetpunten die 

enigszins boven 400 mg/l liggen, maar deze liggen duidelijk niet in het bereik vanaf 

8 mmol/l. Het gehalte volgens conclusie 1 van het octrooi is daarmee niet bekend 

uit D1.

Verder omvat de werkwijze van D1 stap a), het in contact brengen van een 

oplossing omvattende eiwitten en/of aminozuren als een bron van organische 

stikstof en een vloeistof met ammonificatiebacteriën om organische stikstof om te 

zetten in ammonium (NH4
+). Zie alinea [0057], waarin uiteen gezet wordt welk 

organisch materiaal wordt gebruikt, en zie alinea [0050], waarin gesteld wordt dat 

het eerder geproduceerde inoculum wordt toegevoegd om ‘multiple parallel 

mineralization’ mogelijk te maken. Opgemerkt wordt dat alinea [0057] niet expliciet

vermeldt dat het uitgangsmateriaal eiwitten en/of aminozuren omvat. Echter, de 

voorbeelden van alinea [0057] zijn daarvoor uitgewerkt in alinea [0031]. In alinea 

[0031] wordt over deze voorbeelden gezegd: “The organic material desirably 

contains a protein, a protein degradation product, and an amino acid in large 

amounts.”.

Dat ‘multiple parallel mineralization’ de omzetting van organische stikstof in 

ammonium (NH4
+) omvat, volgt uit paragraaf [0022]: “… performing degradation of

an organic material into ammonium nitrogen (ammonification) …”.

Ook acht Octrooicentrum Nederland het in contact brengen van de oplossing met 

nitrificerende bacteriën om ammonium (NH4
+) om te zetten in nitraat (N03

-) volgens 

stap b) bekend uit D1, zie paragraaf [0022] waar over ‘multiple parallel 

mineralization’ vermeld wordt dat deze ook omvat: “… nitrification of ammonium 

nitrogen into nitrate nitrogen (nitrification) …”.

In de werkwijze volgens het octrooi wordt in stap b) bepaald dat het product van 

stap a) vervolgens in contact gebracht wordt met de oplossing met nitrificerende 

bacteriën. De woorden “het vervolgens in contact brengen van de oplossing met” in 

stap b) houden volgens Octrooicentrum Nederland in dat er sprake is van 

nitrificerende bacteriën die vóór stap b) nog niet in contact zijn met de oplossing en 

dit contact op een of andere manier bewerkstelligd moet worden, waarvoor een 

handeling benodigd is. Dit is in overeenstemming met de beschrijving van het 

octrooi, zie blz. 2, regels 25-29, waar gesproken wordt over een scheiding in 

stappen, en voorts met uitvoeringsvoorbeeld 1, waar de stappen in afzonderlijke 
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containers uitgevoerd worden. Octrooicentrum Nederland constateert dat de 

stappen a) en b) in D1 in één reactievat plaats vinden. De uitleg van verzoekster 

dat hiermee ook aan stap b) voldaan is, omdat de stappen zich in deze container 

ook in de tijd opvolgen, wordt niet gevolgd. Een handeling om de oplossing met 

nitrificerende bacteriën in contact te brengen die in de tijd gelegen is na stap a), 

ontbreekt in D1. De aanduiding ‘successively’ volgens alinea [0022] betreft een 

beschrijving van de chronologische opvolging van de reacties en betreft geen 

handeling zoals bedoeld in conclusie 1. 

Conclusie 1 van het octrooi bepaalt verder dat de resulterende organische vloeistof 

“geschikt is voor het biologisch telen van planten in een substraat”. Volgens vaste 

jurisprudentie is hetgeen achter “geschikt voor” in een werkwijze conclusie staat 

alleen dan beperkend voor de conclusie indien hiermee extra stappen aan de 

werkwijze worden toegevoegd die niet inherent zijn aan de werkwijze stappen die 

genoemd staan in de conclusie om het genoemde doel te bereiken.

Zoals hiervoor aangegeven wordt onder biologisch telen verstaan dat de 

uitgangsmaterialen afkomstig moeten zijn van planten of dieren of van natuurlijke 

mineralen, zie ook de beschrijving van het octrooi, blz. 1, regels 30-33. 

