
Bijblad bij De Industriële Eigendom
nummer 1 - januari 2014 – jaargang 82

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooicentrum 
Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

Officiële mededelingen
Toelichting op het onderzoek naar de stand van de techniek van het type ‘gratis’
Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken
Internationale Ontwikkelingen
Jurisprudentie
Boekaankondigingen

Officiële mededelingen
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Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.
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Toelichting op het onderzoek naar de stand van de techniek van het type ‘gratis’

[lees meer]
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Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)
• Octrooiverlening in Nederland in 2013 [lees meer]
• Het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met 

de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling is in de Eerste Kamer aangenomen 
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Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

• EOB
- Octrooiverlening in Europa in 2013 [lees meer]
- Besluiten Administrative Council [lees meer]

naar boven

Jurisprudentie
Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooicentrum Nederland heeft gedaan in 
eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooicentrum Nederland bij die zaken 
betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die 
van belang zijn voor de praktijk van Octrooicentrum Nederland.

• Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante  zaken
BIE 2014, nr. 1, Rb Den Haag, 4 dec. 2013, PPG / Rhodia [lees meer]
BIE 2014, nr. 2, Rb Den Haag, 11 dec. 2013, Mylan / Janssen [lees meer]
BIE 2014, nr. 3, Advies Octrooicentrum Nederland, 18 dec. 2013, Agrisemen / Enza
[lees meer]
BIE 2014, nr. 4, Advies Octrooicentrum Nederland, 18 dec. 2013, Jovaplant / VG Colours
[lees meer]

• Aanvullende beschermingscertificaten
BIE 2014, nr. 5, HvJEU, 12 dec. 2013, Georgetown / Octrooicentrum Nederland [lees meer]

• Overige zaken
BIE 2014, nr. 6, Rb Den Haag, 6 nov. 2013, Kraemer / Octrooicentrum Nederland
[lees meer]

naar boven

Boekaankondigingen
Het Bijblad geeft u een overzicht van de boeken over octrooirecht die NL Octrooicentrum heeft 
aangekocht. In dit geval gaat het om aankopen in de periode oktober 2013 – januari 2014. Deze 
boeken kunnen op afspraak worden ingezien. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Infotheek: 
088 6026310 of anneke.vanleusden@rvo.nl.

[lees meer]

naar boven

Colofon
Redactiesecretariaat:
mw. L.C.J.P. de Vlieger
lydia.devlieger@rvo.nl
Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

mailto:anneke.vanleusden@rvo.nl


Octrooicentrum Nederland is op de volgende dagen gesloten:
maandag 21 april (2e Paasdag)
maandag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag)
vrijdag 30 mei (blokdag)
maandag 9 juni (2e Pinksterdag)
donderdag 25 december (1e kerstdag)
vrijdag 26 december (2e kerstdag)



Op 19 november 2013 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer dr. R.J.W. Brooijmans;
- de heer dr. C.R. van den Brom; en
- de heer ir. T.M.J. van Berkel.

Per 1 januari 2014 zijn op eigen verzoek de inschrijvingen van:
- de heer drs. W.C.R. Hoogstraten; en
- de heer drs. J.G.A. Rolfes
doorgehaald in het Octrooigemachtigdenregister.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:
Octrooigemachtigdenregister

http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien/octrooien-aanvragen/in-nederland/octrooigemachtigde


Gratis onderzoek

Nationale octrooiaanvragen worden voor verlening aan een onderzoek naar de stand van de techniek 
onderworpen, het zogeheten nieuwheidsonderzoek. Als echter op een overeenkomstige aanvrage reeds 
een overeenkomstig nieuwheidsonderzoek is uitgevoerd, kan onder voorwaarden een onderzoek 
achterwege blijven. Een aanvrage is overeenkomstig als dezelfde effectieve datum geldt en het 
onderwerp van de onderzochte conclusies hetzelfde is. Het eerdere nieuwheidsrapport van de 
overeenkomstige aanvrage wordt mede van toepassing verklaard op de nieuwe aanvrage en er is geen 
nieuwe onderzoekstaks verschuldigd. De regeling wordt in de wandelgangen daarom ook wel 
onderzoek van het type ‘gratis’ genoemd. De regeling beoogt onnodige lasten voor aanvragers en 
dubbel werk voor octrooiverlenende instanties te voorkomen. Aanvragers kunnen €100,- besparen. Er 
wordt ca. 40 maal per jaar een beroep op de regeling gedaan (ca. 2% van het totaal aantal 
onderzoeken voor nationale aanvragen is daarmee van het type gratis). Van de verzoeken om een 
gratis onderzoek wordt een relatief groot deel, ca 30% afgewezen.1 Een nadere toelichting van de 
regeling is daarmee op zijn plaats, om de bekendheid te vergroten en onnodige afwijzingen te 
voorkomen.    

De regeling
De regeling is te vinden in artikel 6, leden 4 en 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (hierna:UB). 
Een beroep doen op een gratis onderzoek kan op twee manieren: Of de aanvrager dient binnen drie 
maanden na het verzoek om een nieuwheidsonderzoek een nieuwheidsrapport van een 
overeenkomstige aanvrage in, waarna bij honorering de reeds betaalde onderzoekstaks wordt 
gerestitueerd (artikel 6 lid 4 UB). Of direct bij indiening van het verzoek wordt een eerder rapport 
overgelegd, waarna de onderzoekstaks niet betaald hoeft te worden (artikel 6 lid 5 UB). 
Bij de optie van lid 4 kan zich een valkuil aandienen: Als nog geen onderzoekstaks betaald wordt 
omdat voorzien wordt dat in de nabije toekomst een eerder nieuwheidsrapport kan worden overgelegd, 
maar dit vervolgens wordt nagelaten, resulteert geen geldig verzoek om een onderzoek. Er kan dan 
ongewenst verval optreden. Artikel 32 Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) vereist immers dat binnen 13 
maanden na de voorrangsdatum een verzoek om een onderzoek is gedaan, inclusief betaling (zie 
artikel 32 lid 3 Row 1995). Het is derhalve het meest zeker de onderzoekstaks bij indiening van het 
verzoek te betalen en deze terug te vragen op het moment dat het onderzoeksrapport voor de 
overeenkomstige aanvrage wordt ingediend. 
Als de regeling van lid 5 van toepassing is, d.w.z. er wordt direct bij indiening een rapport overgelegd, 
en het gratis onderzoek wordt vervolgens afgewezen, geeft Octrooicentrum Nederland altijd een 
termijn om alsnog de onderzoekstaks te voldoen, ook als de termijn van 13 maanden van artikel 32 
Row 1995 reeds verlopen is.2 

Uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland3 of Europees Octrooibureau
Het eerdere onderzoek moet zijn uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland of door het Europees 
Octrooibureau (EOB). Hierdoor kunnen alle eerdere Nederlandse aanvragen in aanmerking komen, 
ongeacht of eerder een nationaal of internationaal type onderzoek werd uitgevoerd. Verder komen 
Europese aanvragen en internationale aanvragen onder het samenwerkingsverdrag (PCT-aanvragen) 
waarvan het onderzoek door het EOB werd uitgevoerd in aanmerking. Ook kunnen aanvragen uit 
landen die de nieuwheidsonderzoeken voor hun nationale aanvragen door het EOB laten uitvoeren 
gebruikt worden. Voornaamste voorbeelden hiervan zijn België en Frankrijk. Ook als er andere landen 
zijn die nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren door het EOB, komen deze in principe in aanmerking. 
Het overgrote deel van de beroepen op gratis onderzoek betreft echter aanvragen waarbij de 
overeenkomstige aanvrage een Nederlandse (53%) of Belgische (35%) aanvrage is. 

1 De in deze bijdrage genoemde cijfers hebben betrekking op de periode 2011-2013.

2 Zie de beschikking op bezwaar d.d. 5 juni 2013 inzake NL aanvrage 2010325.

3 Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland



Effectieve datum
Voor dezelfde effectieve datum volstaat een beroep op het voorrangsrecht. Een nieuw onderzoek zou 
in deze gevallen hooguit additionele fictieve stand van de techniek op kunnen leveren4, omdat een 
eventueel nieuw onderzoek wordt uitgevoerd na het eerdere onderzoek. Dit is echter geen reden om 
het onderzoek af te wijzen. Als echter niet dezelfde effectieve datum geldt, is ook de stand van de 
techniek volgens artikel 4 lid 2 Row 1995 verschillend. Tussen de verschillende effectieve data kan dan 
relevante stand gepubliceerd zijn die niet betrokken werd in het eerdere onderzoek. Octrooicentrum 
Nederland kan bij verschillende effectieve data bij uitzondering een onderzoek toch nog van toepassing 
verklaren. Als het eerdere onderzoek aangaf dat in het geheel geen nieuwe en inventieve materie 
aanwezig was, dan verandert dat niet met een andere effectieve datum. 
Voor een zelfde effectieve datum is het ook mogelijk op dezelfde dag dezelfde aanvrage in te dienen 
bij twee verschillende octrooiverlenende instanties: In twee verschillende landen, bij het EOB en/of als 
internationale aanvrage. Een andere mogelijkheid is dat voor een aanvrage dezelfde voorrang wordt 
ingeroepen als voor de overeenkomstige aanvrage. Er wordt dan bijvoorbeeld een aanvrage ingediend 
in Engeland, en vervolgens binnen het voorrangsjaar één in België en één in Nederland, beide met 
beroep op het voorrangsrecht van de Engelse aanvrage. Het rapport voor de Belgische aanvrage kan 
nu in principe dienen als basis voor een beroep op een gratis onderzoek.  Daarbij is echter de termijn 
van drie maanden waarbinnen het overeenkomstige nieuwheidsrapport moet worden overgelegd al 
snel een beperking, zie hierna verder onder ‘termijn van drie maanden’. 
Tenslotte hebben ook afsplitsingen dezelfde effectieve datum. Het komt voor dat ondanks een 
vaststelling van niet eenheid, toch alle onderwerpen van de conclusies onderzocht zijn. Als dan een 
tweede of verder onderwerp wordt afgesplitst in een nieuwe aanvrage, kan hiervoor een beroep op een 
gratis onderzoek worden gehonoreerd.   

Hetzelfde onderwerp
Het onderwerp van de onderzochte aanvrage moet hetzelfde zijn als van de nieuwe aanvrage. In de 
praktijk blijken verschillen in het onderwerp de voornaamste grond tot afwijzing van het gratis 
onderzoek (86% van de afwijzingen). Er is evident geen verschil in onderwerp als de beschrijving en 
conclusies gelijk luiden. Voorts zijn afwijkingen die binnen het onderwerp van de eerdere aanvrage 
blijven toegestaan. Als bijvoorbeeld in het eerdere onderzoek conclusie 1 niet nieuw geacht werd, 
maar de daarvan afhankelijke conclusie 2 wel nieuw en inventief, is het toegestaan om deze conclusies 
samen te voegen tot één conclusie in de vervolgaanvrage. Het onderwerp van de conclusies verandert 
daarmee immers niet. Als er echter meerdere afhankelijke volgconclusies worden samengevoegd kan 
het wel zo zijn dat het eerdere onderzoek zich nog niet gericht heeft op die combinatie van 
maatregelen en het gratis verzoek toch wordt afgewezen. Ook als er maatregelen uit de beschrijving in 
de conclusies worden opgenomen of er maatregelen uit de hoofdconclusie zijn geschrapt zal er 
doorgaans sprake zijn van een gewijzigd onderwerp van de conclusies.
Als Octrooicentrum Nederland de wijzigingen zodanig acht  dat de kans op een ander resultaat van het 
onderzoek minimaal is, kan het verzoek gratis alsnog worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als alleen een bespreking van de gevonden stand van de techniek in de beschrijving is opgenomen, bij 
kleine redactionele wijzigingen, of als in de gehele eerdere aanvrage geen nieuwe of inventieve 
materie aanwezig was.

Termijn van drie maanden
De termijn van drie maanden van artikel 6 lid 4, komt overeen met de in de praktijk vaak 
voorkomende situatie, dat 12 maanden na indiening van de eerdere aanvrage een nieuwe aanvrage 
wordt ingediend met een beroep op de voorrangsdatum van de oudere aanvrage. Er dient binnen 16 
maanden na de voorrangsdatum een beroep gedaan te zijn op deze voorrang, inclusief het overleggen 
van de vereiste stukken zoals het voorrangsbewijs, zie artikel 9 leden 6 t/m 9 Row 1995. Voor een 
geldig verzoek om een onderzoek geldt een termijn van 13 maanden, zie artikel 32 Row 1995, waarna 
3 maanden resten om de vereiste documenten voor een gratis onderzoek te overleggen, inclusief 

4 fictieve stand van de techniek: eerder ingediende NL, EP of internationale aanvragen gepubliceerd na de 
voorrangsdatum, zie artikel 4 leden 3 en 4 Row 1995



voorrangsbewijs. Totaal ook 16 maanden. Het komt echter ook voor dat reeds voor het einde van het 
voorrangsjaar een vervolgaanvrage wordt ingediend. Er gelden dan plots verschillende termijnen voor 
het overleggen van het zelfde stuk. Het voorrangsbewijs is dan nog steeds binnen 16 maanden vereist 
voor het beroep op het voorrangsrecht, maar binnen drie maanden na de indiening voor het gratis 
onderzoek. 

Behandeling van een gratis onderzoek
De aanvrager dient zelf te verzoeken om een gratis onderzoek.5 Bij ontvangst van een verzoek om een 
gratis onderzoek ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging waarin gewezen wordt op de over te 
leggen bescheiden: het nieuwheidsrapport en de eerdere aanvrage (doorgaans het voorrangsbewijs, 
eventueel met vertaling). Ook wordt gewezen op het inroepen van voorrang voor het verkrijgen van 
een gelijke effectieve datum. 
Voor een Nederlandse overeenkomstige aanvrage behoeft geen voorrangsbewijs overgelegd, omdat 
Octrooicentrum Nederland deze reeds voorhanden heeft. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van 
een overeenkomstige aanvrage voor alle andere aanvragen, is wel een voorrangsbewijs benodigd. 
Overigens zijn voor het gratis onderzoek behalve het eerdere nieuwheidsrapport geen andere stukken 
benodigd dan al voor het inroepen van voorrang overgelegd moeten worden.

Het al of niet toekennen van een verzoek om een gratis onderzoek, is een besluit in de zin van de 
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)6. Het van toepassing zijn van de AWB brengt mee dat 
Octrooicentrum Nederland gehouden is aan de termijnen van de AWB en binnen acht weken een 
besluit behoort te nemen op een verzoek om een gratis onderzoek. Bij afwijzing kan bezwaar gemaakt 
worden, eventueel gevolgd door een beroep op de bestuursrechter. In het bezwaar en beroep kunnen 
argumenten aan de orde komen ten aanzien van het ‘overeenkomstig’ zijn van de aanvraag of van het 
eerdere onderzoek. Dit wel of niet ‘overeenkomstig’ zijn heeft namelijk rechtsgevolg, inhoudende het 
respectievelijk niet of wel verschuldigd zijn van de taks voor het uitvoeren van het onderzoek. De 
inhoud van nieuwheidsrapport heeft geen rechtsgevolg en kan dan ook niet ter discussie staan.

Bij toewijzing van het verzoek om een gratis onderzoek wordt het overgelegde nieuwheidsrapport 
opgenomen bij de octrooipublicatie, vergezeld van een verklaring dat het eerdere onderzoeksresultaat 
van toepassing is verklaard. Voor die gevallen waar slechts een rapport met schriftelijke opinie in het 
Frans beschikbaar is, stelt Octrooicentrum Nederland bovendien een vertaling van de opinie in het 
Nederlands op, welke vertaling ook gepubliceerd wordt als onderdeel van het octrooischrift. Deze 
service wordt verleend omdat voor Nederlandse aanvragen alle relevante informatie aangaande een 
octrooi in het Nederlands of Engels beschikbaar behoort te zijn.

Slot
De regeling voor het gratis onderzoek blijkt in een behoefte te voorzien. In het voorgaande zijn  de 
bijzonderheden van de regeling toegelicht, zodat aanvragers de regeling optimaal kunnen gebruiken. 
Mochten er desondanks nog vragen of opmerkingen zijn, dan kan contact opgenomen worden met 
Octrooicentrum Nederland.

5 Ten tijde van de Rijksoctrooiwet 1910, werd de regeling ook ambtshalve toegepast. Al naar gelang lang het nut 
dat de Octrooiraad had van een eerder resultaat werd een deel van de taks terugbetaald (in geval van PCT 
aanvragen, zie artikel 18A lid 2 octrooireglement, Stb. 9(1979)).

6 Zie RvS 17 juni 2009 200806821/1/H3 inzake Nederlandse octrooiaanvrage 1032347.



Octrooiverlening in Nederland in 2013

In het jaar 2013 werden onder de Rijksoctrooiwet (ROW 1995) 2.565 nieuwe Nederlandse 
octrooiaanvragen ingediend; tegenover 2.714 aanvragen in 2012. Van de 2.565 aanvragen in 2013 
werden er 1.316 (51%) in het Engels opgesteld. Van het totale aantal aanvragen werd 77% (1.968 
stuks) elektronisch ingediend; in 2012 ging het nog om 1.921 stuks. 312 ingediende aanvragen 
hadden een buitenlandse herkomst (2012: 339). In 2013 werden 2.029 Rijksoctrooien verleend 
(2012: 1.895). 

Het aantal (door het Europees Octrooibureau) Europees verleende octrooien waarin (ook) 
Nederland werd aangewezen als land waar dat octrooi geldig zou moeten worden, bedroeg 57.330 
stuks (2012: 52.992). Hierop werden door octrooihouders 18.187 (voor de validatie in Nederland 
vereiste) vertalingen ingediend (2012: 16.436); daarvan werd 85% (15.458 stuks) elektronisch 
ingediend (2012: 12.532).  

Het totaal aantal levende (en te beheren) rechten in Nederland ultimo 2013, als opgenomen en in 
te zien in het wettelijke (digitale) octrooiregister, is daarmee uitgekomen op 154.570 stuks 
(2012:151.278). Van dit totaal hebben er 138.010 een Europese origine (2012: 134.527) en 
16.068 een puur Nederlandse herkomst (2012: 16.276); daarnaast zijn er 492 valide algemene 
beschermingscertificaten (2012: 475) ingeschreven.



Het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband 
met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling is in de Eerste Kamer 
aangenomen.

De Eerste Kamer heeft op 20 januari 2014 zonder beraadslagingen en zonder stemming 
(http://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20140121) het voorstel van Rijkswet tot 
wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een 
beperkte veredelingsvrijstelling aanvaard, nadat eerder de Vaste Commissie van Economische 
Zaken van de Eerste Kamer een zogenoemd blanco eindverslag had uitgebracht over dit 
wetsvoorstel. Afkondiging van de Wet in het Staatsblad zal op korte termijn plaatsvinden. De Wet 
zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

De komende Rijkswet strekt tot invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995, 
waarmee de innovatieve slagkracht van plantenveredelaars wordt bevorderd. Deze 
veredelingsvrijstelling is een voorziening voor plantenveredelaars om met biologisch materiaal 
waarop octrooirecht rust nieuwe plantenrassen te kweken of te ontdekken en te ontwikkelen, 
zonder licentie van de houder van een octrooi voor een uitvinding met betrekking tot dat biologisch 
materiaal. De voorgestelde vrijstelling is een beperkte. De vrijstelling zal namelijk alleen gelden 
voor het gebruik van op grond van de ROW 1995 beschermd biologisch materiaal voor 
veredelingsdoeleinden, maar niet voor de commerciële exploitatie van met die veredeling 
verkregen nieuwe rassen. (Memorie van Toelichting)

http://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20140121
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De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als
volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit
verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de
openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.
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Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de
wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de
invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling. De leden zijn van
mening dat het wetsvoorstel bijdraagt aan het versterken van de
innovatieve slagkracht van de plantenveredelaars. Deze leden zien het
wetsvoorstel als een belangrijke stap in het verder in balans brengen van
het octrooirecht en het kwekersrecht in de plantenveredeling. De leden
van de VVD-fractie hebben ten aanzien van het voorstel nog wel een
aantal vragen en opmerkingen.
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De leden van de fractie van de PvdA hebben met interesse kennisge-
nomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover nog enkele vragen.

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de
lang verwachte wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met de
invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling.

De leden van de CDA- fractie hebben het wetvoorstel met interesse
ontvangen en hebben enkele vragen.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van de voorgenomen
wijziging. Over het voorstel hebben zij enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisge-
nomen van het voorstel tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoc-
trooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelings-
vrijstelling. Deze leden zijn verheugd met deze eerste stap om het
kwekersrecht en octrooirecht beter in balans te brengen. Zij zien echter
een noodzaak om verdere stappen te nemen richting een bredere
veredelingsvrijstelling. Zij willen de regering nog enkele vragen
voorleggen.