Octrooicentrum Nederland is het verder eens met octrooihouders dat de vakman 

op basis van zijn algemene vakkennis weet dat de werkwijze alleen biologische 

stappen mag omvatten. Zoals hiervoor besproken wordt in D1 gebruik gemaakt van

natuurlijke uitgangsmaterialen en omvat de werkwijze volgens D1 voorts geen 

stappen die de werkwijze niet biologisch maken, zodat naar oordeel van 

Octrooicentrum Nederland de vloeistof vervaardigd volgens de werkwijze volgens 

D1 geschikt is voor het biologisch telen van planten.

Het argument van octrooihouders dat geschiktheid voor telen in een substraat zo 

begrepen moet worden dat een gehalte aan nitraat moet worden bereikt dat hoog 

genoeg is om de organische vloeistof bij substraatteelt te kunnen gebruiken, wordt 

niet gevolgd. Ten eerste volgt uit het octrooi niet duidelijk welk gehalte daarvoor 

nodig is. Ten tweede constateert Octrooicentrum Nederland dat in de voorbeelden 2 

t/m 4 van het octrooi de vloeistof aanzienlijk verdund wordt bij toepassing in een 

substraatteelt, bijvoorbeeld met minimaal een factor 4 in voorbeeld 2. Daarbij 

vermeldt D1 nog dat de verkregen vloeistof geconcentreerd kan worden, zie alinea 

[0059]. Het nitraatgehalte dat bereikt wordt volgens D1 (6,5 mmol/l, zie hiervoor), 

is daarmee in dezelfde orde van grootte als in de uitvoeringsvoorbeelden van het 

octrooi. Bovendien kan de vloeistof volgens D1 gebruikt worden voor ”general plant 
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cultivation such as hydroponics or cultivation using soil” (zie alinea [0060]), 

waarmee de vloeistof ook geschikt is voor substraatteelt.

Alles bij elkaar genomen onderscheidt conclusie 1 van het octrooi zich ten opzichte 

van D1 op twee punten. Ten eerste het te bereiken nitraatgehalte van 8-15 mmol/l 

en ten tweede het vervolgens in contact brengen van de oplossing met 

nitrificerende bacteriën volgens stap b). 

Conclusie 1 is daarmee nieuw ten opzichte van D1.

5.2.2 Nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D4

Verzoekster stelt ook dat de werkwijze volgens conclusie 1 niet nieuw is ten 

opzichte van D4. 

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat D4 gericht is op het zuiveren van 

afvalwater van de zuivelindustrie waarbij een nitraatrijke oplossing ontstaat die kan 

worden ingezet als meststof, zie blz. 1215, rechter kolom, laatste alinea t/m blz. 

1216, linker kolom, 2e alinea. Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland voldoet 

het uitgangsmateriaal aan de eisen voor organisch of biologisch telen. Voorts zijn 

uit D4 geen stappen bekend die de werkwijze niet biologisch maken. Dat in D4 op 

pagina 1221 onder punt 4 geconstateerd wordt dat bij zeer hoge pH waarden 

(“above all at 12.0”) ammonium voornamelijk ontstaat door chemische hydrolyse, 

maakt niet dat de werkwijze zoals die in D4 met behulp van bacteriën wordt 

uitgevoerd bij een voor deze bacteriën optimale pH van “around eight”, zoals onder 

punt 3 wordt beschreven, niet biologisch is. 

Echter, met octrooihouders kan Octrooicentrum Nederland niet inzien dat enige 

waarde die in tabel 2 wordt getoond, valt binnen het bereik van 8-15 mmol/l 

nitraat. De hoogste genoemde waarde komt overeen met 1,7 mmol/l. Ook nergens 

anders in D4 wordt een hoger nitraatgehalte genoemd. 

De werkwijze volgens D4 omvat een door bacteriën uitgevoerde ammonificatie en 

nitrificatie stap waarmee de eiwitten en/of aminozuren die aanwezig zijn in het 

afvalwater worden omgezet in respectievelijk ammonium en nitraat, zie blz. 1216, 

linker kolom, 2e alinea. Deze passage vermeldt echter dat de ammonificatie en de 

nitrificatie stap zich ‘at the same time’ afspelen. Stappen a) en b) zijn daarmee 

weliswaar bekend uit D4, maar niet de maatregel van stap b) dat de oplossing 

vervolgens in contact gebracht wordt met nitrificerende bacteriën.
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Zoals hiervoor besproken wordt in D4 gebruik gemaakt van natuurlijke 

uitgangsmaterialen en omvat de werkwijze volgens D4 voorts geen stappen die de 

werkwijze niet biologisch maken, zodat naar oordeel van Octrooicentrum Nederland 

de vloeistof vervaardigd volgens de werkwijze volgens D4 geschikt is voor het 

biologisch telen van planten.