De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel om de beperkte veredelingsvrijstelling in de
Rijksoctrooiwet op te nemen en de analyse van Raad van State inzake de
verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het
octrooirecht met de TRIPS-Overeenkomst. De leden steunen het
wetsvoorstel, al hebben zij nog wel enkele vragen. De leden vinden dat
analyse van Raad van State geen recht doet aan de werkelijkheid.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belang-
stelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel waarmee een
beperkte veredelingsvrijstelling wordt ingevoerd. Het grote belang van de
voedselzekerheid vereist naar mening van deze leden verdergaande
stappen om vrije veredeling mogelijk te maken, maar deze beperkte
vrijstelling is een eerste stap daarin die zij van harte steunen. Zij willen
graag nog enkele vragen stellen.

1. Aanleiding en doel

De leden van de VVD-fractie lezen dat de voorgestelde wijziging van
artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) is afgestemd
met Curaçao en Sint Maarten. Betekent dit dat het wetsvoorstel dan ook
geldt voor deze landen? De leden van de VVD-fractie lezen verder dat
artikel 53b op grond van artikel 133, tweede lid, van de ROW, niet bindend
is voor Aruba. Waarom wordt het wetsvoorstel niet van toepassing
verklaard op Aruba en wel op de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba? Kan de regering aangeven op welke wijze deze
openbare lichamen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het
wetsvoorstel?
De leden van de VVD-fractie lezen dat deze veredelingsvrijstelling een
voorziening is voor plantenveredelaars om met biologisch materiaal
waarop octrooirecht rust, nieuwe plantenrassen te kweken of te ontdekken
en te ontwikkelen zonder licentie van de houder van een octrooi voor een
uitvinding met betrekking tot dat biologisch materiaal. De leden hebben
twijfels over het woord «nieuw». De reden is dat «nieuw» een strikte
definitie heeft in het octrooirecht. De absolute nieuwheid die in het
octrooirecht geldt, kan niet in de plantenveredeling gebruikt worden
aangezien in de selectiefase van de plantenveredeling het toekomstig ras
vaak al bestaat als onderdeel van de brede populatie die ontstaat na een
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kruising. Het woord «onderscheidbaar» is gedefinieerd in het kwekers-
recht en doet recht aan de praktijk van de plantenveredeling en past wat
de leden van de VVD-fractie betreft beter in deze context. De leden horen
graag van de regering of zij bereid is om het woord «nieuw» te vervangen
door het woord «onderscheidbaar», anders overwegen deze leden een
amendement op dit punt.

Nederland moet als lidstaat van de Europese Unie met betrekking tot
intellectueel eigendom op de platenveredeling zich houden aan de
Biotechnologierichtlijn 98/44/EG. Deze is eveneens leidend voor de
Rijksoctrooiwet 1995. Waar onder het kwekersrecht concurrenten vrijelijk
van elkaars rassen gebruik mogen maken voor het creëren en commer-
cieel exploiteren van nieuwe rassen, geldt dat voor het gebruik van
octrooirechtelijk beschermd plantenmateriaal een licentie van de
octrooihouder nodig is. Aan de ene kant dient intellectueel eigendoms-
recht beschermt te zijn, maar tegelijkertijd moeten kwekers de
mogelijkheid hebben om met het beschermde eigendom nieuwe rassen te
ontwikkelen. Nu frustreren de twee systemen van intellectueel eigendom
met betrekking to plantenrassen elkaar. Is deze problematiek ook gaande
in andere sectoren zo vragen de leden van de CDA-fractie en op welke
wijze is deze problematiek daar aan de orde? Een deeloplossing voor dit
probleem in de veredelingssector wordt nu gezocht in de invoering van
een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. De leden
van de CDA-fractie vragen of hiermee in feite de bestaande onderzoeks-
vrijstelling dan wordt verruimd ten gunste van de plantenveredeling? En
is dat niet al specifiek genoeg? Waarom is de veredelingsvrijstelling die nu
in de Rijksoctrooiwet wordt geïntroduceerd veel breder dan de verede-
lingsvrijstelling in het kwekersrecht zo vragen de leden van de CDA
fractie? Zowel betreffende het materiaal dat gebruikt mag worden en het
tijdstip waarop dit materiaal beschikbaar komt?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich zorgen
over de invloed die octrooien hebben op de voedselzekerheid. Octrooien
op planten en dieren beperken de innovatie in de veredeling en daarmee
de diversiteit van rassen voor voedselveredeling, deelt de regering deze
mening? Zo nee, waarom niet? Deelt de regering de mening dat het
kwekersrecht het leidende intellectuele eigendomsrecht voor de planten-
veredeling moet blijven? Voor veredelaars van nieuwe gewassen is het
heel belangrijk dat zij vrij gebruik kunnen maken van uitgangsmateriaal,
zonder dat zij licenties nodig hebben of bang hoeven te zijn dat zij een
patent schenden. Dat veredelaars nu tegen beperkingen in het uitgangs-
materiaal aanlopen, komt door de ontwikkelingen met betrekking tot
biotechnologie. Het invoeren van de beperkte veredelingsvrijstelling is
geen oplossing voor dit probleem. Kan de regering dit bevestigen? Omdat
de veredelingsvrijstelling alleen geldt tijdens de periode van veredeling,
geeft deze geen garantie op het mogen commercialiseren van het nieuwe
ras. Veredelaars geven aan dat dit een probleem voor hen vormt en
innovatie zal belemmeren. Een kweker die gebruik heeft gemaakt van
geoctrooieerd plantmateriaal is na jarenlang veredelen nog steeds geheel
afhankelijk van de medewerking van de octrooihouder(s) om tegen billijke
voorwaarden een licentie te verkrijgen voor de exploitatie van het ras. Een
dwanglicentie is geen serieus alternatief. Hoe ziet de regering dit, en op
welke wijze wil zij dit probleem oplossen?

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

De leden van de VVD-fractie lezen dat de vrijstelling niet geldt voor de
commerciële exploitatie van nieuwe plantenrassen, verworven met deze
vrijstelling. Onder de commerciële exploitatie is ook inbegrepen de
aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een
kwekersrecht of toelating. De leden zijn van mening dat de fase van
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aanmelding tot aan het moment van de verlening van een registratie
onderdeel is van het kweekwerk. Ten eerste omdat tijdens het toetsen van
nieuwe rassen voor het cultuur- en gebruikswaardenonderzoek de beste
rassen worden geselecteerd. Ten tweede omdat tijdens de registratie door
onderzoek wordt vastgesteld of de nieuwe aanmelding een ras genoemd
mag worden. Pas nadat dit vastgesteld is, is er sprake van een ras, en
daarmee een commercialiseerbare eenheid. Het toetsen van kandidaat-
rassen kan wat de leden van de VVD-fractie betreft niet als commerciële
exploitatie van het ras worden gezien en zou daarom onder de vrijstelling
moeten vallen. Kan de regering motiveren waarom zij heeft gekozen om
dit onderdeel buiten de vrijstelling te laten en is zij eventueel bereid dit
aan te passen in het wetsvoorstel?

De leden van de fractie van de PvdA zouden er voorstander van zijn om
het woord «nieuwe» te vervangen door «onderscheidbare». De reden is
dat «nieuw» een strikte definitie heeft in het octrooirecht. De absolute
nieuwheid die in het octrooirecht geldt, kan niet in de plantenveredeling
gebruikt worden aangezien in de selectiefase van de plantenveredeling
het toekomstige ras vaak al bestaat als onderdeel van de brede populatie
die ontstaat na een kruising. Het gebruik van het woord «nieuw» is dus in
tegenspraak met het woord «ontwikkelen» in dezelfde zin. Het woord
«onderscheidbaar» is gedefinieerd in het kwekersrecht en doet recht aan
de praktijk van de plantenveredeling, zo vernemen de leden uit de sector.
De leden vragen in hoeverre het begrip «nieuw» zoals gebruikt in de
Rijksoctrooirecht ook bruikbaar is voor plantenveredeling waar gedurende
kruising en selectie al diverse rassen ontstaan. Zou «onderscheidbaar»
niet een betere term zijn?
De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre de beperkte
veredelingsvrijstelling veredelaars echt helpt. Als eenmaal een nieuw ras
is ontwikkeld, zal immers alsnog een licentie verkregen moeten worden.
De leden kunnen zich voorstellen dat een veredelaar van tevoren
zekerheid hieromtrent zou willen hebben en ook zou willen weten tegen
welke kosten hij gebruik kan maken van de licentie. In hoeverre voorziet
de voorgestelde wijziging in deze onzekerheid? In hoeverre is het mogelijk
al vóórdat er een nieuw ras klaar is voor vermarkting, bij weigering door
de licentiehouder een dwanglicentie te verkrijgen? Dit om te voorkomen
dat een plantseizoen verloren gaat?
De leden van de fractie van de PvdA viel de zin op dat «ten overvloede zij
opgemerkt dat een veredelaar [{] er zich van moet vergewissen dat hij
kan voldoen aan geldende wet- en regelgeving». De leden vragen hoe dit
zou moeten: op een zaad is immers niet af te lezen of dit genetisch
gemodificeerd is. De leden vrezen voor een situatie waarin veldproeven
worden gedaan met genetisch gemodificeerd materiaal, zonder dat de
veredelaar dit weet en daartoe ook niet de benodigde voorzorgsmaatre-
gelen heeft genomen. In hoeverre is dit probleem te ondervangen?
Bijvoorbeeld door uitsluiting van genetisch gemodificeerd materiaal?
Door goede etikettering? De leden vragen in algemene zin of het niet
raadzaam is op etiketten van zaaigoed te vermelden of en welke licenties
daarop van toepassing zijn, om zo te voorkomen dat veredelaars
onwetend zijn over het feit dat op plantmateriaal waarmee gewerkt wordt
licenties rusten. De leden vragen of om die reden inschrijving van een
verkregen licentie in het octrooiregister niet verplicht zou moeten zijn.
In de memorie van toelichting staat een verklaring wat de grenzen zijn van
«kweken of ontdekken en ontwikkelen». Daarin staat dat de periode dat
kandidaat-rassen getoetst worden (voor kwekersrechtverlening of
registratie voor marketing) daar niet onder begrepen is. De leden van de
fractie van de PvdA vragen of dit juridisch wenselijk of zelfs juist is.
Immers voordat een ras getoetst is kan juridisch niet gesproken worden
van een ras. Pas ná een zogenaamde test op «distinctness,uniformity and
stability» (DUS-test) kan voor groente- en akkerbouwgewassen gesproken
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worden van een onderscheidbaar ras. De toetsing is ook – zeker bij
akkerbouwgewassen – integraal onderdeel van het selectieproces. Tijdens
die fase worden de laatste keuzes gemaakt of een kandidaat-ras gecom-
mercialiseerd gaat worden of niet. De leden van de fractie van de PvdA
dringen aan op het aanpassen van de memorie van toelichting zodat de
vrijstelling ook geldt voor de periode van officiële toetsing.

De leden van de D66-fractie constateren dat in de nieuwe situatie de
octrooihouder een sterke positie krijgt, aangezien deze aan het begin van
het (veredelings)traject vrijelijk kon beschikken over plantenmateriaal. Zij
vragen de regering op deze constatering te reageren.
De leden van de D66-fractie vragen de regering uiteen te zetten hoe het
niet laten gelden van de vrijstelling voor commerciële exploitatie zich
verhoudt tot artikel 50 van de Zaaizaad- en plantgoedwet.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom in het wetsvoorstel
gesproken wordt over «nieuwe» plantenrassen. Kan de regering aangeven
waarom niet is gekozen voor de formulering «andere» of «onder-
scheidbare» rassen, zo vragen deze leden. Wat zijn de consequenties van
het gebruikt van het woord «nieuwe» dat in het licht van het kwekersrecht
een specifieke betekenis heeft?
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering waarom ervoor
is gekozen om de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het
verkrijgen van een kwekersrecht of toelating ook te beschouwen als
commerciële exploitatie? Klopt het volgens de regering dat er pas sprake
is van een nieuw plantenras na vaststelling hiervan in de registratiepro-
cedure? Zo ja, is het volgens de regering dan mogelijk om het toetsen van
kandidaat-rassen onder de vrijstelling te laten vallen? Zo nee, waarom
niet, zo vragen deze leden.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader toe te
lichten hoe de voorgestelde beperkte veredelingsvrijstelling in het
octrooirecht zich precies verhoudt tot de vrijstelling in het kwekersrecht,
zoals opgenomen in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (artikel 57, derde
lig, aanheft en onder c). Wat zijn de verschillen en overeenkomsten en hoe
vullen beide vrijstellingen elkaar aan, zo vragen deze leden?

In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat onder commerciële
exploitatie ook de aanmelding van nieuwe plantenrassen voor het
verkrijgen van een kwekersrecht of een toelating wordt begrepen.
Waarom is ervoor gekozen om deze aanmelding, in feite de toets of een
kandidaat-ras daadwerkelijk een nieuw ras mag worden genoemd, ook
onder de commerciële exploitatie te trekken? Het is immers duidelijk dat
ook na aanmelding en verkrijging van het kwekersrecht materiaal van het
ras niet in het handelsverkeer gebracht mag worden. Daarbij komt dat
tijdens het toetsen van nieuwe rassen voor het cultuur- en gebruikswaar-
deonderzoek de beste rassen worden geselecteerd en de fase van
aanmelding tot eventuele verlening van het kwekersrecht meer hoort bij
de selectieprocedure (en in die zin onderdeel is van het kweekwerk) dan
bij de fase van commerciële exploitatie. De leden van de SGP-fractie
ontvangen graag een toelichting op dit punt en vragen of de regering
bereid is de toelichting aan te passen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben twijfels of de
term «nieuw» die met betrekking tot plantenrassen wordt gehanteerd in
het wetsvoorstel, wel de juiste term is. De Raad van State alsmede
juristen hebben erop gewezen dat de verordening nr. 2100/94 inzake het
communautaire kwekersrecht, spreekt over het kweken van «andere»
rassen. In het kwekersrecht wordt er gesproken over «onderscheidbare»
rassen. Kan de regering bevestigen dat de term «nieuw» in het kwekers-
recht een specifieke betekenis heeft, en dat deze betekenis verschilt van
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het gebruik van «nieuw» in het octrooirecht? Waarom heeft de regering
ervoor gekozen om in deze aan te sluiten bij het octrooirecht en niet bij
het kwekersrecht, en welke consequenties heeft dit strengere begrip van
«nieuw» voor de veredelaars?

3. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst

De Raad van State is van oordeel dat een uitgebreide veredelingsvrij-
stelling niet te verenigen is met de TRIPS-Overeenkomst en de Biotechno-
logierichtlijn. Het internationale advocatenkantoor Hogan Lovells en
Plantum stellen echter dat de introductie van een kwekersvrijstelling in het
octrooirecht niet in strijd is met de TRIPS-Overeenkomst en/of Biotechno-
logierichtlijn. Kan de regering de verschillen in opvatting nader duiden zo
vragen de leden van de VVD-fractie?

De conclusie in het rapport van de Raad van State, namelijk dat een
volledige kwekersvrijstelling in het octrooirecht niet in overeenstemming
is met artikel 30 Trips, doet volgens verschillende juridische specialisten
geen recht aan Artikel 27 van de TRIPS -Overeenkomst van de Wereldhan-
delsorganisatie (WTO). In het rapport van de Raad van State is artikel 27
niet genoemd. Kan de regering een beoordeling geven van de
passendheid van een volledige kwekersvrijstelling binnenartikel 27 van de
TRIPS overeenkomst, zo vragen de leden van de fractie van de PvdA?
De leden merken op dat gesproken wordt van ontwikkelperiodes van 5 tot
15 jaar. Uit de veredelingsbranche horen zij dat de ontwikkelingsfase
steeds korter wordt door nieuwe kweek- selectiemethodes. De leden
schrikken dan van de opmerking dat het enkele jaren zou moeten duren
alvorens een toelating te verkrijgen. In hoeverre is het mogelijk deze
toelating te versnellen?

De leden van de SP-fractie krijgen graag een beschouwing over India en
andere landen in de wereld waar de TRIPS-Overeenkomst kennelijk geen
belemmering vormt voor het verkrijgen van kwekersrecht en/of een
volledige kwekersvrijstelling en het inperken van octrooirechten betref-
fende levend materiaal.
Graag ontvangen de leden een overzicht van landen waar dit ook het
geval is, en een juridische onderbouwing waarom dit daar kennelijk goed
mogelijk is. Ook ontvangen de leden graag een overzicht van landen waar
in WTO verband procedures tegen gestart zijn of juist niet.
Daarnaast vragen de leden van de SP-fractie of de regering nader in wil
gaan op de reactie van de Europese Commissie op de beperkte verede-
lingsvrijstelling in de Franse en Duitse wetgeving en op reacties of
procedures in de WTO hiertegen.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet
1995 wordt niet mogelijk geacht wegens strijd met de TRIPS-
Overeenkomst en de richtlijn. Kan een nadere schets worden gegeven
waarom dat niet mogelijk wordt geacht zo vragen de leden van de
CDA-fractie. De leden van de CDA-fractie merken op dat hier slechts naar
de mogelijk van artikel 30 van het TRIPS verdrag is gekeken terwijl
artikel 27 lid 3 sub b van het TRIPS verdrag mogelijk ook ruimte biedt. De
leden van de CDA-fractie zien graag een nadere toelichting op dit punten
evenals de (on)mogelijkheden van de richtlijn zelf.

De leden van de D66-fractie lezen dat de regering meent dat enkel een
invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet
mogelijk is. De regering wijst hierbij op Europese richtlijnen1 en de
TRIPS-Overeenkomst.2 De aan het woord zijnde leden constateren echter
dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn en refereren hierbij
aan een artikel van universitair hoofddocent intellectuele eigendom mr.

1 Richtlijn 98/44/EG; PbEG 1998, L 213.
2 Trb. 1995, 130.
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P.A.C.E. van der Kooij, waarin hij concludeert dat «het TRIPS-verdrag zich
niet verzet tegen de opneming in een octrooiregime van een volledige
kwekersvrijstelling.»1 Zij vragen de regering hierop te reageren.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er verschillende
visies bestaan over de juridische haalbaarheid van de volledige verede-
lingsvrijstelling op basis van de TRIPS-Overeenkomst. Is de regering
bereid om op dit punt duidelijkheid te vragen door de vraag of de
TRIPS-Overeenkomst ruimte biedt voor een volledige veredelingsvrij-
stelling in de plantenveredelingssector, voor te leggen aan een internati-
onaal panel?
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of op basis van
de uitspraak van het WTO-panel uit 2000, dat in de memorie van
toelichting wordt aangehaald, geconcludeerd kan worden dat een
veredelaar die op basis van de voorgestelde beperkte veredelingsvrij-
stelling een onderscheidbaar plantenras heeft ontwikkeld, in het geval hij
geen licentie voor commerciële exploitatie heeft, na afloop van het octrooi
niet onmiddellijk tot commerciële exploitatie over mag gaan, maar eerst
een bepaalde periode moet wachten?