Nu aangegeven wordt dat de vloeistof gebruikt kan worden als meststof en de 

concentratie nitraat in vergelijkbare orde van grootte is als in de voorbeelden 2 en 3

van het octrooi (na verdunning), kan worden aangenomen dat de vloeistof geschikt 

is voor substraatteelt.

Daarom kent conclusie 1 van het octrooi ook ten opzichte van D4 twee 

verschilmaatregelen: Ten eerste het te bereiken nitraatgehalte van 8-15 mmol/l en 

ten tweede het vervolgens in contact brengen van de oplossing met nitrificerende 

bacteriën volgens stap b).

Conclusie 1 is daarmee nieuw ten opzichte van D4.

5.3 Inventiviteit van conclusie 1

5.3.1 Meest nabij gelegen stand van de techniek

Verzoekster heeft inventiviteitsbezwaren aangevoerd gebaseerd op de documenten 

D1, D2, D3 en D4, waarbij zij een aantal combinaties heeft uitgewerkt, eventueel 

met de kennis van de gemiddelde vakman.

Zoals hierboven onder 5.2.1 en 5.2.2 besproken heeft de werkwijze van conclusie 1 

ten opzichte van zowel D1 als ten opzichte van D4 twee verschilmaatregelen. 

Octrooicentrum Nederland merkt op dat met de werkwijze volgens D1 een 

nitraatgehalte van rond 6,5 mmol/l wordt verkregen en met de werkwijze volgens 

D4 een nitraatgehalte van rond 1,7 mmol/l. D1 ligt daarmee aanmerkelijk dichter 

bij het vereiste bereik van conclusie 1. Daarnaast heeft document D1 betrekking op 

het produceren van een meststof die bedoeld is voor de tuinbouw, zoals ook het 

octrooi, terwijl D4 slechts meststof in het algemeen benoemd zonder nadere 

specificatie. Document D1 wordt derhalve een geschikter uitgangspunt gevonden 

dan D4. 

D2 openbaart het behandelen van rioolwater (‘sewage’) of andere afvalstromen 

door twee van elkaar gescheiden biologische processen, ten eerste het door 

ammonificatiebacteriën omzetten van organische stikstof in ammonium (in ‘primary
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trickling filter 8’ in de figuur van D2) en ten tweede het door nitrificerende bacteriën

omzetten van het ammonium in nitraat (in ‘secondary trickling filter 12’; zie 

bijvoorbeeld ook blz. 2, rechter kolom, regels 37-40: ‘I physically separate the 

ammonification and nitrification zones of a trickling filter in such a way that they 

function as separate units’). D2 bespreekt de herkomst van het riool- of ander 

afvalwater niet, waarmee D2 niet expliciet openbaart dat het gaat om een 

werkwijze die gericht is op het produceren van een organische vloeistof. In D2 staat 

ook niet dat de verkregen vloeistof na de laatste omzetting in nitraat toegepast kan 

worden als meststof. Nu onderhavig octrooi uitdrukkelijk gericht is op het 

produceren van een organische vloeistof als meststof, acht Octrooicentrum 

Nederland D2 daarom een minder geschikt uitgangspunt dan D1 of D4. Overigens 

ontbreekt in D2 ook het nitraatgehalte van de verkregen vloeistof.

D3 heeft betrekking op een werkwijze voor het behandelen van afvalstromen van 

vloeibare biomassa, in het bijzonder bestaande uit vloeibare mest. Het in deze 

biomassa aanwezige ammonium wordt door een nitrificatie stap met nitrificerende 

bacteriën omgezet in nitraat, wat toegepast kan worden als meststof. Aangezien het

in D3 beschreven uitgangsmateriaal al rijk aan ammonium is, omvat de beschreven 

werkwijze geen ammonificatiestap. Stap a) van de werkwijze volgens conclusie 1 

van het octrooi ontbreekt derhalve in D3. Hierdoor staat D3 verder af van conclusie 

1 van het octrooi dan D1, D2 en D4 en wordt D3 niet als geschikt 

uitgangsdocument gezien.

Octrooicentrum Nederland gaat derhalve uit van D1 als meest nabij gelegen stand 

van de techniek. 

5.3.2 Effect en probleemstelling

Octrooicentrum Nederland constateert dat het octrooi over de eerste 

verschilmaatregel, het nitraatgehalte van 8-15 mmol/l, geen bijzonder effect 

vermeldt. In uitvoeringsvoorbeeld 1 van het octrooi worden wel nitraatgehaltes 

binnen het geclaimde bereik verkregen. Het genoemde nitraatgehalte kan daardoor 

niet gezien worden als willekeurige keuze en kan in beginsel bijdragen aan de 

inventiviteit van de conclusie. De stelling van octrooihouders dat het nitraatgehalte 

de vloeistof bijzonder geschikt maakt voor biologisch telen op substraat wordt door 

Octrooicentrum Nederland niet gevolgd, nu de vloeistof in alle voorbeelden van het 

octrooi verdund wordt bij gebruik voor biologisch telen en daarbij ruim onder een 

gehalte van 8-15 mmol/l komt. Voorts blijkt uit het octrooi dat met het uitvoeren 
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van de werkwijze volgens conclusie 1 vanzelf het nitraatgehalte van 8-15 mmol/l 

bereikt zal worden. Er worden immers geen verdere maatregelen genoemd die het 

nitraatgehalte sturen om binnen het geclaimde bereik te komen. Octrooicentrum 

Nederland is derhalve van oordeel dat het bereikte nitraatgehalte inherent is aan de 

werkwijze.

Het effect van de maatregel om na stap a) vervolgens de oplossing in contact te 

brengen met nitrificerende bacteriën, en daarmee de omzettingen in twee stappen 

uit te voeren, wordt benoemd op bladzijde 2, regels 28 t/m 31. Door de scheiding 

van de omzettingen vindt geen stagnatie van de nitraatproductie plaats, wat 

volgens het octrooi leidt tot een hoger nitraatgehalte dan wanneer de werkwijze in 

één stap wordt uitgevoerd. Deze passage bevestigt dat het te bereiken 

nitraatgehalte een effect is van het aanpassen van de werkwijze.

De probleemstelling na het bekende uit D1 bij het effect dat geen stagnatie van de 

nitraatproductie optreedt, is daarmee volgens Octrooicentrum Nederland hoe een 

organische vloeistof met een hoger nitraatgehalte kan worden geproduceerd.

5.3.3 Oplossing

Een vakman gesteld voor het probleem om het gehalte aan nitraat verkregen met 

de werkwijze van D1 te verhogen, zal in de zoektocht naar een oplossing de 

literatuur met betrekking tot ammonificatie en nitrificatie raadplegen en daarbij ook 

op D2 stuiten. D2 betreft het omzetten van stikstofhoudende verbindingen in 

rioolwater of ander afvalmateriaal door ammonificatie en nitrificatie. In D2 worden 

als belangrijke bestanddelen de organische stikstof verbindingen genoemd (zie 

bijvoorbeeld blz. 1, linker kolom, regels 52-54: “ Important constituents of the raw 

or unfiltered material are the organic nitrogen compounds, ..”). Dat de aard van het

uitgangsmateriaal niet nader wordt gespecificeerd in D2, is geen reden om D2 

buiten beschouwing te laten, nu het uitgangsmateriaal evenzeer biologisch van aard

kan zijn. D2 benoemt daarbij dat de werking gebaseerd is op een combinatie van 

filtratie en biologische omzetting, zie blz. 1, linkerkolom, regels 44-46, en zal 

daarom niet terzijde geschoven worden door een vakman die op zoek is naar 

verbetering van een biologische werkwijze als bekend uit D1.

De vakman leest in D1 dat de omzetting door de nitrificerende bacteriën negatief 

beïnvloed wordt door de hoeveelheid organische componenten aanwezig in de 

reactievloeistof voor de ammonificatie, zie alinea [0008], tweede zin. In D2 wordt 

ook het probleem beschreven dat de ammonificatie veel sneller verloopt dan 

nitrificatie door de aanwezigheid van te grote hoeveelheden organische 
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componenten in de reactievloeistof voor de nitrificerende bacteriën. Als gevolg 

hiervan is in systemen waarin de ammonificatie- en nitrificatie stappen onder 

dezelfde omstandigheden plaatsvinden, de omzetting tot nitraat niet volledig en 

wordt de afvalstroom niet voldoende verwerkt, zie met name D2 blz. 1, rechter 

kolom, regel 49 – blz. 2, linker kolom, regel 7. De oplossing volgens D2 is om de 