De leden van de SGP-fractie vinden een beperkte veredelingsvrijstelling
een goede eerste stap, maar nog onvoldoende om de verstoorde balans
tussen het octrooirecht en het kwekersrecht te herstellen. Er liggen
verschillende opties op tafel voor verdere stappen, waaronder een
uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Biotechnologierichtlijn. Voor een
constructief maatschappelijk en politiek debat over een eventuele
uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Biotechnologierichtlijn is het van
groot belang om te weten of een dergelijke veredelingsvrijstelling niet in
strijd hoeft te zijn met de TRIPS-Overeenkomst.
De leden van de SGP-fractie hebben in dit verband kennisgenomen van de
juridische analyses van de (on)mogelijkheden van een uitgebreide
veredelingsvrijstelling in het licht van internationale regelingen door
zowel het ministerie van Economische Zaken (toen EL&I; bijlage bij
Kamerstuk 27 428, nr. 182) als de Raad van State (in advies bij voorlig-
gende wetsvoorstel). De leden vinden dat deze analyses geen recht doen
aan de werkelijkheid. Beide analyses gaan voorbij aan artikel 27, lid 3, van
de TRIPS-Overeenkomst.
Voor planten, inclusief hun eigenschappen, en plantenrassen geldt in de
eerste plaats artikel 27, lid 3, van de TRIPS-Overeenkomst. De leden willen
er daarbij op wijzen dat het in artikel 27, lid 3, onderdeel b, gaat om
«planten» en niet om de engere formulering «plantenrassen» zoals
genoemd in artikel 53, onderdeel b, van het Europees Octrooiverdrag en
artikel 4, lid 1, van de Biotechnologierichtlijn. Artikel 27, lid 3, onderdeel a,
biedt landen de ruimte om planten, inclusief hun eigenschappen, niet
octrooieerbaar te verklaren. Artikel 27, lid 3, onderdeel b, vraagt wel om
een doeltreffende bescherming van plantenrassen door octrooien, een
andere doeltreffend stelsel of een combinatie van beide. Een dergelijk
doeltreffend stelsel is het Union for the Protection of New Varieties of
Plants (UPOV)-verdrag en de Europese Verordening inzake het commu-
nautaire kwekersrecht (2100/94 EG), inclusief de daarin opgenomen
uitgebreide veredelingsvrijstelling. Zoals aangegeven biedt artikel 27,
lid 3, onderdeel b, ook ruimte voor een combinatie van bijvoorbeeld de
octrooibescherming en de uitgebreide veredelingsvrijstelling uit het
kwekersrecht. Op basis van artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst kan dus
wel worden gesteld dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de
Biotechnologierichtlijn in overeenstemming is met de TRIPS-
Overeenkomst. De leden van de SGP-fractie verwijzen hiervoor naar
bijvoorbeeld de conclusie van de heer Van der Kooij in de European
Intellectual Property Review (P. van der Kooij, «Towards a breeder’s

1 Paul van der Kooij, «TRIPS en de kwekers-
vrijstelling», Berichten Industriële eigendom,
januari 2012, blz. 12–17.
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exemption in patent law?», EIPR, Issue 11, 2010): «Finally, a breeder’s
exemption (...) in patent law would certainly be «TRIPS-proof», (...)».
De leden van de SGP-fractie hebben eerder al gevraagd of de regering de
Raad van State ook zou willen laten kijken naar artikel 27, lid 3, van de
TRIPS-Overeenkomst (Kamerstuk 32 472, nr. 14). Dat is helaas niet
gebeurd. De leden vragen de regering in te gaan op de genoemde analyse
op basis van artikel 27, lid 3, van de TRIPS-Overeenkomst, al dan niet na
ingewonnen advies van bijvoorbeeld de Raad van State.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien de invoering van
de beperkte veredelingsvrijstelling als een belangrijke stap, maar zeker
niet als oplossing voor het probleem. De introductie van een uitgebreide
veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zou wel de belangrijke toegang
tot biologisch materiaal en plantenveredeling mogelijk maken. Onder deze
uitgebreide veredelingsvrijstelling mag een veredelaar beschermd
biologisch materiaal gebruiken om nieuwe plantenrassen te ontwikkelen
en te vermarkten. In tegenstelling tot wat de Raad van State heeft
geoordeeld, wijzen meerdere juristen erop dat de uitgebreide veredelings-
vrijstelling wél mogelijk is onder het TRIPS-verdrag. Kan de regering
ingaan op de mogelijkheden die artikel 27(3)b biedt om een brede
veredelingsvrijstelling in te voeren?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag een
nadere duiding van UPOV. Dit internationale verdrag gaat uit van het
kwekersrecht, en kan wel onder TRIPS bestaan. Betekent dit niet dat een
uitgebreide veredelingsvrijstelling gewoon mogelijk is onder het
TRIPS-verdrag? Kan de regering nader ingaan op de gevolgen van UPOV
voor ontwikkelingslanden? Welke belemmeringen kunnen zij onder dit
verdrag ervaren? Wat is het beleid van de Europese Commissie wanneer
er bi- of multilaterale handelsverdragen worden afgesloten, wordt er
hierbij aangedrongen op het overnemen van UPOV 91? Zo ja, hoe
beoordeelt de regering dat?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen er nogmaals op
wijzen dat de onbedoelde uitbreiding van de biotechnologierichtlijn naar
de plantenveredeling de oorzaak is van de huidige problemen. Dit maakte
het voor het eerst mogelijk om patenten aan te vragen op eigenschappen,
en daarmee ook op rassen. Het kwekersrecht werkt wereldwijd goed om
innovatie in plantenveredeling en de snelle ontwikkeling van nieuwe
plantenrassen te bevorderen, deelt de regering die mening?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen er dan ook op
dat de oplossing voor de hand ligt: het octrooieren van (eigenschappen
van) planten en dieren moet verboden worden. Dat garandeert de vrijheid
voor veredelaars om gebruik te maken van uitgangsmateriaal. Het
garandeert bovendien de vrijheid van boeren – ook en vooral in ontwikke-
lingslanden, om hun geoogste zaden weer te gebruiken voor teelt van
nieuwe gewassen – zonder dat zij daarbij bang hoeven te zijn voor
rechtszaken die tegen hen zouden worden aangespannen worden door
multinationals. Kan de regering nader ingaan op de mogelijkheden die
artikel 27 van het TRIPS-verdrag biedt om planten en dieren uit te sluiten
van patenteerbaarheid? Welke stappen zouden er voor nodig zijn, en
welke mogelijkheden ziet de regering hiertoe? In het TRIPS verdrag staat
dat deze bepaling vier jaar na inwerkingtreding van het verdrag geëva-
lueerd zou worden. Is dit inderdaad gebeurd, en zo ja, kan de regering de
bevindingen van deze evaluatie kort weergeven? Kan de regering tevens
aangeven of artikel 27(3)b de laatste jaren onderwerp van
WTO-besprekingen is geweest, en zo ja, in welke zin en wat de inbreng
van Nederland in deze besprekingen is geweest? Welke mogelijkheden
bestaan er om in bilaterale handels- en investeringsverdragen
voorwaarden op te nemen om octrooien op planten en dieren aan banden
te leggen?
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4. Verhouding tot Richtlijn 98/44/EG

De leden van de VVD-fractie lezen dat over de toelaatbaarheid van een
beperkte verdelingsvrijstelling advies is gevraagd aan de Europese
Commissie. De Europese Commissie heeft laten weten hier in het
eerstvolgende verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn op terug te
komen. Kan de regering aangeven wanneer het verslag verwacht wordt
en of zij bereid zijn het verslag voorafgaand aan de plenaire behandeling
van het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen?

De leden van de SP-fractie vragen welke stappen de regering reeds heeft
genomen heeft om herziening van de Biotechnologierichtlijn te bepleiten
in Europa om volledige kwekersvrijstelling te bereiken en welke stappen
zij nog gaat nemen.

De leden van de CDA-fractie constateren dat de komst van de Biotechno-
logierichtlijn de reikwijdte van artikel 3 Rijksoctrooiwet 1995 is veranderd
en ook de TRIPS-Overeenkomst heeft ingeperkt. Is dat aan de orde
geweest bij de komst van de Biotechnologierichtlijn? De leden van de
CDA-fractie vragen of, aangezien de reikwijdte van de Rijksoctrooiwet
1995 wordt bepaald door de Biotechnologierichtlijn, de problematiek van
kwekersrecht en octrooirecht voor de komst van de Biotechnologierichtlijn
niet speelde? De leden van de CDA-fractie zien graag een nadere
toelichting op dit punt. Kan de uitbreiding die de Biotechnologierichtlijn
heeft gebracht, te weten de mogelijkheid van octrooi op kweekmethoden
en individuele eigenschappen van planten, niet weer worden terugge-
bracht? Welke impact heeft de uitwerking van de Biotechnologierichtlijn
op andere sectoren zo vragen de leden van de CDA-fractie. Kent de
Biotechnologierichtlijn een bepaling die uitdrukkelijk voorziet in een
beperkte veredelingsvrijstelling? Of kan een veronderstelling worden
geïnitieerd?
De heer Trojan stelt dat systeemaanpassingen van de Biotechnologie-
richtlijn 98/44/EG ingewikkeld zijn en dat deze zo beperkt mogelijk en zo
plantenspecifiek mogelijk van aard dienen te zijn. De leden van de
CDA-fractie vragen of op deze wijze ook naar de mogelijkheden binnen
het systeem op zich is gekeken. Want hoewel de Biotechnologierichtlijn
98/44/EG geen expliciete veredelingsvrijstelling kent zou naar mening van
de leden van de CDA-fractie wel uit de richtlijn kunnen worden afgeleid
dat de richtlijn de mogelijkheid van een beperkte veredelingsvrijstelling
heeft. In de richtlijn zijn enkele bepalingen opgenomen, die van belang
zijn voor de reikwijdte van de bescherming met het oog op een in de
Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen beperkte veredelingsvrijstelling. Het
gaat dan om de bepalingen over a. dwanglicenties (artikel 12 van de
richtlijn) en b. over depot van en toegang tot biologisch materiaal in
verband met octrooiaanvragen (artikel 13 en 14 van de richtlijn). De leden
van de CDA-fractie ontvangen zoals gezegd graag een nadere analyse met
betrekking tot de reikwijdte van de vrijstelling in deze. En als deze
bespiegeling leidt tot een andere uitleg van de mogelijkheden binnen het
systeem van de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG is er bereidheid om deze
bij de evaluatie van de richtlijn in te brengen?
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat in deze memorie een
redelijke uitleg van artikel 12 van de richtlijn is, welke niet afwijkt van het
systeem. De leden van de CDA-fractie vragen wat de bandbreedte van de
uitleg zou kunnen zijn. Of anders gezegd, kan een beschouwing worden
gegeven over de verhouding tussen artikel 12 en het systeem van de
richtlijn als geheel. Ook vragen de leden waarom een beperkte verede-
lingsvrijstelling eerder ontbrak, immers wordt gesteld dat de beperkte
veredelingsvrijstelling onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van één van de
expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingen namelijk inzake
dwanglicenties.
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Ook wordt in de memorie van toelichting gesteld dat Artikel 12, 3e lid van
de richtlijn een beperkte veredelingsvrijstelling veronderstelt, maar deze
uitspraak lijkt niet gebaseerd te zijn op feiten. Verder wordt gesteld dat
artikel 12 dan enkel een zinvolle betekenis heeft indien een kwekersrechte-
lijke vrijstelling of octrooirechtelijke veredelingsvrijstelling wordt
voorondersteld voor een dergelijke situatie. Wat is de definitie van een
dergelijke situatie zo vragen de leden van de CDA-fractie.
De leden van de CDA-fractie vragen om een nadere beschouwing van het
advies van Raad van State om de beperkte veredelingsvrijstelling nader te
bezien in verhouding tot artikel 13 van de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG,
gelezen in samenhang met artikel 15 van de verordening 2100/94
aangezien daar expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen handelingen
voor experimentele doeleinden en handelingen met als doel het kweken
of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen. Waarom is deze uitleg /
begripsbepaling niet gebruikt ter aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995
zo vragen de leden van de CDA-fractie.
De leden van de CDA-fractie vragen of het klopt dat het verschil tussen
kwekersrecht met zijn onafhankelijke innovatie en het octrooirecht met
zijn afhankelijke innovatie heeft geleid tot de situatie waarin we als
Nederland en/of Europa op het gebied van plantenveredeling nu verkeren.
Klopt het dat dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht het
mogelijk is om zonder toestemming van de kwekersrechthouder te komen
tot verbeterd biologisch materiaal ten opzichte van het gebruikte
kwekersrechtelijk beschermde plantenras in elk geval tot aan de fase van
commerciële exploitatie van dat materiaal? Klopt het dat een licentie dan
evenmin nodig is voor commerciële exploitatie daarna van een aldus
ontwikkeld nieuw plantenras en dat pas een licentie nodig is indien het
nieuw ontwikkelde plantenras wezenlijk is afgeleid van het oorspronkelijke
kwekersrechtelijk beschermde plantenras (op grond van artikel 57 en 58
Zaaizaad en Plantgoedwet 2005)?
Klopt het dat dit verschil juist de problematiek bloot legt? Immers
ontbreekt de veredelingsvrijstelling in het octrooirecht waardoor het niet
mogelijk is om zonder toestemming van de octrooihouder te komen tot
een verbeterd plantenras ten opzichte van de gebruikte geoctrooieerde
uitvinding. Wat verandert het voorliggende wetsvoorstel daarin? Met
andere woorden, zou een andersom redenering juist in casu planten-
rassen niet beter passend zijn, zo vragen de leden van de CDA-fractie?
Is de definitie van biologisch materiaal niet te ruim zo vragen de leden van
de CDA fractie. Wat houdt deze term precies in en waarom wordt niet de
term teeltmateriaal gebruikt zoals in de Zaaizaad en Plantgoedwet 2005?
Op welke (on)mogelijkheden stuit de uitwerking van het wetsvoorstel als
de term biologisch materiaal vervangen zou worden door teeltmateriaal
afkomstig van een plantenras of door biologisch materiaal afkomstig van
plantenrassen? Of is de wet breder bedoeld zodat ook biologisch
materiaal anders dan afkomstig van planten gebruikt kan worden?
Bijvoorbeeld een gepatenteerde eigenschap die in een micro-organisme
zit kan dan zo maar ingebouwd worden in een plant, bijvoorbeeld met als
doel een toepassing in de biobased economy zo vragen de leden van de
CDA fractie. Of was dat de intentie van de veredelingsvrijstelling (of van
de veredelaars)? Verder vragen de leden van de CDA-fractie of door het
gebruik van de term biologisch materiaal de voorgestelde veredelingsvrij-
stelling niet veel breder van reikwijdte wordt dan de huidige vrijstelling
onder het kwekersrecht. In het kwekersrecht wordt namelijk alleen het
gebruik van teeltmateriaal waarop kwekersrecht rust vrijgesteld voor de
verdere ontwikkelingen van nieuwe rassen. Waarom wordt er in het
nieuwe artikel 53b van het octrooirecht dan nu gesproken over biologisch
materiaal, ook van bacteriën en andere organismen? Dit is toch veel meer
dan alleen materiaal van planten? Zal het ook beschikbaar stellen van
biologisch materiaal anders dan van planten, dus ondermeer afkomstig
van bacteriën en virussen, geen negatieve gevolgen hebben voor de
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industriële, bio-based en bio-farmaceutische industrie? Hoe kan de
regering dit garanderen?

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben moeite met de constatering
van de regering dat artikel 12 van de richtlijn een beperkte veredelingsvrij-
stelling veronderstelt. Kan de regering aangeven of deze veronderstelling
is getoetst bij de Europese Commissie, zo vragen deze leden. Zij vragen
de regering voorts om bij de bespreking van het eerstvolgende voort-
gangsverslag op grond van de Biotechnologierichtlijn aandacht te vragen
voor het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van
een beperkte veredelingsvrijstelling in deze richtlijn. Is de regering bereid
om ervoor te pleiten om de beperkte veredelingsvrijstelling expliciet als
uitzondering op te nemen in de Biotechnologierichtlijn, zodat de Europese
regelgeving op dit punt voor harmonisatie kan zorgen?
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om aan te geven
of zij de mogelijkheid van artikel 12 om een dwanglicentie te verkrijgen,
als een serieus alternatief zien. Komt het vaak voor dat er door een
plantenveredelaar een beroep wordt gedaan op dit artikel en dat er via de
rechter een licentie wordt afgedwongen, zo vragen deze leden?
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of het klopt dat
de Europese Commissie geen formeel advies heeft gegeven over het
voorliggende wetsvoorstel. Hoe groot acht de regering de kans dat de
Europese Commissie naar aanleiding van het eerstvolgende voortgangs-
verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn alsnog met een advies
komt over het onderliggende wetsvoorstel, zo vragen deze leden.

5. Administratieve lasten

De genoemde richtlijn treft in artikel 12 een voorziening voor het geval dat
een houder van een kwekersrecht of van een octrooirecht dit recht niet
kan exploiteren zonder op een octrooi, respectievelijk kwekersrecht van
eerdere datum inbreuk te maken. In dat geval mag, voor zover noodza-
kelijk een dwanglicentie gevraagd worden voor de niet-exclusieve
exploitatie van het kwekersrecht, respectievelijk het octrooirecht en mits
voor die licentie een redelijke vergoeding wordt betaald. Wie bepaalt wat
redelijk is zo vragen de leden van de CDA-fractie? Waarom is inschrijving
van licentie niet verplicht? De leden van de CDA-fractie zien graag een
nadere toelichting waarom zelfs aanmelding van een nieuw plantenras
voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating onder commerciële
exploitatie valt. De kwekersvrijstelling onder het kwekersrecht impliceert
het vrijstellen van materiaal dat kwekersrechtelijk beschermd is en dus op
de markt is. De voorgestelde veredelingsvrijstelling in het octrooirecht
stelt materiaal al veel eerder beschikbaar. De leden van de CDA-fractie
zien graag een uiteenzetting of deze bepaling geen valse concurrentie in
de hand werkt?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader toe te
lichten welke besparing van kosten en tijd nu precies wordt gerealiseerd
met het onderhavige wetsvoorstel. Kan de regering aangeven welke
voordelen een beperkte veredelingsvrijstelling heeft ten opzichte van de
huidige situatie waarin, vooruitlopend op een licentie voor ontwikkeling,
al begonnen kan worden met de veredeling, mits het benodigde biolo-
gisch materiaal beschikbaar is voor de plantenveredelaar?

6. Vergelijking met het buitenland

De leden van de VVD-fractie lezen dat de beperkte veredelingsvrijstelling
in overeenstemming is met de vrijstelling zoals deze is ingevoerd in de
octrooiwetten van Duitsland en Frankrijk. De Raad van State meent dat in
de wetgeving van deze landen niet de argumentatie is gebruikt dat de
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Biotechnologierichtlijn een beperkte kwekersvrijstelling veronderstelt. De
regering is de mening toegedaan dat de memorie van toelichting een
zelfstandige onderbouwing van het wetsvoorstel bevat en niet noodza-
kelijk is de juridische onderbouwing van deze twee landen uiteen te
zetten. De leden van de VVD-fractie zijn van opvatting dat om een goede
vergelijking te maken tussen de landen een adequate juridische onder-
bouwing nodig is. Kan de regering alsnog aangeven hoe het de beperkte
verdelingsvrijstelling in Duitsland en Frankrijk (juridisch) geregeld is in
relatie tot het voorliggend wetsvoorstel?

De leden van de CDA-fractie vragen wat de verschillen en overeen-
komsten met betrekking tot beperkte vrijstelling zoals deze is ingevoerd in
de octrooiwetten van Duitsland en Frankrijk zijn? In tegenstelling tot
Duitsland en Frankrijk heeft Nederland bij de implementatie van de
Biotechnologierichtlijn niet de beperkte veredelingsvrijstelling geïntrodu-
ceerd. Waarom niet vragen de leden van de CDA-fractie? De leden van de
CDA-fractie vragen hoe (inter)nationaal wordt omgegaan met het risico
van monopolisering van beschikbaarheid van genetisch materiaal? Welke
rol/positie kent Nederland in de zaadveredeling nu en welke verbetering
brengt het voorliggende wetsvoorstel daarin, zo vragen de leden van de
CDA fractie.

7. Inwerkingtreding en gevolgen voor reeds verleende licenties

De leden van de fractie van de PvdA vragen hoeveel licenties er al
gegeven zijn voor plantmateriaal (niet zijnde methoden van ontwikkeling)
in Nederland, en welk deel hiervan in handen is van welke Nederlandse
bedrijven.

8. Artikelen

De leden van de SGP-fractie vragen waarom in de wettekst de formulering
«biologisch materiaal» is gekozen en niet de formulering «teeltmateriaal
afkomstig van een plantenras». Kan de gekozen bredere formulering
mogelijk onbedoelde effecten hebben?

9. Overig

De regering gaat in het wetsvoorstel niet in op de gevolgen voor het
vestigingsklimaat en concurrentiepositie van verdelingsbedrijven en
biotechnologiebedrijven in Nederland. Kan de regering, zo vragen de
leden van de VVD-fractie, alsnog aangeven wat het wetsvoorstel betekent
voor het vestigingsklimaat en concurrentiepositie van deze bedrijven?

De leden van de fractie van de PvdA onderschrijven het doel om plantma-
teriaal beschikbaar te hebben voor ontwikkeling van nieuwe rassen en
betreuren het feit dat het Kwekersrecht niet leidend kan blijven. De leden
hebben begrip voor de nodige aanpassingen van de Rijksoctrooiwet en
vragen of onder de nieuwe regels er ook voor niet-plantenveredelaars
zoals universiteiten ruimte zal zijn? Is het voor hen bijvoorbeeld toege-
staan te publiceren over bevindingen van onderzoek aan gelicenceerd
plantmateriaal, dit is immers geen commercialisatie van het product? En
hoe zouden ze dan moeten omgaan met de uitkomsten van dit onderzoek?
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De leden vragen in hoeverre boeren (bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden)
gebruik mogen maken van gelicenceerd materiaal bij kruising voor eigen
gebruik en/of voor lokale handel? Valt dit wel of niet onder «commerciële
exploitatie»?

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Hamer

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Peen
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33 365 (R 1987) Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 
1995 in verband met de invoering van een 
beperkte veredelingsvrijstelling 

Nr. 3  MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. Aanleiding  

Aanleiding voor de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling 
vormt het bewindsliedenstandpunt van de toenmalige Ministers van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken over 
het rapport «Veredelde Zaken» (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 162). 
In het genoemde rapport is het belang aangegeven dat plantenverede-
laars vrijelijk toegang hebben tot de wereldwijd beschikbare genetische 
diversiteit om goed uitgangsmateriaal voor plantenteelt te kunnen 
ontwikkelen en uit te wisselen. Dat is nodig omdat er steeds behoefte blijft 
aan verbeterde plantenrassen waarmee efficiënter gebruik gemaakt kan 
worden van schaarser wordende grondstoffen en van mondiaal 
afnemende vruchtbare landbouwgrond door verstedelijking en verzilting. 

De voorgestelde wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 
(hierna: ROW 1995) is afgestemd met Curaçao en Sint Maarten. Artikel 
53b is op grond van artikel 113, tweede lid, van de ROW, niet verbindend 
voor Aruba. 

Gelet op artikel 113 van de ROW 1995 geldt deze wetswijziging ook voor 
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze openbare 
lichamen zijn betrokken bij het wetsvoorstel. 
Het wetsvoorstel betreft een noodzakelijke wijziging van de ROW 1995 en 
voldoet daarmee aan de aan de Eerste Kamer toegezegde legislatieve 
terughoudendheid voor de BES-eilanden1. Uit de onderhavige wijziging 
volgen voor de BES-eilanden geen andere effecten, in termen van 
uitvoerbaarheid van de maatregelen, de lasten die de maatregelen 
opleveren voor het bestuur van de eilanden en de impact van de 
maatregelen voor de burgers van de BES-eilanden, dan in deze toelichting 
zijn beschreven. 

 

1  Kamerstukken I 2011/12, 33 000 VII, C 
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2. Doel  

Dit voorstel van rijkswet strekt tot invoering van een beperkte veredelings-
vrijstelling in de ROW 1995, waarmee de innovatieve slagkracht van 
plantenveredelaars wordt bevorderd. Deze veredelingsvrijstelling is een 
voorziening voor plantenveredelaars om met biologisch materiaal waarop 
octrooirecht rust, nieuwe plantenrassen te kweken of te ontdekken en te 
ontwikkelen zonder licentie van de houder van een octrooi voor een 
uitvinding met betrekking tot dat biologisch materiaal. De voorgestelde 
vrijstelling is een beperkte. De vrijstelling zal namelijk alleen gelden voor 
het gebruik van op grond van de ROW 1995 beschermd biologisch 
materiaal voor veredelingsdoeleinden, maar niet voor de commerciële 
exploitatie van met die veredeling verkregen nieuwe rassen. 

Het octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen is communautair 
geharmoniseerd met richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnolo-
gische uitvindingen (PbEG 1998, L 213) (hierna: de richtlijn). 
Naar aanleiding van de motie van Van Gerven (Kamerstukken II 2009/10, 
27 428, nr. 165) is een analyse gemaakt van de juridische mogelijkheden 
van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in het licht van 
internationale regelingen. Uit deze analyse is gebleken dat alleen 
invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995 
mogelijk wordt geacht (Kamerstukken II 2010/11, 27 428, nr. 182 met 
bijlage; zie met name pagina’s 11–13 daarvan). Artikel 12 van de richtlijn 
heeft alleen dan zinvolle betekenis indien een kwekersrechtelijke 
vrijstelling of octrooirechtelijke veredelingsvrijstelling wordt vooronder-
steld voor een 
dergelijke situatie. In dat geval biedt de richtlijn immers de mogelijkheid 
om biologisch materiaal 
dat valt onder een octrooirecht, te gebruiken voor het kweken of 
ontdekken en ontwikkelen van een nieuw plantenras, zodat voor de fase 
erna (het aanvragen en exploiteren van een kwekersrecht voor het nieuwe 
plantenras) inderdaad aangetoond kan worden dat dat nieuwe plantenras, 
vergeleken met het biologisch materiaal waarop het octrooi rust, een 
belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijke economisch belang 
vertegenwoordigt ten opzichte van de betrokken geoctrooieerde 
uitvinding. Dat is nodig, want alleen in die situatie is de octrooihouder 
verplicht een licentie te verlenen en bij weigering zal hij moeten gedogen 
dat een dwanglicentie wordt verleend door de rechter. In paragraaf 5 
wordt hier nader op ingegaan. Nederland als lidstaat van de Europese 
Unie beschikt niet over de vrijheid om af te wijken van de richtlijn in de 
ROW 1995. Nederland is dus gehouden de communautair gemaakte 
keuzes met betrekking tot de octrooieerbaarheid en de omvang van de 
rechtsbescherming voor biotechnologische uitvindingen te respecteren 
zoals die zijn verwoord in deze richtlijn. Invoering van een uitgebreide 
veredelingsvrijstelling in de ROW 1995 wordt niet mogelijk geacht wegens 
strijd met de TRIPS-Overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsa-
specten van de intellectuele eigendom; bijlage 1c bij het Wereldhandels-
verdrag; Trb. 1995, 130) en de richtlijn. Voor de eventuele invoering van 
een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht wordt een 
wijziging van de richtlijn noodzakelijk geacht alsmede van de TRIPS-
Overeenkomst. Bij een eventuele toekomstige wijziging van de richtlijn is 
de EU-wetgever gehouden er zorg voor te dragen dat die wijziging in 
overeenstemming is met relevante verdragen waaraan de Europese Unie 
is gebonden, in het bijzonder de TRIPS-Overeenkomst, die met name 
worden genoemd in de considerans en artikel 1, tweede lid, van de 
richtlijn. 
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3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel  

Artikel 53a, eerste en tweede lid, ROW 1995 omvat het octrooirecht op 
biologisch materiaal. Artikel 53a is een aanvulling op artikel 53. Artikel 53 
is ook van toepassing op dergelijk materiaal. Het kan daarbij gaan om 
biologisch materiaal afkomstig van bijvoorbeeld een virus, bacterie, 
schimmel, plant of dier. De toegang tot dergelijk biologisch materiaal dat 
genetische informatie bevat of daaruit bestaat, welke toegang ook op 
grond van het kwekersrecht is verzekerd, is noodzakelijk voor veredeling 
van planten. Uitgesloten is het andere materiaal in de zin van artikel 53a, 
derde lid, ROW 1995, voor zover dit niet tevens biologisch materiaal vormt 
in de zin van artikel 1 van de ROW 1995. Dat is het materiaal waarin de 
genetische informatie wordt opgenomen en dat haar functie uitoefent, 
maar zich, in tegenstelling tot biologisch materiaal, niet kan repliceren of 
in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd. 

Zoals gezegd, beoogt het aan artikel 53b toe te voegen tweede lid slechts 
een beperkte veredelingsvrijstelling. De beperking heeft betrekking op 
twee aspecten, namelijk: 
a. kweken of ontdekken en ontwikkelen met het geoctrooieerde voor 

plantenveredelingsdoeleinden en 
b. het gebruik van biologisch materiaal. 

Ad a. De meerwaarde van de beperkte veredelingsvrijstelling ten opzichte 
van de onderzoeksvrijstelling (artikel 53, derde lid, ROW 1995) in het 
octrooirecht is dat het biologisch materiaal niet alleen gebruikt mag 
worden voor onderzoek van het geoctrooieerde, maar ook voor onderzoek 
en ontwikkeling met het geoctrooieerde voor plantenveredelingsdoel-
einden. 

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995 (zie het 
voorgestelde artikel I, onder 3) leidt ertoe dat de betrokken veredelaar, in 
tegenstelling tot voorheen, geen toestemming (licentie) meer nodig zal 
hebben van de octrooihouder(s) om het betrokken biologisch materiaal te 
gebruiken voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe 
plantenrassen. 
De vrijstelling geldt niet voor de commerciële exploitatie van nieuwe 
plantenrassen, verworven met deze vrijstelling. Onder de commerciële 
exploitatie is ook begrepen de aanmelding van het nieuwe plantenras 
voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating. 

De veredelaar heeft vanaf de fase van de productie van het teeltmateriaal, 
die voorafgaat aan de marktintroductie van het nieuwe plantenras, een 
licentie nodig van de octrooihouder(s) indien het nieuwe plantenras door 
de geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen. 
Het voordeel dat met deze vrijstelling aan veredelaars wordt geboden, ligt 
vooral in de besparing van kosten en tijd. Een plantenveredelaar kan 
voortaan zonder tijdverlies, of zonder daartoe strekkende licentie-
overeenkomst met de octrooihouder(s) gebruik maken van het 
beschikbare biologisch materiaal. Deze vrijstelling levert bovendien 
rechtszekerheid op omdat een veredelaar niet beticht kan worden van 
octrooi-inbreuk indien hij gebruik maakt van octrooirechtelijk beschermd 
biologisch materiaal voor plantenveredeling, voor zover dat niet onder de 
onderzoeksvrijstelling van artikel 53, derde lid, ROW 1995 zou vallen. 

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat een veredelaar zich er wel steeds 
van zal moeten vergewissen of hij door gebruik te maken van biologisch 
materiaal van anderen wel kan voldoen aan relevante wettelijke of 
contractuele bepalingen die voor het gebruik van dat materiaal gelden. 
Intellectuele eigendomsrechten van anderen of wet- en regelgeving met 
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het oog op de gezondheid van mens en dier of de bescherming van het 
milieu kunnen de toepassing van de uitvinding namelijk verbieden of 
beperken. 

Ad b. De voorgestelde vrijstelling geldt evenmin voor het toepassen van 
geoctrooieerde werkwijzen die alleen of tevens bruikbaar zijn bij de 
plantenveredeling. De problematiek van veredelaars is immers niet 
gelegen in de toegang tot die werkwijzen, maar in de octrooirechtelijke 
beperking van vrije toegang tot biologisch materiaal dat een rol kan 
spelen bij plantenveredeling. Dat is in lijn met de wens van Plantum, zoals 
neergelegd in haar standpunt van 20091. 
Onder de vrijstelling valt vanzelfsprekend wel het gebruik van biologisch 
materiaal voor plantenveredelingsdoeleinden dat noodzakelijkerwijs 
verbonden is met een daarmee verband houdende werkwijze. Daarvan 
kan sprake zijn bij een octrooi voor een voortbrengsel (product) met 
betrekking tot biologisch materiaal, waarin tevens conclusies (claims) zijn 
opgenomen die zich uitstrekken tot werkwijzen met dat geoctrooieerde 
voortbrengsel. 

Een licentie van de octrooihouder is echter niet nodig voor de commer-
ciële exploitatie van een nieuw plantenras in de volgende gevallen: 
– als de geoctrooieerde eigenschap is uitgekruist, kan de veredelaar 

zonder licentie van de octrooihouder overgaan tot commerciële 
exploitatie van het nieuwe plantenras; 

– als de geoctrooieerde eigenschap niet is uitgekruist en zolang het 
biologisch materiaal niet (langer) bepaalde eigenschappen heeft 
verkregen als gevolg van de geoctrooieerde uitvinding(en) kan de 
veredelaar eveneens zonder licentie van de octrooihouder overgaan 
tot commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras. 

In deze gevallen heeft het betrokken biologisch materiaal niet langer door 
de geoctrooieerde uitvinding verkregen eigenschappen, zodat op grond 
van artikel 8 van de richtlijn 
(ROW 1995, artikel 53a) niet langer sprake kan zijn van octrooirechtelijke 
bescherming ervan. 

Het wetsvoorstel bevat voorts een redactionele wijziging van artikel 53b, 
eerste lid (nieuw). Deze wijziging is uitsluitend van redactionele aard, 
gegeven de strekking van artikel 53a van de ROW 1995, waarnaar in artikel 
53b wordt verwezen. 

Vergelijking met het kwekersrecht 

In de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (artikel 57, derde lid, aanhef en 
onder c), maar ook in het Internationaal Verdrag tot bescherming van 
kweekproducten (UPOV Verdrag, artikel 15, eerste lid, aanhef en onder iii, 
de zinsnede «acts done for the purpose of breeding other varieties») en 
verordening (EG) nr. 2100/94, van de Raad van de Europese Unie van 
27 juli 1994 (PbEG 1994, L 227) inzake het communautaire kwekersrecht 
(artikel 15, aanhef en onder c), bestaat reeds een vrijstelling die het 
mogelijk maakt dat een kweker, zonder toestemming van de houder van 
een kwekersrecht, kwekersrechtelijk beschermde rassen gebruikt voor het 
kweken van nieuwe plantenrassen. 

4. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst  

Artikel 28, eerste lid, van de TRIPS-Overeenkomst bepaalt de omvang van 
de met een octrooirecht verleende uitsluitende rechten. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt naar octrooien voor uitvindingen met betrekking tot 
producten (artikel 28, eerste lid, aanhef en onder a), respectievelijk 
werkwijzen (artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b). De houder van het 

 

1  http://www.plantum.nl/plantum/
documenten/Standpunt%20Octrooi%20
en%20Kwekersrecht%20volledig.pdf 
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octrooi heeft op grond van artikel 28, eerste en tweede lid, het recht om 
derden die daartoe niet zijn toestemming hebben, te beletten om dat 
product te vervaardigen, te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te 
verkopen of voor deze doeleinden in te voeren, respectievelijk deze 
werkwijze te gebruiken en ten minste het rechtstreeks door middel van 
deze werkwijze verkregen product te gebruiken, ten verkoop aan te 
bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren. 

Artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor 
verdragspartijen om uitzonderingen te maken op de door een octrooi 
verleende uitsluitende rechten. De vereisten die aan deze uitzonderingen 
worden gesteld zijn: 
(1) de uitzondering moet beperkt zijn; 
(2) de uitzondering mag niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de 

normale exploitatie van het octrooi; 
(3) de uitzondering mag niet op onredelijke wijze de legitieme belangen 

van de octrooihouder schaden, rekening houdend met de legitieme 
belangen van derden. 

In een geschillenbeslechtingsprocedure bij de Wereldhandelsorganisatie 
oordeelde het WTO-panel1 in een uitspraak van 7 maart 2000 dat deze 
vereisten cumulatief zijn: elk vereiste is een afzonderlijk en onafhankelijk 
vereiste waaraan moet worden voldaan. Het niet voldoen aan een van 
deze voorwaarden leidt tot een niet toegestane uitzondering op artikel 30. 
In de betrokken zaak oordeelde het WTO-panel dat een zogenaamde 
voorraaduitzondering, op grond waarvan octrooirechtelijk beschermde 
producten vervaardigd en in voorraad gehouden mochten worden 
gedurende een bepaalde periode voordat het octrooi zou aflopen, niet aan 
de vereisten van artikel 30 voldeed. 

Voor het WTO-panel was hierbij in de betrokken zaak van belang dat het 
vervaardigen en gebruiken van octrooirechtelijk beschermde producten 
zonder enige beperking, onder meer ten aanzien van de kwantiteit van de 
productie, plaatsvond. Het panel kwam dus tot deze conclusie niet zozeer 
vanwege de enkele inbreuk op de exclusieve rechten van de octrooi-
houder om deze producten te vervaardigen of te gebruiken, maar omdat 
het doel hiervan was om de aldus geproduceerde producten, direct na 
afloop van het desbetreffende octrooi, op de markt aan te bieden. Naar 
het oordeel van het panel brengt het exclusieve recht om octrooirechtelijk 
beschermde producten te vervaardigen of te gebruiken met zich dat de 
octrooihouder ook gedurende een korte tijd na afloop van het octrooi, 
marktexclusiviteit behoudt. In ieder geval gedurende de periode dat zijn 
concurrenten concurrerende producten kunnen produceren en op de 
markt kunnen brengen. Het vervaardigen en gebruiken van octrooirech-
telijk beschermde producten, zonder enige kwantitatieve beperking, met 
als doel deze op de markt te brengen is daarmee in strijd, aldus het 
WTO-panel in de navolgende overwegingen: 

«7.34 In the Panel’s view, the question of whether the stockpiling 
exception is a «limited» exception turns on the extent to which the patent 
owner’s rights to exclude «making» and «using» the patented product 
have been curtailed. The right to exclude «making» and «using» provides 
protection, additional to that provided by the right to exclude sale, during 
the entire term of the patent by cutting off the supply of competing goods 
at the source and by preventing use of such products however obtained. 
With no limitations at all upon the quantity of production, the stockpiling 
exception removes that protection entirely during the last six months of 
the patent term, without regard to what other, subsequent, consequences 
it might have. By this effect alone, the stockpiling exception can be said to 
abrogate such rights entirely during the time it is in effect. 

 

1 Zaak DS 114, Panel report 17 maart 2000, 
Canada-Pharmaceutical Patents, http://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds114_e.htm 
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7.35 In view of Canada’s emphasis on preserving commercial benefits 
before the expiration of the patent, the Panel also considered whether the 
market advantage gained by the patent owner in the months after 
expiration of the patent could also be considered a purpose of the patent 
owner’s rights to exclude «making» and «using» during the term of the 
patent. In both theory and practice, the Panel concluded that such 
additional market benefits were within the purpose of these rights. In 
theory, the rights of the patent owner are generally viewed as a right to 
prevent competitive commercial activity by others, and manufacturing for 
commercial sale is a quintessential competitive commercial activity, 
whose character is not altered by a mere delay in the commercial reward. 
In practical terms, it must be recognized that enforcement of the right to 
exclude «making» and «using» during the patent term will necessarily 
give all patent owners, for all products, a short period of extended market 
exclusivity after the patent expires. The repeated enactment of such 
exclusionary rights with knowledge of their universal market effects can 
only be understood as an affirmation of the purpose to produce those 
market effects.»1 

In het licht van de artikelen 28 en 30 van de TRIPS-Overeenkomst, zoals 
uitgelegd door het WTO-panel, is de met het wetsvoorstel geïntrodu-
ceerde beperkte veredelingsvrijstelling een uitzondering die voldoet aan 
artikel 30. De beperkte veredelingsvrijstelling vormt slechts een beperkte 
uitzondering op de exclusieve rechten van de octrooihouder. Er wordt op 
geen enkele wijze inbreuk gemaakt op de uitsluitende rechten van de 
octrooihouder om de octrooirechtelijk beschermde producten ten verkoop 
aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren. Ook de 
inbreuk op de exclusieve rechten van de octrooihouder om het product te 
vervaardigen of te gebruiken heeft slechts een beperkte reikwijdte. Een 
dergelijke vervaardiging of gebruik is alleen toegestaan voor welbepaalde 
handelingen, te weten voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van 
nieuwe rassen. Er vindt – anders dan in de WTO-zaak – geen vervaar-
diging of gebruik plaats met het oog op het op de markt brengen van de 
aldus geproduceerde producten. Dit is op grond van de beperkte 
veredelingsvrijstelling niet toegestaan. De vrijstelling voldoet eveneens 
aan de overige vereisten die artikel 30 aan de uitzondering stelt. De 
beperkte veredelingsvrijstelling is niet in strijd met de normale exploitatie 
van het octrooi, noch worden de legitieme belangen van de octrooihouder 
geschaad. Ter nadere toelichting dient nog het volgende. 

De beperkte veredelingsvrijstelling maakt het mogelijk dat een veredelaar 
biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust, kan gebruiken voor 
veredeling dat wil zeggen ontwikkelingswerk om aldus nieuwe planten-
rassen te kweken met de gewenste eigenschappen. De vrijstelling ziet dus 
op een ontwikkelingsfase die mogelijk zal leiden tot een of meer voor het 
beoogde doel geschikt geachte rassen. Aan de start van de veredeling is 
er bij het gebruik van biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust 
dus geen sprake van een marktrijp teeltproduct dat een inbreuk zou 
kunnen vormen op de rechten van de octrooihouder. Het eind van de 
ontwikkelingsfase wordt bereikt op het moment dat de kweker die een 
plantenras heeft ontwikkeld met de gewenste eigenschappen, besloten 
heeft dat zijn kweekproduct marktrijp is en wil overgaan tot commerciële 
exploitatie daarvan. Indien in dat stadium nog steeds sprake is van 
gebruik van biologisch materiaal dat door de geoctrooieerde uitvinding 
bepaalde eigenschappen heeft verkregen en het octrooi nog van kracht is, 
zal de kweker een licentie nodig hebben van de octrooihouder. De 
uitsluitende rechten van de octrooihouder in deze fase van commerciële 
exploitatie worden op geen enkele wijze beperkt door de beperkte 
veredelingsvrijstelling. De ontwikkelingsfase neemt overigens vele jaren 
in beslag, afhankelijk van het gewas, variërend van circa 5 tot 15 jaar. In 

 

1 Idem, r.o. 7.34 en 7.35 
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voorkomend geval neemt ook de procedure voor het verkrijgen van 
kwekersrecht of van toelating voor het nieuwe ras enkele jaren in beslag. 
Zolang het plantenras niet in concurrentie met het materiaal van de 
octrooihouder op de markt wordt gebracht, kan de marktexclusiviteit van 
de octrooihouder niet worden aangetast. 