ammonificatie stap en de nitrificatie stap gescheiden te laten plaatsvinden. Het was 

al bekend volgens D2 dat bij de uitvoering in een enkel systeem de ammonificatie 

en nitrificatie in verschillende zones plaatsvond door verschillende soorten micro-

organismen (zie blz. 1, linker kolom, regels 47-52). Dus bij fysieke scheiding van 

deze stappen in D2 zal de vloeistof eerst in contact komen met 

ammonificatiebacteriën in een zone waar deze de overhand hebben en vervolgens in

een tweede zone in contact komen met nitrificerende bacteriën, waar deze de 

overhand hebben. Als gevolg hiervan is de nitrificatie veel efficiënter en verlopen 

beide reacties, ammonificatie en nitrificatie, in aparte eenheden op de meest 

efficiënte wijze, zie blz. 4, regels 28-32: “By separating the zones, I provide and 

maintain permanent zones of definite character – one not hindered by the other in 

the performance of its full-capacity functions, thereby insuring best filter efficiency”. 

De gemiddelde vakman die uitgaat van de werkwijze van D1, zal aan de hand van 

deze kennis uit D2 de stappen van ammonificatie en nitrificatie in gescheiden 

stappen uitvoeren, zodat het organisch uitgangsmateriaal de nitrificatie niet zal 

hinderen en een hoger nitraatgehalte zal worden bereikt. Derhalve is 

Octrooicentrum Nederland van oordeel dat uit D2 de verschilmaatregel van het na 

stap a) vervolgens in contact brengen van de oplossing met nitrificerende bacteriën 

bekend is en het voor de hand ligt om deze toe te passen bij een werkwijze volgens 

D1.

Octrooihouders hebben aangevoerd dat de aanwezigheid van een bezinkvat tussen 

de ammonificatie zone en nitrificatie zone volgens D2, waardoor de gescheiden 

stappen in D2 zich niet direct na elkaar opvolgen, een verschil oplevert met 

conclusie 1 van het octrooi. Octrooicentrum Nederland merkt in deze op dat 

conclusie 1 van het octrooi er niet toe beperkt is dat stappen a) en b) zich direct na 

elkaar opvolgen, zonder dat een tussenstap mogelijk is. Immers, de werkwijze moet

stappen a) en b) omvatten, wat de aanwezigheid van tussenliggende handelingen 

niet uitsluit. Het octrooi geeft ook geen aanwijzingen dat stap b) zo gelezen moet 

worden dat stap b) direct moet volgen op stap a). 
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Octrooihouders hebben zich ook verweerd door op te merken dat in D1 een drager 

met daarop voor het parallel verlopende proces volledig geoptimaliseerde 

ammonificatie- en nitrificatiebacteriën als inoculum wordt ingezet, die de vakman 

niet zonder meer zal veranderen. Octrooicentrum Nederland merkt echter op dat 

ook D2 de aanwezigheid van andere soorten bacteriën in de verschillende zones niet

uitsluit. De inleiding van D2 zet uiteen dat de verschillende bacteriën de 

omzettingen verzorgen afhankelijk van de condities in een bepaalde zone, zie blz. 1,

rechterkolom, regels 26 t/m 39. Bij de fysieke scheiding in twee zones volgens D2, 

blijkt dat de tweede zone door de ingestelde condities functioneert als nitrificatie 

zone, zie blz. 2, rechterkolom, regels 47-51, maar de aanwezigheid van andere (in 

meer of mindere mate) functionerende bacteriën is niet uitgesloten. De gelijktijdige 

aanwezigheid van meerdere soorten bacteriën in D1 weerhoudt de gemiddelde 

vakman er dus niet van om de combinatie met D2 te maken.

Na aanpassing van de werkwijze uit D1 volgens de leer van D2, is aannemelijk dat 

ook inherent het nitraatgehalte van 8-15 mmol/l bereikt zal worden. Derhalve is 

Octrooicentrum Nederland van oordeel dat uit D2 de verschilmaatregelen waarmee 

conclusie 1 van het octrooi zich onderscheidt van D1 bekend zijn en dat het voor de 

deskundige voor de hand ligt deze met elkaar te combineren. Aldus is conclusie 1 

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

5.4 Conclusies 2 en 3

Conclusies 2 en 3 zijn afhankelijk van conclusie 1. Met conclusie 1 zijn ook deze 

conclusies nieuw ten opzichte van D1 en D4. 

Conclusies 2 en 3 bepalen de pH waarde waarbij respectievelijk stap a) en stap b) 

plaatsvinden. Octrooicentrum Nederland stelt vast dat met de genoemde pH- 

waardes in zowel conclusie 2 als conclusie 3 volgens het octrooi optimale resultaten 

behaald worden, zie het octrooi blz. 3, regel 25, respectievelijk regel 33. Deze pH-

waarden zijn echter niet bijzonder voor de optimale werking van de bacteriën en 

voorts is het vaststellen van de geschikte pH waarde naar oordeel van 

Octrooicentrum Nederland voor de gemiddelde vakman onderdeel van een 

routinematige optimalisatie van de werkwijze. 

De maatregelen van conclusies 2 en 3 kunnen derhalve de werkwijze van conclusie 

1 geen inventiviteit verschaffen.

5.5 Conclusie 4
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Conclusie 4 betreft een organische plantvoeding met een nitraatgehalte van 8-15 

mmol/l waarbij de organische plantvoeding geschikt is voor het biologisch telen van 

planten in een substraat. 

Onder 5.2.1 is vastgesteld dat uit D1 een organische plantvoeding bekend is met 

een concentratie die het geschikt maakt voor het biologisch telen van gewassen op 

substraat. D1 openbaart een nitraatgehalte van 400 mg/l, overeenkomend met 6,5 

mmol/l. Figuur 3 van D1 laat reeds een enigszins hoger gehalte zien, maar niet 8 

mmol/l of hoger. Conclusie 4 is derhalve nieuw ten opzichte van D1.

In paragraaf [0059] van D1 staat ook beschreven dat de verkregen vloeistof 

eventueel verder verwerkt kan worden, bijvoorbeeld door een concentratie stap: 

“Moreover, the reaction solution may be processed into a concentrate, a solid 

powder, or a solid tablet by drying.” De gemiddelde vakman zal aan de hand van 

deze passage zonder inventieve arbeid de verkregen vloeistof concentreren en 

daarmee uitkomen op een nitraatgehalte van 8-15 mmol/l. Conclusie 4 is hiermee 

niet inventief na het bekende uit D1.

Octrooicentrum Nederland constateert dat de werkwijze volgens conclusie 1 leidt tot

een product volgens conclusie 4 van het octrooi. Ten overvloede wordt opgemerkt 

dat het ontbreken van inventiviteit van conclusie 1 ten opzichte van D1 in 

combinatie met D2, er eveneens toe leidt dat het rechtstreeks uit die werkwijze 

verkregen product niet inventief is.

5.6 Conclusies 5 en 6

Conclusie 5 betreft het gebruik van een organische vloeistof met een nitraatgehalte 

van 8-15 mmol/l voor het organisch telen van planten in een substraat en conclusie 

6 betreft een werkwijze voor het organisch telen van planten in een substraat, 

omvattende het toevoegen van een organische vloeistof met een nitraatgehalte van 

8-15 mmol/l aan het substraat. Zoals onder 5.1 besproken wordt onder organisch 

telen, biologisch telen verstaan. 

Nu de organische vloeistof met een nitraatgehalte van 8-15 mmol/l volgens 

conclusie 4 niet inventief is bevonden in het licht van D1, zal een vakman deze 

zonder meer toepassen voor het organisch telen van planten. D1 openbaart daarbij 

dat de vloeistof gebruikt kan worden bij verschillende teeltwijzen, zoals 

”hydroponics or cultivation using soil”, zie de laatste zin van alinea [0060]. 

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de gemiddelde vakman onder deze 

zinsnede zonder meer ook substraatteelt zal begrijpen. Octrooicentrum Nederland is

met verzoekster van oordeel dat hydroponics ook ziet op substraatteelt, maar ook 

als de stelling van octrooihouders gevolgd zou worden, ligt substraatteelt voor de 
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hand na alinea [0060]. Conclusies 5 en 6 zijn derhalve niet inventief na het bekende

uit D1.

6. Het advies van Octrooicentrum Nederland

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

conclusies 1 t/m 6 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

Aldus gedaan op 18 augustus 2021 te Den Haag door dr. mr. ir. J.W. Meewisse, dr. 

R.B. Boers en dr. A. Breukink.

   dr. mr. ir. J.W. Meewisse, voorzitter dr. W.A. Kanneworff, secretaris
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