Op grond van de beperkte veredelingsvrijstelling is het de veredelaar niet 
toegestaan, in afwachting van het verloop van de geldigheid van een 
octrooi, een te sluiten licentieovereenkomst of het verkrijgen van een 
dwanglicentie, reeds een voorraad teeltmateriaal van het nieuwe ras op te 
bouwen, omdat dan immers geen sprake meer is van veredelingsactivi-
teiten. De octrooihouder behoudt de mogelijkheid in voorkomende 
gevallen licenties te verlenen en licentie-inkomsten te genieten voor 
andere doeleinden dan veredelingsdoeleinden, bijvoorbeeld voor het 
telen van octrooirechtelijk beschermde planten, zonder dat dit het doel 
heeft nieuwe rassen te ontwikkelen. 
In de «Analyse van de juridische mogelijkheden van een veredelingsvrij-
stelling in het octrooirecht in het licht van internationale regelingen»1 is 
uiteengezet dat er reeds – internationaal erkende – beperkte uitzonde-
ringen als bedoeld in artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst in het 
octrooirecht zijn opgenomen, zoals de regeling inzake dwanglicenties en 
vrijstellingen. Ook specifiek in verband met octrooi voor biologisch 
materiaal zijn dergelijke voorzieningen in de Biotechnologierichtlijn 
opgenomen, zoals artikel 11 inzake het zogenaamde farmers» privilege en 
artikel 12 inzake dwanglicenties. Gelet op het bovenstaande, voldoet de 
beperkte veredelingsvrijstelling, net als deze reeds bestaande uitzonde-
ringen aan de voorwaarden van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst, 
zoals deze nader door het WTO-panel zijn geïnterpreteerd. 

5. Verhouding tot richtlijn 98/44/EG  

In paragraaf 2 is aangegeven dat artikel 12, derde lid, van de richtlijn, 
waarin de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dwanglicentie is 
opgenomen, alleen dan zinvolle betekenis heeft als een beperkte 
veredelingsvrijstelling wordt verondersteld. Immers, om een dwangli-
centie te kunnen verkrijgen, is vereist dat de aanvrager aantoont dat er 
een nieuw plantenras geproduceerd kan worden, dat een belangrijke 
technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegen-
woordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding. Om 
dat bewijs te kunnen leveren moet de veredelaar eerst de mogelijkheid 
hebben om voorafgaande aan die aanvraag de geoctrooieerde uitvinding 
te gebruiken. 

Artikel 12 veronderstelt, zoals is aangegeven, een beperkte veredelings-
vrijstelling. Het feit dat zulks niet, naast de expliciet in de richtlijn 
opgenomen uitzonderingsbepalingen, in de richtlijn is opgenomen, doet 
daar niet aan af. Immers, bij de uitleg van een bepaling uit een richtlijn zal, 
naast de letterlijke tekst daarvan, ook gekeken moeten worden naar het 
doel daarvan. Het doel van de bepaling over dwanglicenties, te weten een 
gewaarborgde toegang tot het geoctrooieerde plantenmateriaal om deze 
commercieel te exploiteren (r.o. 52 richtlijn) kan niet bereikt worden 
zonder een vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling. Zonder een 
vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling is een beroep op artikel 
12 van de richtlijn slechts een theoretische mogelijkheid. In het onder-
staande wordt zulks nader toegelicht. 

Zonder beperkte veredelingsvrijstelling heeft een veredelaar toestemming 
nodig van een octrooihouder als hij biologisch materiaal waarop 
octrooirecht rust, wil gebruiken voor veredelingsdoeleinden. Als de 
octrooihouder die toestemming niet geeft, dus geen licentie wil verlenen, 

 

1  Kamerstukken II 2010/11, 27 428, nr. 182, 
bijlage 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 365 (R 1987), nr. 3 7



zou de veredelaar een dwanglicentie kunnen vragen, maar hij zal dan 
moeten aantonen dat het nieuwe plantenras waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de geoctrooieerde uitvinding een belangrijke technische 
vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten 
opzichte van de geoctrooieerde uitvinding. Dat zal niet goed mogelijk zijn 
omdat het betrokken plantenras op dat moment immers nog niet 
ontwikkeld kan zijn. 

Artikel 12 zou in dat geval alleen betekenis hebben voor het geval dat de 
octrooihouder uitsluitend toestemming geeft voor veredelingsactiviteiten, 
maar niet voor de fase daarna, de commerciële exploitatie van het nieuwe 
plantenras. Indien de octrooihouder na de veredelingsactiviteiten een 
licentie weigert, zou de veredelaar met succes een dwanglicentie kunnen 
vragen, omdat hij alleen in dat geval over het veredelde nieuwe 
plantenras beschikt waarvan hij kan aantonen dat deze een belangrijke 
technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegen-
woordigt ten opzichte van de geoctrooieerde uitvinding. Daarmee zou de 
betekenis van artikel 12 afhankelijk worden gesteld van de vraag of de 
octooihouder bereid is voor de veredelingsfase toestemming te verlenen. 
De octrooihouder zou dus zelf de mogelijkheid om dwanglicenties te 
verkrijgen teniet kunnen doen en daarmee artikel 12 zinledig kunnen 
maken. Een dergelijke afhankelijkheid past niet bij de strekking van artikel 
12. 

Verdere ondersteuning voor deze uitleg van de richtlijn blijkt uit de 
considerans (r.o. 49) van de richtlijn waarin is aangegeven dat de 
«octrooihouder zijn rechten kan doen gelden [...] tegen de kweker die het 
plantenras waarin de beschermde uitvinding verwerkt is, heeft ontwikkeld, 
indien deze niet aan zijn verbintenissen voldoet.» Hieruit volgt dat de 
octrooihouder het recht heeft te eisen dat de kweker de vergoedingen 
betaalt die zijn verbonden aan iedere licentie waarover de kweker dient te 
beschikken voor de commerciële exploitatie van een nieuw plantenras 
indien het nieuwe plantenras door de geoctrooieerde uitvinding bepaalde 
eigenschappen heeft verkregen. Van commerciële exploitatie is bij 
bovengenoemde beperkte veredelingsvrijstelling, zoals hierboven is 
aangegeven, echter geen sprake. Veredelingsactiviteiten, die niet vallen 
onder de door de richtlijn beschermde fase van de commerciële exploi-
tatie van het nieuwe plantenras, vallen derhalve niet onder de door de 
richtlijn beschermde rechten van de octrooihouder. 

Het bovenstaande vormt een redelijke uitleg van artikel 12 van de richtlijn, 
mede gelet op het doel van deze bepaling. Het wijkt daarmee ook niet af 
van het systeem van de richtlijn. De richtlijn voorziet in expliciete 
uitzonderingsgronden ten aanzien van de reikwijdte van de octrooibe-
scherming. Artikel 12 is één van die uitzonderingen, die echter geen 
zinvolle betekenis heeft zonder een vooronderstelde beperkte veredelings-
vrijstelling. De beperkte veredelingsvrijstelling vormt derhalve geen extra 
(impliciete) uitzondering op de reikwijdte van de octrooibescherming, 
maar maakt onlosmakelijk onderdeel uit van één van de expliciet in de 
richtlijn opgenomen uitzonderingen, namelijk die inzake dwanglicenties. 

Over de toelaatbaarheid van een beperkte veredelingsvrijstelling vanuit 
Europeesrechtelijk perspectief is advies gevraagd aan de Europese 
Commissie. In reactie daarop heeft de Commissie aangegeven dat de 
door Nederland voorgelegde vraag verband houdt met de bredere 
discussie over de relatie tussen het octrooirecht en het kwekersrecht en 
dat de Commissie hierop terug zal komen in het eerst volgende verslag op 
grond van de Biotechnologierichtlijn. De Europese Commissie heeft geen 
bezwaren tegen het wetsvoorstel naar voren gebracht. 
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6. Administratieve lasten  

Volgens de huidige octrooiregelgeving heeft een veredelaar een licentie 
van de octrooihouder nodig om een geoctrooieerde eigenschap te mogen 
gebruiken voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe 
plantenrassen. Op grond van artikel 56, tweede lid, ROW 1995 is een 
licentie tegenover derden geldig, nadat de titel in het octrooiregister is 
ingeschreven. Een verplichting tot inschrijving van een licentie bestaat in 
beginsel niet. Uitzondering daarop bestaat slechts in de gevallen van een 
dwanglicentie in het algemeen belang verleend door de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, of een licentie die is 
ontstaan door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak, in 
welk geval het Agentschap NL/ Divisie NL Octrooicentrum (het bureau in 
de zin van de ROW 1995) de licentie in het octrooiregister inschrijft. 

Aan het verkrijgen van een gewone licentie zijn, door het ontbreken van 
een verplichting tot inschrijving in het octrooiregister, geen administra-
tieve lasten verbonden. Dat neemt niet weg dat er met invoering van een 
beperkte veredelingsvrijstelling wel enige tijdwinst is te boeken, omdat 
het sluiten van een licentie-overeenkomst, waarmee doorgaans enkele 
weken tot enkele maanden gemoeid kan zijn, niet in de weg hoeft te staan 
van de start van een plantenrasontwikkelingsfase, mits het benodigde 
biologisch materiaal beschikbaar is voor de plantenveredelaar. Overigens 
komt het in de praktijk regelmatig voor dat octrooihouders en veredelaars 
in één licentie-overeenkomst de rechten en plichten vastleggen voor 
zowel de fase van ontwikkeling als de fase van commerciële exploitatie 
van een nieuw te ontwikkelen plantenras. 

Het verlies aan licentie-inkomsten voor de fase van rasontwikkeling wordt 
gering geacht, omdat bij de aanvang en de beginfase van een rasontwik-
kelingstraject immers nog geheel niet vast staat of het gebruik van het 
octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal een kweekresultaat zal 
opleveren dat commercieel interessant is vanwege mogelijk betere 
eigenschappen dan het gebruikte uitgangsmateriaal. 

7. Vergelijking met het buitenland  

De beperkte vrijstelling voor het gebruik van biologisch materiaal is in 
overeenstemming met de vrijstelling zoals die is ingevoerd in de 
octrooiwetten van Duitsland en Frankrijk. 
In het tweede voortgangsverslag van de Europese Commissie aan de 
Raad en het Europese Parlement over ontwikkeling en implicaties van het 
octrooirecht op het gebied van de bio- en gentechnologie als bedoeld in 
artikel 16, aanhef en onder c, van de richtlijn heeft de Commissie 
opgemerkt dat zij zal blijven toezien of de mogelijke verschillen tussen de 
wetgeving van de lidstaten economische consequenties hebben. De 
Europese Commissie heeft geen bezwaar geuit tegen de invoering van de 
beperkte veredelingsvrijstelling in de Franse en Duitse wetgeving. 

8. Inwerkingtreding en gevolgen voor reeds verleende licenties  

De wet zal in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen 
datum. Te denken valt aan een tijdstip dat zes maanden zal liggen na 
publicatie van de wet in het Staatsblad. Met ingang van het moment van 
de inwerkingtreding van deze wijziging van de ROW 1995 zal de beperkte 
veredelingsvrijstelling kunnen worden uitgeoefend op alle octrooirechten, 
verleend voor of na de datum van inwerkingtreding van deze wet. 
Omdat een licentie-overeenkomst betrekking zou kunnen hebben op meer 
octrooien tegelijk die verschillende verleningsdata, en daardoor verschil-
lende octrooigeldigheidsperiodes kunnen hebben, is het uit een oogpunt 
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van eenvoud van belang om een objectief vaststelbare datum te kiezen 
voor de invoering van de beperkte vrijstelling, onafhankelijk van varia-
belen die betrekking hebben op feiten die op de onderscheiden octrooien 
betrekking hebben. Aangezien deze wijziging van de 
ROW 1995 reeds geruime tijd geleden is aangekondigd, namelijk in april 
2010 (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 162) is er voor partijen 
betrokken bij licentie-overeenkomsten voldoende gelegenheid geweest 
om deze overeenkomsten zo nodig aan te passen, of desgewenst 
werkzaamheden voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van 
plantenrassen uit te stellen vooruitlopend op de totstandkoming van de 
wetswijziging. Voor uitgestelde inwerkingtreding zal worden gekozen om 
alle partijen ook nog eens na de publicatie van de wetswijziging in het 
Staatsblad gelegenheid te bieden om zonodig maatregelen te treffen 
totdat de wetswijziging in werking is getreden. Het ligt in de rede dat 
vergoeding voor het louter gebruik voor veredelingsdoeleinden van 
biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust, niet langer in rekening 
wordt gebracht dan tot de datum van inwerkingtreding van de wet. 
De financiële schade voor octrooihouders zal gering zijn, omdat de 
vergoeding voor het gebruik in de ontwikkelingsfase van een nieuw 
plantenras niet hoog zal zijn, omdat geen sprake is van omzet of aan 
omzet gerelateerde productie of producten en omdat in deze vroege 
ontwikkelingsfase nog grote onzekerheid bestaat over een commercieel 
succesvol resultaat. 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
M. J. M. Verhagen
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Octrooiverlening in Europa in 2013

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft in 2013 meer dan 265.000 octrooiaanvragen ontvangen. Dat 
is 2,8% meer dan in 2012, toen bijna 258.000 aanvragen werden ontvangen. Daarmee hebben de 
aantallen indieningen een nieuwe recordhoogte bereikt. 
Het EOB verleende 66.700 octrooien. Dat is 1,7% meer dan in het voorgaande jaar; in 2012 ging het 
nog om 65.700 verleningen. Al sinds 2009 nemen het aantal octrooiaanvragen en het aantal verleende 
octrooien toe. Volgens het EOB zijn de economische sectoren waarin intellectueel eigendom een grote 
rol speelt goed voor bijna 40% van het Europese bruto binnenlands product. Ook genereren deze 
industrieën meer dan een kwart van de banen in de EU. 

Vorig jaar was 35% van de aanvragen bij het EOB afkomstig uit één van de 38 Europese
(EOB-)lidstaten. De VS namen met 64.800 filings 24% van dit totaal voor hun rekening. Japan was 
met 52.300 indieningen goed voor 20% van het totaal. Vanuit China kwamen 22.200 filings binnen bij 
het EOB (8,4%); Zuid-Korea (16.900 filings) nam 6,4% voor zijn rekening. Zowel China als Zuid-Korea 
lieten hiermee stevige groei zien, met resp. +18% en +16.6%. In Europa is Duitsland als altijd de 
grootste aanvrager, ook in 2013, met 32.000 filings (12.1%); hiermee scoorde Duitsland -6.3% tov 
2012, Frankrijk volgt met 12.200 filings (net als in 2012 stabiel met 4.6% van het totaal), Zwitserland 
met 8.000 filings (3%; -2.2%). Nederland kwam tot 7.600 aanvragen (2.9%), een toename tov 2012 
met 18% (!), nog voor het UK (6.500; 2.5%; -2.9%) en Zweden (5.000; 1.9%; +7.7%). 
Op 6 maart gaat het EOB veel uitgebreider en gedetailleerder informatie publiek maken over 
individuele landen, over economische sectoren en over bedrijven.



Belangrijkste besluiten van de 138e ADMINISTRATIVE COUNCIL van het EOB (12 and 13 
December 2013) 
Op 12 en 13 december van het vorig jaar kwam de Administrative Council (AC) bijeen voor zijn 
december-vergadering. Daaraan vooraf ging op 10 en 11 december een bijeenkomst van het aan 
de AC gelieerde Select Committee. Dit Select Committee (SC) gaat over de implementatie van de 
EU-Verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 (inzake het Unitary patent) in EOB-kader, in ‘Draft 
Rules relating to Unitary Patent Protection’; in december werd gestart met de tweede lezing van 
deze Draft Rules. Eind maart 2014 hebben de AC en het SC opnieuw eenzelfde back-to-back 
meeting. In zijn meeting van afgelopen december besprak de AC de sociale onrust binnen het EOB 
en nam de AC enkele belangrijke besluiten, met name over fees en over de ontwerp-begroting 
2014.

 
Strategische en personele issues
De Administrative Council (AC) werd door EOB-President Benoît Battistelli en AC-voorzitter Jesper 
Kongstadt nader geïnformeerd over spanningen en andere onverkwikkelijke zaken die zich 
voordoen tussen management en medewerkers van het EOB. De AC bevestigde opnieuw zijn 
volledige instemming met de maatregelen die staan in de HRM Roadmap uit 2011. Ook riep de AC 
de sociale partners op om verantwoordelijkheid te tonen om zo een echte en vruchtbare sociale 
dialoog mogelijk te maken.  De AC besloot verder om na elke bijeenkomst via de EOB-website een 
communiqué uit te geven waarin de besluiten en conclusies op een rijtje zullen worden gezet voor 
een breed publiek. Deze afspraak is een aanvulling op de eerdere afspraak om AC-documenten 
publiek te maken. 

Samenstelling Board-28 
Board-28, gebaseerd op art. 28 van het Europees Octrooiverdrag, is al weer bijna 10 jaar geleden 
ingesteld om de beraadslagingen en de besluitvorming in de AC te faciliteren. Aan de orde was nu 
de benoeming van een nieuw lid van Board-28; voor een periode van drie jaar werd benoemd 
Habip Asan (Head of Delegation namens Turkije).

Samenstelling van de Appeals Committee onder artikel 111(1)(b) van de Service 
regulations
De Council herbenoemde Guus Broesterhuizen (voormalig Head of Delegation namens Nederland) 
en Jørgen Smith (voormalig Head of Delegation namens Noorwegen) als leden van dit Appeals 
Committee, voor een periode van één jaar.

Samenstelling van de Supervisory Board van de Academy van het EOB 
De Council nam er kennis van dat nog steeds twee moeilijk vervulbare vacatures bestaan en dat er 
inmiddels vier nieuwe vacatures aankomen. Probleem lijkt te zijn dat het mandaat van de leden 
van deze Board niet vernieuwd kan worden. Om die reden mandateerde de AC zijn Board-28 om 
een voorstel voor evt nieuwe regels voor de benoeming van leden voor deze Board uit te werken. 

Unitary patent  
De AC nam kennis van de voortgangsrapportage van de voorzitter van het Select Committee, 
Jérôme Debrulle.  Vermeldenswaard is dat een aantal EOB-lidstaten dat niet deelneemt aan de 
versterkte samenwerking tav het Unitary patent nu toch observer status heeft verkregen in het SC: 
Zwitserland, Turkije, Spanje, Albanië, San Marino, Italië, Noorwegen, Kroatië, Monaco en Servië.  

Implementing Regulations to the EPC - Rule 103 
De AC ging unaniem akkoord het voorstel tot wijziging van Rule 103; deze wijziging verruimt de 
mogelijkheden voor terugbetaling door het EOB van de appeal fee.
[zie Annex 1 voor de tekst van het besluit]

Implementing Regulations to the EPC and the Rules relating to fees (Rule 6 EPC, Article 
14(1) RFees) 
De AC hechtte na een behoorlijk intensieve discussie zijn goedkeuring aan dit voorstel. Vóór 
stemden uiteindelijk 25 lidstaten (landenaanduiding met twee letters cf ISO-norm): BG, BE, CZ, 



DK, DE, GR, FR, HR, IE, IS, CY, LV, LT, LU, HU, MK, MT, MC, NO, PT, RO, AL, SK, RS, SE; tegen 
stemden 6 lidstaten: naast NL ook IT, LI, SM, CH, FI; 6 lidstaten onthielden zich van stemming: 
EE, AT, PL, SI, TR, GB. De goedgekeurde wijziging beperkt de toepasselijkheid van de fee reductie 
onder Rule 6 tot specifiek gedefinieerde categorieën van aanvragers: ‘small and medium-sized 
enterprises, natural persons, non-profit organisations, universities and public research 
organisations’. Tegelijkertijd is de reductie nu verhoogd tot 30%.
[zie Annex 2 voor de tekst van het besluit]

Rules relating to Fees: Adjustment of fees and prices for 2014  
De AC ging unaniem akkoord met het voorstel tot aanpassing van de fees voor het jaar 2014. Van 
de  38 lidstaten onthield alleen het UK zich van stemming. Ten algemene is de tweejaarlijkse 
inflatiecorrectie doorgevoerd à 4,3 %. De international search fee is echter bevroren op het huidige 
niveau; de European search fee is daarentegen bovengemiddeld verhoogd om deze beide fees 
meer met elkaar in evenwicht te brengen. Specifieke fee wijzigingen betreffen de appeal fee en een 
(additioneel) fee regime voor ‘divisionals’ (als gevolg de al in oktober door de AC goedkeurde 
nieuwe regeling voor divisionals).
[zie Annex 3 voor de tekst van het besluit]

Draft budget 2014; Estimates 2015-2018 
De AC besloot unaniem zijn goedkeuring te hechten aan het budget voor 2014 dat 
€ 2.078.895.000 bedraagt. Ook werd ingestemd met de personeelsomvang die in 2014 stabiel blijft 
op het niveau van 7075 medewerkers. De salarisaanpassingen bij het EOB alsook de aanpassing 
van fees (miv 1 april 2014) zijn onderdeel van de goedgekeurde begroting.



ANNEX 1

CA/D 16/13

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL of 13 December 2013 

amending Rule 103 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention 

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION, 

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "EPC") and in 
particular Article 33(1)(c) thereof, 

On a proposal from the President of the European Patent Office, 

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance 
Committee, 

HAS DECIDED AS FOLLOWS: 

Article 1
Rule 103 of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows: 
"Rule 103
Reimbursement of the appeal fee
(1) The appeal fee shall be reimbursed in full 
(a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be 

allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, 
or 

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before 
the period for filing that statement has expired. 

(2) The appeal fee shall be reimbursed at 50% if the appeal is withdrawn after expiry of the 
period under paragraph 1(b), provided withdrawal occurs: 

(a) if a date for oral proceedings has been set, at least four weeks before that date; 
(b) if no date for oral proceedings has been set, and the Board of Appeal has issued a 

communication inviting the appellant to file observations, before expiry of the period set by 
the Board for filing observations; 

(c) in all other cases, before the decision is issued. 

(3) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its 
decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural 
violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of 
Appeal." 

Article 2
(1) Rule 103 EPC as amended under Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 

2014. 
(2) Rule 103 EPC as amended under Article 1 of this decision shall apply to appeals pending at 

the date of entry into force and to appeals filed after the date of entry into force. 

Done at Munich, 13 December 2013



ANNEX 2

CA/D 19/13

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL, of 13 December 2013

amending Rule 6 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention 
and Article 14(1) of the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "EPC") and in 
particular Article 33(1)(c) and (2)(d) thereof, 

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
Rule 6 of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:
"Rule 6
Filing of translations and reduction of fees
(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within two months of filing the 

European patent application.

(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of filing the 
document. This shall also apply to requests under Article 105a. Where the document is a 
notice of opposition or appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, 
the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, 
if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a European patent application or 
a request for examination in a language admitted in that provision, the filing fee or 
examination fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees.

(4) The reduction referred to in paragraph 3 shall be available for:
(a) small and medium-sized enterprises;
(b) natural persons; or
(c) non-profit organisations, universities or public research organisations.

(5) For the purposes of paragraph 4(a), Commission recommendation 2003/361/EC of 6 May 
2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises as published in 
the Official Journal of the European Union L 124, p. 36 of 20 May 2003 shall apply.

(6) An applicant wishing to benefit from the fee reduction referred to in paragraph 3 shall declare 
himself to be an entity or a natural person within the meaning of paragraph 4. In case of 
reasonable doubt as to the veracity of such declaration, the Office may require evidence.

(7) In case of multiple applicants, each applicant shall be an entity or a natural person within the 
meaning of paragraph 4. "

Article 2
Article 14(1) of the Rules relating to Fees shall read as follows:
"(1) The reduction laid down in Rule 6, paragraph 3, of the Convention shall be 30% of the filing 
fee or examination fee."



Article 3
The provisions mentioned in Article 1 and Article 2 of this decision shall enter into force on 1 April 
2014.

Article 4
(1) Rule 6 EPC and Article 14(1) of the Rules relating to Fees as amended under Article 1 and 

Article 2 of this decision shall apply to European patent applications filed on or after 1 April 
2014, as well as to international applications entering the European phase on or after that 
date.

(2) Rule 6 EPC and Article 14(1) of the Rules relating to Fees as amended under Article 1 and 
Article 2 of this decision shall apply to oppositions, appeals, petitions for review or requests 
for limitation or revocation filed on or after 1 April 2014.

Done at Munich, 13 December 2013



ANNEX 3

CA/D 14/13

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL of 13 December 2013

amending Article 2 of the Rules relating to Fees and adjusting the amount of the 
reduction in the fee for the supplementary European search where the international or 
supplementary international search report was drawn up by one of the European 
International Searching Authorities

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention and in particular Articles 33(2)(d) and 153(7) 
thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
Article 2 of the Rules relating to Fees shall read as follows:
"Article 2
Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations 

(1) The fees due to be paid to the Office under Article 1, unless otherwise 
provided in paragraph 2, shall be as follows:
1. Filing fee (Article 78, paragraph 2) where

- the European patent application or, in the case of an international 
application, the form for entry into the European phase (EPO Form 
1200) is filed online

120

- the European patent application or, in the case of an international 
application, the form for entry into the European phase (EPO Form 
1200) is not filed online

210

1a Additional fee for a European patent application comprising more than 35 
pages (not counting pages forming part of a sequence listing) (Rule 38, 
paragraph 2)

plus EUR 
15 for the 
36th and 

each 
subsequent 

page
1b Additional fee in the case of a divisional application filed in respect of any 

earlier application which is itself a divisional application (Rule 38, 
paragraph 4)
- fee for a divisional application of second generation 210

- fee for a divisional application of third generation 420

- fee for a divisional application of fourth generation 630

- fee for a divisional application of fifth or any subsequent generation 840

2. Searc fee in respect of

- a European or supplementary European search on an application filed 
on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 62, Rule 64, 
paragraph 1, Article 153, paragraph 7, Rule 164, paragraphs 1 and 2)

1285



- a European or supplementary European search on an application filed 
before 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 64, paragraph 1, 
Article 153, paragraph 7)

875

- an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 158, paragraph 1) 1875
- a supplementary international search (Rule 45bis.3(a) PCT) 1875

3. Designation fee for one or more Contracting States (Article 79, 
paragraph 2) in respect of an application filed on or after 1 April 2009

580

4. Renewal fees for the European patent application (Article 86, paragraph 
1), calculated in each case from the date of filing of the application
- for the 3rd year 465
- for the 4th year 580
- for the 5th year 810
- for the 6th year 1040
- for the 7th year 1155
- for the 8th year 1265
- for the 9th year 1380
- for the 10th year and each subsequent year 1560

5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European 
patent application (Rule 51, paragraph 2)

50 % of the 
related 

renewal fee
6. Examination fee (Article 94, paragraph 1) in respect of

- an application filed before 1 July 2005 1805
- an application filed on or after 1 July 2005 1620
- an international application filed on or after 1 July 2005 for which no 

supplementary European search report is drawn up (Article 153, 
paragraph 7)

1805

7. Fee for grant, including fee for publication of the European patent 
specification (Rule 71, paragraph 3), in respect of an application filed on 
or after 1 April 2009

915

8. Fee for publishing a new specification of the European patent (Rule 82, 
paragraph 2, Rule 95, paragraph 3)

75

9. Surcharge for late performance of the acts required to maintain the 
European patent in amended form (Rule 82, paragraph 3, Rule 95, 
paragraph 3)

120

10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, Article 105, paragraph 2) 775
10a Limitation or revocation fee (Article 105a, paragraph 1)

- request for limitation 1155
- request for revocation 520

11. Fee for appeal (Article 108) 1860
11a Fee for petition for review (Article 112a, paragraph 4) 2880
12. Fee for further processing (Rule 135, paragraph 1)

- in the event of late payment of a fee 50 % of the 
relevant fee

- in the event of late performance of the acts required under Rule 71, 
paragraph 3

250

- other cases 250
13. Fee for re-establishment of rights/fee for requesting restoration/fee for 

reinstatement of rights (Rule 136, paragraph 1, Rule 26bis.3(d) PCT, 
Rule 49ter.2(d) PCT, Rule 49.6(d)(i) PCT)

635

14. Conversion fee (Article 135, paragraph 3, Article 140) 75
14a Fee for late furnishing of a sequence listing (Rule 30, paragraph 3) 230
15. Claims fee (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 4, Rule 162, 

paragraph 1) in respect of an application filed on or after 1 April 2009
- for the 16th and each subsequent claim up to the limit of 50 235
- for the 51st and each subsequent claim 580

16. Fee for the awarding of costs (Rule 88, paragraph 3) 75
17. Fee for the conservation of evidence (Rule 123, paragraph 3) 75



18. Transmittal fee for an international application (Rule 157, paragraph 4) 130
19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 

58 PCT and Rule 158, paragraph 2)
1930

20. Fee for a technical opinion (Article 25) 3860
21. Protest fee (Rule 158, paragraph 3, Rule 40.2(e) PCT, Rule 68.3(e) 

PCT)
865

22. Review fee (Rule 45bis.6(c) PCT) 865

(2) For European patent applications filed before 1 April 2009 and international 
applications which entered the regional phase before that date, the amount of 
the fees specified in Article 2, item 3, item 3a, item 7 and item 15 of the 
Rules relating to Fees as in force until 31 March 2009 shall be as follows:
3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, 

paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting 
states upon payment of seven times the amount of this fee

100

3a Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of 
Liechtenstein

100

7. Fee for grant, including fee for printing the European patent 
specification (Rule 71, paragraph 3), where the application documents 
to be printed comprise:

7.1 not more than 35 pages 915

7.2 more than 35 pages 915
plus EUR 

15 for the 
36th and 

each 
subsuquent 

page
15. Claims fee for the sixteenth and each subsequent claim (Rule 45, 

paragraph 1, Rule 71, paragraph 4, Rule 162, paragraph 1)
235”

Article 2
(1) The fee for a supplementary European search on an international application for which the 

international search report or a supplementary international search report was drawn up by 
the Austrian Patent Office, or, in accordance with the Protocol on Centralisation, by the 
National Board of Patents and Registration of Finland, the Spanish Patent and Trademark 
Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute, shall be 
reduced by EUR 1100.

(2) If a reduction is granted as provided in the first paragraph, the maximum amount of the 
reduction in the fee for a supplementary European search shall be equal to the reduction 
granted on the basis of a single international search report or supplementary international 
search report drawn up by one of the authorities mentioned in the first paragraph.

Article 3
This decision shall enter into force on 1 April 2014.

Article 4
The following transitional provisions shall apply:
(1) Without prejudice to paragraphs 2 and 3, the new amounts of the fees specified in Article 1 

of this decision shall be binding in respect of payments made on or after 1 April 2014.
(2) The new amount of the transmittal fee for an international application shall be binding in 

respect of applications filed on or after 1 April 2014.
(3) The additional fee in case of divisional applications of second or subsequent generation shall 

be binding in respect of divisional applications filed on or after 1 April 2014.
(4) If within six months of 1 April 2014 a fee is paid in due time but only in the amount due 

before 1 April 2014, that fee shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made 
good within two months of an invitation to that effect from the European Patent Office.



(5) Article 2 of this decision shall apply to international applications filed up to and including 30 
June 2016, where the fee for the supplementary European search is paid on or after 1 April 
2014.

(6) The reference to "Rule 164, paragraphs 1 and 2" in amended Article 2(1), item 2, first 
indent, shall be effective as from the date of entry into force of amended Rule 164 EPC on 1 
November 2014.

Article 5
Decision CA/D 14/12 of 25 October 2012 (OJ EPO 11/2012, 584) shall be rescinded as from 1 April 
2014 and replaced by this decision.

Done at Munich, 13 December 2013



BIE 2014, nr. 1
Vonnis rechtbank Den Haag 
4 december 2013
PPG Industries Chemicals B.V. vs Rhodia Chimie

Nawerkbaarheid
Artikel 83 EOV vereist dat het octrooischrift de uitvinding zodanig duidelijk en
volledig beschrijft dat de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies zonder
onevenredige inspanning (undue burden) kan worden toegepast door de gemiddelde vakman. De 
rechtbank is met PPG van oordeel dat het octrooischrift niet aan voornoemde eis voldoet. De in 
werkwijzeconclusie 1 geclaimde gewenste eigenschappen van de te verkrijgen silica zijn afhankelijk 
van vele parameters in het bereidingsproces zoals uitgangsconcentratie, pH, temperatuur, snelheid 
waarmee ingrediënten worden toegevoegd, type elektrolyt, volume en geometrie van het reactievat, 
maturatietijd- en temperatuur etc. en kleine veranderingen daarin kunnen leiden tot grote wijzigingen 
in de producteigenschappen. Dat maakt dat hoge eisen kunnen worden gesteld aan de beschrijving 
van een dergelijke werkwijze. Tegelijk moet worden vastgesteld dat de bereiken van de in conclusie 1 
beschreven parameters (onder (i)-(iii), net als die genoemd in de beschrijving en de 
uitvoeringsvoorbeelden, nogal breed zijn.
Gelet op het feit dat het bij de precipitatie van silica nogal nauw luistert, is dan ook te concluderen dat 
het ronduit twijfelachtig is of bij al die concentraties/parameters wel silica met de gewenste CTAB en 
BET waarden wordt verkregen.

Die twijfel blijkt in de praktijk bewaarheid. PPG heeft namelijk de werkwijze van
conclusie 1 in zes experimenten nagewerkt. In vijf van de zes gevallen leidde dat niet tot de geclaimde 
silica-producten met voordelige eigenschappen.
(Na bespreking van de door PPG uitgevoerde experimenten). Onder al deze omstandigheden wordt 
met PPG aangenomen dat de in conclusie 1 geclaimde werkwijze niet over de hele breedte nawerkbaar 
en daarmee nietig is.

Nieuwheid productconclusie 22
De rechtbank is met PPG dan ook van oordeel dat de afwijkingen in de
experimentele nawerking door PPG dusdanig minimaal zijn dat die nawerking gelijk gesteld kan worden 
aan het in Thornhill geopenbaarde example XVIII. Nu de nawerking van dit voorbeeld onbestreden een 
silicaproduct oplevert waarvan de BET-, CTAB-, DOPkarakteristieken alsook de porieverdeling vallen 
binnen de in conclusie 22 geclaimde waarden, is de materie van die conclusie niet nieuw te achten.

Inventiviteit conclusie 13
Aldus de problem-solution-approach toepassend is gegeven dat de gemiddelde
vakman uitgaande van Thornhill in combinatie met US 387, waar de leer uit Thornhill nota bene is 
‘incorporated by reference’, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van conclusie 13 van EP 
862 zou komen. Conclusie 13 is derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

[volledige tekst]



vonnis 

RECHTBANK DEN HAAG 
 
Team handel 
Zittingsplaats Den Haag 
 
 
zaaknummer / rolnummer: C/09/437543 / HA ZA 13-190 
 
Vonnis van 4 december 2013 
 
in de zaak van 
 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
PPG INDUSTRIES CHEMICALS B.V., 
statutair gevestigd te Hoogezand, kantoorhoudende te Farmsum, gemeente Delfzijl, 
eiseres, 
advocaat: mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag, 
 
tegen 
 
de vennootschap naar vreemd recht 
RHODIA CHIMIE, 
gevestigd te Aubervilliers, Frankrijk, 
gedaagde, 
advocaat: mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam. 
 
 
Partijen zullen hierna PPG en Rhodia genoemd worden. Voor PPG is de zaak behandeld 
door mrs. K.A.J. Bisschop en H. Zagers, advocaten te Amsterdam, met bijstand van 
ir. A. Ellens, Europees octrooigemachtigde. Voor Rhodia is opgetreden de advocaat 
voornoemd en mr. O.V. Lamme, met bijstand van drs. K.M.L. Bijvank, Europees 
octrooigemachtigde. 
  
1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 

15 november 2012 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens de 
regeling omtrent de versnelde bodemprocedure in octrooizaken; 

- de dagvaarding van 22 november 2012; 
- de akte houdende vermeerdering van (de grondslag van de) eis tevens 

houdende overlegging producties met producties 1 t/m 80; 
- de conclusie van antwoord tevens akte houdende overlegging van producties 

met producties 1 t/m 11; 
- de akte houdende overlegging nadere producties zijdens PPG van 7 augustus 

2013 met producties 81 en 82; 
- de akte houdende overlegging van reactieve productie zijdens Rhodia met 

productie 12; 



C/09/437543 / HA ZA 13-190 
4 december 2013 
 

2

- de brief van mr. Kuipers aan de rechtbank van 6 september 2013 waarin hij 
bezwaar maakt tegen toelating van productie 81 zijdens PPG, met name de 
paragrafen 8 t/m 12, 13 t/m 18, 37 t/m 38, 40 t/m 50, 86 t/m 91 en 130 t/m 143; 

- de brief van mr. Zagers aan de rechtbank van 19 september 2013 waarin hij 
reageert op de brief van mr. Kuipers; 

- de brief van mr. Kuipers van 23 september 2013 waarin hij verzoekt ter zitting 
te mogen reageren op de brief van mr. Zagers van 19 september 2013; 

- de e-mail van de griffier van de rechtbank aan partijen van 27 september 2013; 
- de proceskostenopgaven en specificaties van beide partijen; 
- de door beide partijen ter zitting gehanteerde pleitnotities, aan de zijde van 

PPG voorzien van 2 bijlagen terwijl ter zitting voorts een papieren ‘3D-model’ 
is verstrekt van figuur 1 uit de op de prioriteitsdatum tot de stand van de 
techniek behorende Amerikaanse octrooi US 2,940,830 (vgl. 2.9.). 

 
1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. 
 
2. De feiten 

2.1. PPG is wereldwijd één van de grootste leveranciers van coating-materialen en 
soortgelijke producten, in het bijzonder op het gebied van de bouw, auto-industrie, transport 
en de zogenoemde downstream markets. PPG vervaardigt onder meer siliciumoxide, ook 
wel silica genoemd, waaronder amorf geprecipiteerd siliciumoxide voor het gebruik in 
autobanden, in batterijen en voor andere consumententoepassingen. Onder de 
silicaproducten die door PPG worden verhandeld vallen de producten met de aanduidingen 
Hi-Sil 255 CG-D, Hi-Sil 178 G-D en Hi-Sil 160 G-D. 
 
2.2. Rhodia, dat haar oorsprong vindt in de voormalige Rhône-Poulenc-groep en enige 
tijd geleden is overgenomen door Solvay, is wereldwijd actief in de chemische industrie, 
met name op het gebied van zogenoemde specialty chemicals. Een van haar kernactiviteiten 
is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd ‘highly dispersible’ silica. 
 
2.3. Rhodia was houdster van Europees octrooi 0 520 862 B1  (hierna: het octrooi of 
EP 862) dat betrekking heeft op een ‘Procédé de préparation de silice, silices précipitées 
obtenue et leur utilisation au renforcement des élastomères’ (in de niet-bestreden 
Nederlandse vertaling: ‘Nieuwe werkwijze voor de bereiding van geprecipiteerd 
siliciumoxide, nieuwe geprecipiteerde siliciumoxiden alsmede het gebruik ervan bij het 
versterken van elastomeren’). Het octrooi is verleend op 26 april 2000 op een aanvrage 
daartoe van 17 juni 1992, onder inroeping van prioriteit van 26 juni 1991 op basis van 
FR 9107859. EP 862 is geëxpireerd op 16 juni 2012. Het octrooi designeerde onder meer 
Nederland. 
 
2.4. EP 862 kent zevenendertig conclusies. De conclusies 1 t/m 12 zien op een 
werkwijze, productconclusies 13 t/m 21 hebben betrekking op granules, productconclusies 
22 t/m 27 op een poeder en productconclusies 28 t/m 36 op vrijwel bolvormige bolletjes. 
Conclusie 37 is een gebruiksconclusie. De conclusies luiden in de oorspronkelijke Franse 
tekst als volgt: 
 

1. Procédé de préparation de silice précipitée, possédant une surface spécifique BET comprise entre 
environ 140 et 200 m2/g, une surface spécifique CTAB comprise entre environ 140 et 200 m2/g, se 
présentant sous au moins une des formes suivantes : granulés, poudre, billes sensiblement sphériques, 
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et ayant une aptitude à la dispersion et des propriétés renforçantes améliorées, du type comprenant la 
réaction d’un silicate avec un agent acidifiant ce par quoi l’on obtient une suspension de silice 
précipitée, puis la séparation et le séchage de cette suspension, caractérisé en ce qu’on réalise la 
précipitation de la manière suivante : 
 

(i) on forme un pied de cuve initial comportant au moins une partie de la quantité totale du 
silicate engagé dans la réaction et un électrolyte, la concentration en silice dans ledit pied 
de cuve initial étant inférieure à 100 g/l et la concentration en électrolyte dans ledit pied de 
cuve initial étant inférieure à 17 g/l, 
 
(ii) on ajoute l’agent acidifiant audit pied de cuve jusqu’à l’obtention d’une valeur du pH 
du milieu réactionnel d’au moins environ 7, 

 
(iii) on ajoute au milieu réactionnel de l’agent acidifiant et, le cas échéant, simultanément 
la quantité restante du silicate, 

 
et en ce qu’on sèche une suspension présentant un taux de matière sèche d’au plus 24% en poids. 
 
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite concentration en électrolyte dans ledit 
pied de cuve initial est inférieure à 14 g/l. 
 
3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’après l’addition simultanée 
d’agent acidifiant et de la quantité restante de silicate, on ajoute au milieu réactionnel une quantité 
supplémentaire d’agent acidifiant, de préférence jusqu’à l’obtention d’une valeur du pH du milieu 
réactionnel comprise entre 3 et 6,5. 
 
4. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’on introduit la quantité totale du 
silicate engagé dans la réaction dans l’étape (i) et en ce que, dans l’étape (ii), on ajoute de l’agent 
acidifiant jusqu’à l’obtention d’une valeur du pH du milieu réactionnel comprise entre 3 et 6,5. 
 
5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit séchage est effectué par 
atomisation. 
 
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu’on sèche une suspension présentant un taux 
de matière sèche supérieur à 18 % en poids, de préférence supérieur à 20 % en poids. 
 
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit séchage est effectué au moyen d’un 
atomiseur à buses. 
 
8. Procédé selon l’une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que le produit séché est ensuite 
broyé. 
 
9. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu’on sèche une suspension présentant un taux 
de matière sèche inférieur à 18 % en poids. 
 
10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit séchage est effectué au moyen d’un 
atomiseur à turbines. 
 
11. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le produit broyé est ensuite aggloméré. 
 
12. Procédé selon l’une des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que le produit séché est ensuite 
aggloméré. 
 
13. Silice précipitée caractérisée en ce qu’elle se présente sous forme de granulés ayant une surface 
spécifique BET comprise entre environ 140 et 200 m2/g, une surface spécifique CTAB comprise entre 
environ 140 et 200 m2/g, un taux d’attrition inférieur à 20 %, et une distribution poreuse telle que le 
volume poreux constitué par les pores de diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å. 
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14. Silice selon la revendication 13, caractérisée en ce que ledit volume poreux constitué par les pores 
dont le diamètre est compris entre 175 Å et 275 Å représente au moins 65 % dudit volume poreux 
constitué par les pores de diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å. 
 
15. Silice selon l’une des revendications 13 ou 14, caractérisée en ce que lesdits granulés présentent 
un taux d’attrition inférieur à 15 %. 
 
16. Silice selon l’une des revendications 13 à 15, caractérisée en ce que, après un broyage, lesdits 
granulés conduisent à une poudre de granulométrie telle que son diamètre (D50) est inférieur à 7 μm. 
17. Silice selon l’une des revendications 13 à 16, caractérisée en ce que lesdits granulés peuvent être 
broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre de granulométrie telle que son diamètre (D50) médian est 
environ de 4 μm. 
 
18. Silice selon l’une des revendications 13 à 17, caractérisée en ce que, après un broyage, lesdits 
granulés conduisent à une poudre présentant une viscosité BROOKFIELD d’au moins 10 Pa.s, en 
particulier d’au moins 13 Pa.s. 
 
19. Silice selon l’une des revendications 13 à 18, caractérisée en ce que lesdits granulés peuvent être 
broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre présentant une viscosité BROOKFIELD d’au moins 30 Pa.s. 
 
20. Silice selon l’une des revendications 13 à 19, caractérisée en ce que lesdits granulés présentent 
une prise d’huile DOP comprise entre 150 et 350 ml/100g, en particulier entre 180 et 300ml/100g. 
 
21. Silice selon l’une des revendications 13 à 20, caractérisée en ce que lesdits granulés sont des 
produits compactés, de forme parallélépipédique et de taille comprise entre 1 et 10 mm. 
 
22. Silice précipitée caractérisée en ce qu’elle se présente sous forme de poudre ayant une surface 
spécifique BET comprise entre environ 140 et 200 m2/g, une surface spécifique CTAB comprise entre 
environ 140 et 200 m2/g, une prise d’huile DOP comprise entre 180 et 350 ml/100g, et une 
distribution poreuse telle que le volume poreux constitué par les pores dont le diamètre est compris 
entre 175 Å et 275 Å représente au moins 50 % du volume poreux constitué par les pores de 
diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å. 
 
23. Silice selon la revendication 22, caractérisée en ce que ledit volume poreux constitué par les pores 
dont le diamètre est compris entre 175 Å et 275 Å représente au moins 60 % dudit volume poreux 
constitué par les pores de diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å. 
 
24. Silice selon l’une des revendications 22 ou 23, caractérisée en ce que, après un broyage, elle 
conduit à une poudre de granulométrie telle que son diamètre médian (D50) est inferieur à 7 μm. 
 
25. Silice selon l’une des revendications 22 à 24, caractérisée en ce que après un broyage, elle conduit 
à une poudre présentant une viscosité BROOKFIELD d’au moins 20 Pa.s, en particulier d’au moins 
30 Pa.s. 
 
26. Silice selon l’une des revendications 22 à 25, caractérisée en ce qu’elle présente un facteur de 
désagglomération aux ultra-sons supérieur à 6 ml. 
 
27. Silice selon l’une des revendications 22 à 26, caractérisée en ce qu’elle présente, après 
désagglomération aux ultra-sons, un diamètre médian (Ø50) inférieur à 4,5 μm. 
 
28. Silice précipitée caractérisée en ce qu’elle se présente sous forme de billes sensiblement 
sphériques ayant une surface spécifique BET comprise entre environ 140 et 200 m2/g, une surface 
spécifique CTAB comprise entre environ 140 et 200 m2/g, une taille moyenne d’au moins 80 μg, et 
une distribution poreuse telle que le volume poreux constitué par les pores dont le diamètre est 
compris entre 175 Å et 275 Å représente au moins 50 % du volume poreux constitué par les pores de 
diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å. 
 
29. Silice selon la revendication 28, caractérisée en ce que ledites [bedoeld zal zijn: lesdites, rb] billes 
présentent une prise d’huile DOP comprise entre 180 et 400 ml/100g, plus particulièrement entre 200 
et 350 ml/100g. 
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30. Silice selon l’une des revendications 28 ou 29, caractérisée en ce que ledit volume poreux 
constitué par les pores dont le diamètre est compris entre 175 Å et 275 Å représente au moins 60% 
dudit volume poreux constitué par les pores de diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å. 
 
31. Silice selon l’une des revendications 28 à 30, caractérisée en ce que, après un broyage, lesdites 
billes conduisent à une poudre de granulométrie telle que son diamètre médian (D50) est inférieur à 
8,5 μm. 
 
32. Silice selon l’une des revendications 28 à 31, caractérisée en ce que, après un broyage, lesdites 
billes conduisent à une poudre présentant une viscosité BROOKFIELD d’au moins 13 Pa.s, en 
particulier d’au moins 15 Pa.s. 
 
33. Silice selon l’une des revendications 28 à 32, caractérisée en ce que lesdites billes peuvent être 
broyées jusqu’à l’obtention d’une poudre présentant une viscosité BROOKFIELD d’au moins 30 
Pa.s. 
 
34. Silice selon l’une des revendications 28 à 33, caractérisée en ce que lesdites billes présentent un 
facteur de désagglomération aux ultra-sons supérieur à 5,5 ml, de préférence supérieur à 6,4 ml. 
 
35. Silice selon l’une des revendications 28 à 34, caractérisée en ce que lesdites billes présentent, 
après désagglomération aux ultra-sons, un diamètre médian (Ø50) inférieur à 5 μm. 
 
36. Silice selon l’une des revendications 28 à ,35, caractérisée en ce que lesdites billes présentent une 
taille moyenne d’au moins 100 μm, de préférence d’au moins 150 μm. 
 
37. Utilisation comme charge renforçante pour élastomères, notamment pour pneumatiques, d’une 
silice sous forme de granulés selon l’une des revendications 13 à 21, d’une silice sous forme de 
poudre selon l’une des revendications 22 à 27 ou d’une silice sous forme de billes sensiblement 
sphériques selon l’une des revendications 28 à 36. 

 
2.5. In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt: 
 

1. Werkwijze voor de bereiding van geprecipiteerd siliciumoxide met een specifiek BET-oppervlak 

tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een specifiek CTAB-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, 

dat als ten minste een van de volgende vormen voorkomt: granules, poeder en vrijwel bolvormige 

bolletjes en dat kan worden gedispergeerd en dat verbeterde versterkende eigenschappen bezit, welke 

werkwijze de reactie omvat van een silicaat met een zuurvormend middel, waarbij men een suspensie 

van geprecipiteerd siliciumoxide verkrijgt, gevolgd door het afscheiden en drogen van deze suspensie, 

met het kenmerk, dat men op de volgende wijze een neerslag vormt: 

 

(i) men vormt een eerste neerslag dat ten minste een gedeelte van de totale hoeveelheid 

van het bij de reactie ingezette silicaat en een elektrolyt omvat, waarbij de 

siliciumoxideconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 100 g/l en de 

elektrolytconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 17 g/l, 

  

(ii) men voegt aan dit neerslag het zuurvormende middel toe totdat een pH-waarde van het 

reactiemengsel van ten minste ongeveer 7 wordt verkregen, en 

 

(iii) men voegt aan het reactiemengsel zuurvormend middel en eventueel gelijktijdig de 

resterende hoeveelheid silicaat toe, 

 

en dat men een suspensie met een droge-stofgehalte van maximaal 24 gew.% droogt. 
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2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de elektrolytconcentratie in het eerste 

neerslag lager is dan 14 g/l. 

 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat men na het gelijktijdige toevoegen van 

het zuurvormende middel en de resterende hoeveelheid silicaat, aan het reactiemengsel een 

bijkomende hoeveelheid zuurvormend middel toevoegt, zodat bij voorkeur een pH-waarde van het 

reactiemengsel tussen 3 en 6,5 wordt verkregen. 

 

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat men de totale hoeveelheid bij de reactie 

ingezet silicaat bij stap (i) toevoegt en dat men bij stap (ii) het zuurvormende middel toevoegt totdat 

een pH-waarde van het reactiemengsel tussen 3 en 6,5 wordt verkregen. 

 

5. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot 4, met het kenmerk, dat het drogen door verstuiven 

wordt uitgevoerd. 

 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat men een suspensie met een droge-stofgehalte 

hoger dan 18 gew.%, bij voorkeur hoger dan 20 gew.% droogt. 

 

7. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat het drogen met een sproeikopverstuiver 

wordt uitgevoerd. 

 

8. Werkwijze volgens een van de conclusies 5 tot 7, met het kenmerk, dat het gedroogde product 

vervolgens wordt gemalen. 

 

9. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat men een suspensie met een droge-stof 

gehalte lager dan 18 gew.% droogt. 

 

10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat het drogen met een turbineverstuiver wordt 

uitgevoerd. 

 

11. Werkwijze volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het gemalen product vervolgens 

geagglomereerd wordt. 

 

12. Werkwijze volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk, dat het gedroogde product vervolgens 

geagglomereerd wordt. 

 

13. Geprecipiteerd siliciumoxide, met het kenmerk, dat dit de vorm heeft van granules met een 

specifiek BET-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een specifiek CTAB-oppervlak tussen 

ongeveer 140 en 200 m2/g, een schuurgraad lager dan 20% en een zodanige porieverdeling, dat het 

door de poriën met een diameter tussen 175 Å en 275 Å gevormde porievolume ten minste 60% van 

het door de poriën met een diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å gevormde porievolume 

vertegenwoordigt. 

 

14. Siliciumoxide volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat het door de poriën met een diameter 

tussen 175 Å en 275 Å gevormde porievolume ten minste 65% van het door de poriën met een 

diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å gevormde porievolume vertegenwoordigt. 

 

15. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 en 14, met het kenmerk, dat de granules een 

schuurgraad lager dan 15% hebben. 
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16. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 tot 15, met het kenmerk, dat, na eenmaal malen, 

de granules leiden tot een poeder met een zodanige korrelgrootte, dat de mediaandiameter (D50) ervan 

kleiner is dan 7 μm. 

 

17. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 tot 16, met het kenmerk, dat de granules kunnen 

worden gemalen tot het verkrijgen van een poeder met een zodanige korrelgrootte, dat de 

mediaandiameter (D50) ervan ca. 4 μm is. 

 

18. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 tot 17, met het kenmerk, dat, na eenmaal malen, 

de granules leiden tot een poeder met een Brookfield-viscositeit van ten minste 10 Pa.s, in het 

bijzonder ten minste 13 Pa.s. 

 

19. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 tot 18, met het kenmerk, dat de granules kunnen 

worden gemalen tot het verkrijgen van een poeder met een Brookfield-viscositeit van ten minste 30 

Pa.s. 

 

20. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 tot 19, met het kenmerk, dat de granules een 

DOP-olie-opname tussen 150 en 350 ml/100g en in het bijzonder tussen 180 en 300 ml/100g hebben. 

 

21. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 tot 20, met het kenmerk, dat de granules 

gecompacteerde producten zijn met de vorm van een parallellepipedum en een diameter tussen 1 en 

10 mm. 

 

22. Geprecipiteerd siliciumoxide, met het kenmerk, dat dit de vorm heeft van een poeder met een 

specifiek BET-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een DOP-olie-opname tussen 180 en 350 

ml/100 g, en een zodanige porieverdeling, dat het door de poriën met een diameter tussen 175 Å en 

275 Å gevormde porievolume ten minste 50% van het door de poriën met een diameter kleiner dan of 

gelijk aan 400 Å gevormde porievolume vertegenwoordigt. 

 

23. Siliciumoxide volgens conclusie 22, met het kenmerk, dat het door de poriën met een diameter 

tussen 175 Å en 275 Å gevormde porievolume ten minste 60% van het door de poriën met een 

diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å gevormde porievolume uitmaakt. 

 

24. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 22 en 23, met het kenmerk, dat dit, na eenmaal 

malen, tot een poeder leidt met een zodanige korrelgrootte, dat de mediaandiameter (D50) ervan 

kleiner is dan 7 μm. 

 

25. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 22 tot 24, met het kenmerk, dat dit, na eenmaal 

malen, leidt tot een poeder met een Brookfield-viscositeit van ten minste 20 Pa.s, in het bijzonder ten 

minste 30 Pa.s. 

 

26. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 22 tot 25, met het kenmerk, dat dit een 

desagglomeratiefactor met ultrageluid groter dan 6 ml heeft. 

 

27. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 22 tot 26, met het kenmerk, dat dit na 

desagglomeren met ultrageluid een mediaandiameter (Ø50) kleiner dan 4,5 μm heeft. 

 

28. Geprecipiteerd siliciumoxide, met het kenmerk, dat dit de vorm heeft van vrijwel bolvormige 

bolletjes met een specifiek BET-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een specifiek CTAB-
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oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een gemiddelde diameter van ten minste 80 μm en een 

zodanige porieverdeling, dat het door de poriën met een diameter tussen 175 Å en 275 Å gevormde 

porievolume ten minste 50% van het door de poriën met een diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å 

gevormde porievolume vertegenwoordigt. 

 

29. Siliciumoxide volgens conclusie 28, met het kenmerk, dat de bolletjes een DOP-olie-opname 

tussen 180 en 400 ml/100 g en in meer het bijzonder tussen 200 en 350 ml/100g hebben. 

 

30. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 en 29, met het kenmerk, dat het door de poriën 

met een diameter tussen 175 Å en 275 Å gevormde porievolume ten minste 60% van het door de 

poriën met een diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å gevormde porievolume vertegenwoordigt. 

 

31. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 tot 30, met het kenmerk, dat de bolletjes, na 

eenmaal malen, tot een poeder leiden met een zodanige korrelgrootte, dat de mediaandiameter (D50) 

ervan kleiner is dan 8,5 μm. 

 

32. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 tot 31, met het kenmerk, dat de bolletjes, na 

eenmaal malen, leiden tot een poeder met een Brookfield-viscositeit van ten minste 13 Pa.s, in het 

bijzonder ten minste 15 Pa.s. 

 

33. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 tot 32, met het kenmerk, dat de bolletjes kunnen 

worden gemalen tot het verkrijgen van een poeder met een Brookfield-viscositeit van ten minste 30 

Pa.s. 

 

34. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 tot 33, met het kenmerk, dat de bolletjes een 

desagglomeratiefactor met ultrageluid groter dan 5,5 ml, bij voorkeur groter dan 6,4 ml hebben. 

 

35. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 tot 34, met het kenmerk, dat de bolletjes na 

desagglomereren met ultrageluid een mediaandiameter (Ø50) kleiner dan 5 μm hebben. 

 

36. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 28 tot 35, met het kenmerk, dat de bolletjes een 

gemiddelde diameter van ten minste 100 μm, bij voorkeur ten minste 150 μ[bedoeld zal zijn: μm, rb] 

hebben. 

 

37. Gebruik als versterkend vulmiddel voor elastomeren, in het bijzonder voor luchtbanden, van een 

siliciumoxide in de vorm van granules volgens een van de conclusies 13 tot 21, van een siliciumoxide 

in de vorm van een poeder volgens een van de conclusies 22 tot 27 of van een siliciumoxide in de 

vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36. 
 
2.6. De Nederlandse vertaling van de beschrijving van EP 862 bevat onder meer de 
volgende passages (paragraafnummering toegevoegd conform de Franse tekst, rb): 
 

[0001] De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een nieuwe werkwijze voor de bereiding van 

geprecipiteerd siliciumoxide, op sommige volgens de onderhavige werkwijze te bereiden 

geprecipiteerde siliciumoxiden, op geprecipiteerde siliciumoxiden in de vorm van granules, van een 

poeder of van vrijwel bolvormige bolletjes, alsmede op het gebruik daarvan als versterkend vulmiddel 

voor elastomeren. 
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[0002] Het is bekend dat geprecipiteerd siliciumoxide reeds lange tijd als wit versterkend vulmiddel 

in elastomeren en in het bijzonder in banden wordt gebruikt. 

 

[0003] Zoals elk versterkend vulmiddel moet dit evenwel enerzijds eenvoudig in mengsels kunnen 

worden behandeld en anderzijds daaraan makkelijk kunnen worden toegevoegd. 

 

[0004] Het voorkomen als poeder is in dit opzicht niet altijd in die mate bevredigend, dat deze, vanuit 

een zuiver oogpunt van behandeling en gebruik, tot aanzienlijke stofvorming en het langzaam 

opnemen van de vulstof (geringe schijnbare dichtheid) kan leiden; bovendien noopt het mengen van 

de rubbers tot zeer nauwkeurige doseringsbewerkingen die dikwijls slecht voor poedervormige 

vulstoffen (gietbaarheid) geschikt zijn. 

 

[0005] Met een uitvoering in de vorm van granules kan zeker op geschikte wijze aan de voornoemde 

bezwaren tegemoet worden gekomen, maar deze kan helaas dikwijls leiden tot het onvoldoende 

dispergeren van de vulstof in het elastomeer en uiteindelijk voorzien in een geringere 

versterkingsgraad dan die, welke zou kunnen worden verkregen uitgaande van een vulstof die 

oorspronkelijk de poedervorm heeft. 

 

[0006] Het is algemeen bekend dat het ter verkrijging van door een vulmiddel verstrekte optimale 

versterkingseigenschappen, nodig is dat dit laatste in de elastomeermatrix aanwezig is in een 

eindvorm die zowel zo fijn mogelijk verdeeld als zo homogeen mogelijk verspreid is. In het 

bijzondere geval nu waarbij dit vulmiddel aanvankelijk als granules wordt toegevoegd, kunnen 

dergelijke omstandigheden slechts worden verwezenlijkt voorzover enerzijds de granules bij het 

mengen met het elastomeer een zeer goede geschiktheid bezitten om in de matrix te worden 

opgenomen (opneembaarheid van het granulaat) en te desaggregeren of desagglomereren in de vorm 

van een zeer fijn poeder (desaggregeren van het granulaat) en anderzijds het van de voornoemde 

desaggregatiewerkwijze afkomstige poeder zelf weer volmaakt en op homogene wijze in het 

elastomeer kan dispergeren (dispersie van het poeder). Men ziet makkelijk in dat dergelijke eisen 

weinig verenigbaar, zelfs tegenstrijdig zijn met de aard zelf van een granulaat, gezien het intrinsiek 

dichte, compacte en bestendige karakter hiervan alsmede de betrekkelijk hoge cohesie-energie 

waardoor de siliciumoxidekorrels waaruit het bestaat onderling worden gebonden. Het beschikbaar 

stellen van granules van geprecipiteerd siliciumoxide waarbij noch aan de mechanische weerstand, 

noch aan de geschiktheid om te worden gedispergeerd concessies worden gedaan, vormt tot op heden 

nog een probleem met een moeilijk op te lossen compromis. 

 

[0007] Een andere moeilijkheid is gelegen in het feit dat, vanwege onderlinge affiniteit, de 

siliciumoxidedeeltjes (of ze nu afkomstig zijn uit de voorgaande desaggregatie van een granule of) de 

hinderlijke neiging vertonen in de elastomeermatrix onderling samen te klonteren. Deze 

siliciumoxide/siliciumoxide-wisselwerkingen hebben als nadelig gevolg de 

versterkingseigenschappen te beperken tot een aanzienlijk geringer niveau dan dat, welk theoretisch 

zou kunnen worden bereikt indien alle tijdens de mengbewerking mogelijk te vormen 

siliciumoxide/elastomeer-wisselwerkingen effectief werden verkregen (dit theoretische aantal 

siliciumoxide/elastomeer-wisselwerkingen is, zoals welbekend, rechtevenredig met het uitwendige 

oppervlak, ofwel het CTAB-oppervlak, van het gebruikte siliciumoxide) [sluithaakje toegevoegd, rb]. 

 

[0008] Bovendien bestaat de neiging dat door dergelijke siliciumoxide/silicium-oxide-

wisselwerkingen in de ruwe staat de stijfheid en de consistentie van de mengsels worden verhoogd, 

waardoor het gebruik daarvan lastiger wordt. 
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[0009] De onderhavige uitvinding heeft ten doel aan de voornoemde bezwaren tegemoet te komen. 

 

[…] 

 

[0014] Een van de onderwerpen van de uitvinding betreft aldus een werkwijze voor de bereiding van 

geprecipiteerd siliciumoxide dat kan worden gedispergeerd en dat verbeterde versterkende 

eigenschappen bezit, welke werkwijze de reactie omvat van een silicaat met een zuurvormend middel, 

waarbij men een suspensie van geprecipiteerd siliciumoxide verkrijgt, gevolgd door het scheiden en 

drogen van deze suspensie, met het kenmerk, dat men op de volgende wijze een  neerslag vormt: 

 

(i) men vormt een eerste neerslag dat ten minste een gedeelte van de totale hoeveelheid van het bij de 

reactie ingezette silicaat en een elektrolyt omvat, waarbij de siliciumoxideconcentratie in het eerste 

neerslag lager is dan 100 g/l en de elektrolytconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 17 g/l, 

 

(ii) men voegt aan dit neerslag het zuurvormende middel toe totdat een pH-waarde van het 

reactiemengsel van ten minste ongeveer 7 wordt verkregen, en 

 

(iii) men voegt aan het reactiemengsel zuurvormend middel en eventueel gelijktijdig de resterende 

hoeveelheid silicaat toe, 

 

en dat men een suspensie met een droge-stofgehalte van maximaal 24 gew.% droogt. 

 

[…] 

 

[0017] De keuze van het zuurvormende middel en van het silicaat wordt op een op zich goed bekende 

wijze gemaakt. Men kan zich in herinnering brengen dat men in het algemeen als zuurvormend 

middel gebruik maakt van een sterk anorganisch zuur zoals zwavelzuur, salpeterzuur en 

waterstofchloride of ook wel van een organisch zuur zoals azijnzuur, mierezuur en koolzuur. 

  

[0018] Als silicaat kan men anderzijds gebruik maken van een gangbaar silicaat zoals metasilicaten, 

disilicaten en met voordeel van een alkalimetaalsilicaat, met name natrium- of kaliumsilicaat. 

 

[…] 

 

[0022] Onder de uitdrukking “elektrolyt” verstaat men hier de gewone betekenis ervan, dat wil 

zeggen dat deze uitdrukking een ionische of moleculaire stof betekent, die, in oplossing, ontleedt of 

dissocieert tot de vorming van ionen of geladen deeltjes. 

 

[0023] In het bijzonder gebruikt men een zout uit de groep van de alkalimetaal- en 

aardalkalimetaalzouten en bij voorkeur het zout van het metaalsilicaat waarvan men uitgaat en 

zuurvormend middel, bijvoorbeeld natriumsulfaat indien het de reactie van een natriumsilicaat met 

zwavelzuur betreft. 

 

[…] 

 

[0033] De temperatuur van het reactiemengsel ligt in het algemeen tussen 70 en 98°C. 

 

[…] 
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[0035] Men verkrijgt aldus na de zojuist beschreven bewerkingen een bouillon van siliciumoxide die 

vervolgens wordt afgescheiden(vloeistof-vaste-stof-scheiding). Deze scheiding bestaat in het 

algemeen uit filtreren, indien nodig gevolgd door wassen. Het filtreren kan volgens een geschikte 

wijze geschieden, bijvoorbeeld over een druk- of bandfilter of met behulp van een rotatiefilter bij 

verminderde druk. 

 

[0036] De aldus gewonnen suspensie van geprecipiteerd siliciumoxide (filterkoek) wordt vervolgens 

gedroogd. 

 

[0037] Volgens een wezenlijk kenmerk van de werkwijze voor de bereiding volgens de uitvinding 

moet deze suspensie direct voor het drogen een droge-stofgehalte van maximaal 24 gew.%, bij 

voorkeur van maximaal 23 gew. % hebben. 

 

[0038] Dit drogen kan volgens een op zich bekende wijze geschieden. 

 

[0039] Bij voorkeur wordt door verstuiven gedroogd. 

 

[…] 

 

[0044] Opgemerkt moet worden dat, zoals welbekend is, de aldus verkregen koek in het algemeen 

niet in een toestand waarbij deze kan worden verstoven, is, in  het bijzonder vanwege de te hoge 

viscositeit ervan. 

 

[0045] Op een op zich bekende wijze splitst men daarna de koek. Dit kan worden uitgevoerd door de 

koek door een maalinrichting van het colloïdale type of kogel-type te voeren. Bovendien kan, om de 

viscositeit van de te verstuiven suspensie te verlagen, aluminium, met name in de vorm van 

natriumaluminaat, tijdens de werkwijze worden toegevoegd, zoals is beschreven in de 

octrooiaanvrage FR-A-2536380, waarvan de leer in de onderhavige beschrijving wordt opgenomen. 

Dit toevoegen kan in het bijzonder op hetzelfde moment als het splitsen worden uitgevoerd. 

 

[…] 

 

 voorbeeld 1 

 

[0139] In een reactor van roestvrij staal die is voorzien van een roersysteem met schroefbladen 

alsmede van een verwarming met dubbele mantel, brengt men: 

 

- 660 l water, 

- 11,8 kg Na2SO4 (elektrolyt) en 

- 323 l natriumsilicaat in water, met een gewichtsverhouding SiO2/Na2O gelijk aan 3,45 en 

een dichtheid bij 20°C van 1,230. 

 

[0140] De SiO2-concentratie in het neerslag is dan 77 g/l. Het mengsel wordt daarna op een 

temperatuur van 82°C gebracht waarbij continu wordt geroerd. Vervolgens voegt men 395 l verdund 

zwavelzuur met een dichtheid bij 20°C van 1,050 aan het reactiemengsel toe, totdat een pH-waarde 

(bij de temperatuur van het reactiemengsel gemeten) van 7,5 wordt verkregen. Gedurende de eerste 

15 minuten van de reactie bedraagt de reactietemperatuur 82°C; daarna wordt de temperatuur in ca. 

15 minuten op 82 op 95°C gebracht en daarna tot het einde van de reactie bij 95°C gehouden. 
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[0141] Vervolgens voegt men gecombineerd aan het reactiemengsel 77 l waterig natriumsilicaat van 

het hiervoor beschreven type en 106 l zwavelzuur, ook van hetzelfde als het hiervoor beschreven 

type, bij een zodanig debiet toe, dat tijdens dit gelijktijdige toevoegen van het zuur en het silicaat de 

pH van het reactiemengsel op de constante waarde van 7,5 ± 0,1 wordt gehouden. Na toevoegen van 

de gehele hoeveelheid silicaat blijft men bij een debiet van 310 l/h gedurende 5 minuten verdund zuur 

toevoegen. 

 

[0142] Door deze extra toevoeging van zuur wordt de pH-waarde van het reactiemengsel gelijk aan 

5,0. 

 

[0143] De totale reactieduur wordt op 85 min vastgesteld. 

 

[0144] Men verkrijgt aldus een bouillon van geprecipiteerd siliciumoxide die wordt gefiltreerd en 

gewassen met behulp van een persfilter, zodat men uiteindelijk een koek van siliciumoxide wint met 

een verlies bij verbranding van 79% (dus een droge-stofgehalte van 21 gew.%). 

 

[0145] Vervolgens wordt deze koek gefluïdiseerd door mechanische en chemische inwerking 

(toevoegen van een hoeveelheid natriumaluminaat, overeenkomend met een gewichtsverhouding 

Al/SiO2 van 3000 dpm). Na deze splitsingsbewerking verkrijgt men een verpompbare koek met een 

pH van 6,3, die daarna met behulp van een sproeikopverstuiver wordt verstoven. 

 

[0146] Het aldus gedroogde product wordt vervolgens gemalen (Forplex-maalinrichting, type FL1; 

draaisnelheid: 4900 tpm) om een gemiddelde korrelgrootte (D50) in de orde van 16 μm te krijgen. 

 

[0147] De kenmerken van het als poeder (volgens de uitvinding) verkregen siliciumoxide P1 zijn dan 

als volgt: 

 

- specifiek BET-oppervlak  = 170 m2/g 

- specifiek CTAB-oppervlak  = 160 m2/g 

- DOP-olie-opname   = 300 ml/100 g 

- DRT    = 0,22 

 - door de poriën met een d<400Å 

    vertegenwoordigd porievolume V1 = 0,95 cm3/g 

- door de poriën met een 

  175 Å < d < 275 Å 

    vertegenwoordigd porievolume V2 = 0,54 cm3/g 

- verhouding V2/V1   = 57% 

 

[0148] Men onderwerpt het siliciumoxide P1 aan de zoals in de beschrijving hiervoor gedefinieerde 

maaltest en rheologische test (Retsch-maler: debiet 1,5 kg/h; rooster 0,5 mm). 

 

[0149] Na eenmaal door de maalinrichting voeren, bedraagt de mediaandiameter (D50) van het 

verkregen gemalen poeder dan 6,1 μm. De Brookfield-viscositeit van dit gemalen poeder is 32 Pa.s. 

 

[0150] Men laat het siliciumoxide P1 eveneens een zoals hiervoor in de beschrijving gedefinieerde 

desagglomeratietest ondergaan. 

 

[0151] Na desagglomeratie met ultrageluid heeft het poeder P1 een mediaandiameter (Ø50) van 3,2 

μm en een desagglomeratiefactor met ultrageluid (FD) van 8,5 ml. 
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2.7. Tegen de verlening van EP 862 is oppositie ingesteld door twee opposanten. Een 
van de opposanten heeft haar oppositie ingetrokken nog vóór de mondelinge behandeling 
van de oppositie op 30 oktober 2008. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Oppositie 
Afdeling EP 862 gedeeltelijk herroepen. 
 
2.8. Van de beslissing van de Oppositie Afdeling is door zowel de resterende opposant 
als de octrooihouder beroep ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep. Op 20 april 
2009 heeft de opposant het beroep en de oppositie ingetrokken. De procedure is voortgezet 
door de octrooihouder. Op 19 januari 2011 heeft de Technische Kamer van Beroep de 
beslissing van de Oppositie Afdeling vernietigd en EP 862 in de oorspronkelijke vorm zoals 
verleend in stand gehouden (T0045/09). 
 
2.9. Op de prioriteitsdatum van EP 862 behoorde tot de stand van de techniek 
Amerikaans octrooi US 2,940,830, verleend op 14 juni 1960 (hierna: Thornhill, productie 38 
PPG). Thornhill is niet tijdens de verlening of oppositie aan de orde geweest. Het octrooi 
heeft betrekking op ‘finely divided precipitated silica which is suitable as a reinforcing 
pigment in rubber compositions and which also is useful in other fields’ en werkwijzen voor 
de bereiding van dergelijke silica. Thornhill openbaart onder meer het volgende: 
 

[kolom 3 en 4]: 

The sodium silicate used normally should have the composition Na2O(siO2)x where x is 2 or above, 

usually 2 to 4 including fractional numbers, preferably in the range of 3 to 4. 

 

[…] 

 

The solution may or may not contain an alkali metal salt of a strong acid, i.e. an acid at least as strong 

as sulphuric acid, depending upon the temperature of precipitation and the rate at which the acid is 

added. In general, the amount of such salt, if present, may range from 5 to as high as about 80 grams 

per liter or higher. However, where the rate of addition of acid is in excess of about 20 to 30 minutes, 

the amount of alkali metal salt normally should be in the range of 5 to 50 grams thereof per liter. 

Typical salts used in such concentrations in the sodium silicate are sodium chloride, sodium sulphate, 

potassium sulphate or chloride, and other like essentially neutral salts. 

 

[…] 

 

 Fig. 1 is a two-dimensional development of a three-dimensional graph illustrating the conditions of 

rate of acidification, NaCl concentration, and temperature necessary to precipitate silica of 25 to 200 

square meters per gram, respectively, from sodium silicate solutions containing about 8.3, 20.3, and 

30.45 grams per liter of Na2O, respectively, as the sodium silicate Na2O . (SiO2)x, where x ranges 

from 3.28 to 3.45. These Na2O concentrations correspond to SiO2 concentrations of about 25, 67, and 

100 grams, respectively, of SiO2 per liter. 
 
 […] 
 
Thornhill bevat diverse voorbeelden. Example I, VI en XVIII zijn hieronder opgenomen. 
 
 EXAMPLE I 
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A 30-gallon, open-top barrel, provided with an agitator consisting of a vertical shaft driven by a ¼ 

H.P. motor and having three 3’’ propellers, was charged with 48 liters of an aqueous solution of 

sodium silicate 

 

    Na2O(SiO2)3.36 

 

containing 20.3 grams per liter of Na2O, about 66 grams per liter of SiO2, and 10 grams per liter of 

sodium chloride. Carbon dioxide gas, diluted with air to such an extent that the diluted gas had a CO2 

concentration of about 10 percent by volume, was introduced into the drum through a stainless steel 

tube with the discharge end of the tube being located below the bottom of the agitator. The rate of 

introduction of gas was adjusted so that just the stoichiometric amount of carbon dioxide was 

introduced into the solution in 24 hours. This carbonation rate was held substantially constant over the 

carbonation period. The temperature was maintained at 35°C. during carbonation and the mixture 

continuously agitated. 

After the stoichiometric amount of carbon dioxide has been introduced, the mixture was heated by 

direct introduction of steam from a 140-pound steam line to maintain the temperature the temperature 

of the slurry at boiling temperature for a period of about 2 hours. The heated slurry was then filtered 

and the dewatered silica dried in an oven at a temperature of 108°C., after which it was micro-

pulverized. 

The surface area of the resulting finely divided silica was determined by the standard low 

temperature, nitrogen adsorption method proposed by Brunauer, Emmett, and Teller, and was found 

to be 149 square meters per gram. 

The silica pigment as thus produced was incorporated by conventional compounding methods in the 

following GR-S rubber recipe: 

 

        Parts by weight 

GR-S ------------------------------------------------------------------------------ 100.0 

Zinc oxide ------------------------------------------------------------------------     5.0 

Sulfur -----------------------------------------------------------------------------      3.0 

Agerite powder (phenyl betanaphthylamine) -------------------------------      1.0 

Altax (dibenzothiazyl disulfide) ----------------------------------------------      1.2 

Methyl Tuads (tetramethyl thiuram disulfide) ------------------------------      0.15 

Picco 100 (coumarone-indene resin) -----------------------------------------     15.0 

Diethylene glycol ---------------------------------------------------------------     10.0 

Silica pigment -------------------------------------------------------------------     58.5 

 

The resulting rubber composition was subjected to various curing times at 280° F. and then tested for 

tensile strength and tear strength. It was found that the tensile strength of the vulcanized rubber after 

curing for 20 minutes at 280 ° F. was 2440 pounds per square inch and the tear strength was 250 

pounds per inch thickness. 

In the precipitation of the pigment under the above conditions, the presence of the soluble salt is 

important. Silica formed under the same conditions but with smaller amounts of sodium chloride was 

inferior as a rubber pigment, and when the sodium chloride was omitted, the precipitated silica gelled 

and was discarded. 

 

[…] 

 

EXAMPLE VI 
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A series of samples were prepared using essentially the procedure of Example I but varying the 

concentration of sodium chloride in the silicate solution. The conditions of preparation and properties 

of the pigment for this series are listed in the table following: 
 

 
 
It will be noted that certain of these products had a surface area which was unexpectedly high. This 

was due to the fact that the products contained substantial residual sodium and, after boiling, were 

treated with acid to reduce the pH thereof. The large amount of sodium caused development of high 

surface area. This emphasizes the importance of substantially complete neutralization of the Na2O. 

 

 EXAMPLE XVIII 

 

Sodium silicate solution containing Na2O(SiO2)3.3 in a concentration corresponding to 20.3 grams of 

Na2O per liter was reacted with 12 Normal hydrochloric acid to a pH of 7 by adding the acid to the 

silicate in 292 minutes, the temperature of the silicate being kept at 65°C. 

A portion of this slurry was boiled for 60 minutes and a sample (sample No. 1) thereof was adjusted 

to pH 6, filtered, washed and dried. A second sample (sample No. 2) was adjusted to pH 2, filtered, 

washed and dried. 

The remainder of the slurry was adjusted to pH 2 with HCl. A sample of this slurry (same No. 3) was 

filtered, washed and dried. A further sample (sample No. 4) of this slurry was boiled for 60 minutes at 

pH 2. Another sample (sample No. 5) of this slurry was adjusted to pH 7 with NaOH and boiled for 

60 minutes. The product was washed and dried. 

The surface area of the products was found to be as follows: 

 

       Square meters per gram 

Sample No. 1-------------------------------------------------------------------------152 

Sample No. 2-------------------------------------------------------------------------157 

Sample No. 3-------------------------------------------------------------------------408 

Sample No. 4-------------------------------------------------------------------------392 

Sample No. 5-------------------------------------------------------------------------154 

 

The settling and/or filtering properties of the silica herein contemplated may be materially improved 

by addition to the slurry of a hydrated aluminium oxide or a water soluble aluminium salt. Typical 

salts which may be used are aluminium chloride, aluminium sulphate, sodium aluminate, and like 

hydrolysable salts. 

The amount of aluminium salt to be used should be relatively small since a product which is largely 

silica is desired and since Al2O3 tends to be established in the silica by the treatment. Usually, an 



C/09/437543 / HA ZA 13-190 
4 december 2013 
 

16

amount equal to about 1 to 5 percent by weight of aluminium compound (computed on the basis of its 

Al2O3 content) is used, based upon the weight of SiO2 (anhydrous basis) in the slurry. 

As a consequence of this aluminium treatment, the silica settles or filters with reasonable rapidity. 

Moreover, the silica obtained contains a small amount of Al2O3, usually in the range of one mole of 

Al2O3 per 25 to 300 moles of SiO2. Silica containing this amount of Al2O3 has certain advantages in 

that it appears to have less toxicity than some purer silicas. Moreover, data have shown that improved 

dispersing characteristics and improved strength characteristics in rubber are attained thereby. 
 
De in de beschrijving van Thornhill genoemde figuur 1 is hieronder afgebeeld: 
 

  
 
 
Figuur 15 uit Thornhill is hieronder eveneens afgebeeld: 
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2.10. Op de prioriteitsdatum behoorde evenzeer tot de stand van de techniek Amerikaans 
octrooi US 3,441,387 verleend op 29 april 1969 (hierna ook: US 387, productie 40 PPG). 
Deze publicatie is niet tijdens de verlening of oppositie aan de orde geweest. Het octrooi 
openbaart onder meer het volgende (kolom 1-2): 
 

This invention relates to densifying finely-divided siliceous pigments. It more particularly relates to 

providing these pigments in a compacted form suitable for bulk handling. 

Finely-divided siliceous pigments are commonly employed as raw materials in various chemical 

industries. They have particular application in the rubber, paper and plastic industries. The quantity of 

these pigments consumed annually warrants handling them in bulk. Unfortunately, the powdery 

nature of these materials makes such handling techniques difficult and uneconomical. In most 

applications which consume substantial quantities of siliceous pigment, the pigments must be highly 

dispersible, i.e., the pigment must incorporate in the process in finely-divided form. Previous attempts 

to produce an acceptable form of pigment suitable for bulk handling have been unsuccessful. 

Generally, when these materials have been compacted, the resulting pellets have been unacceptable 

friable. That is, upon extended handling or shipping, they have been susceptible to an unacceptable 

degree of degradation to smaller particle size. When pallets of low friability have been produced, they 

have had unacceptable dispersibility. For example, such material mixed into a rubber compound fails 

to break down into individual particles or acceptably small aggregates or agglomerates thereof. 

The instant invention provides a method whereby finely-divided siliceous pigments are densified to 

form pellets, cakes, or blocks which may be handled in bulk without undue degradation. Although the 

friability of the compacted material produced in accordance with this invention is much reduced, the 

pigments retain suitable dispersion properties. Thus, the compacted material is readily produced to 

powder by mechanical action somewhat greater than is encountered in bulk handling, e.g., by 

squeezing between the fingers. 

According to the instant invention, a form of siliceous pigment suitable for bulk handling is produced 

by conditioning the pigment prior to its compaction. In densifying pigment in accordance with this 

invention, a mass of pigment is dearated. The dearated pigment is then subjected to compressive 
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action. In this fashion, a compacted form of pigment is produced which has relatively low friability 

and high dispersibility. The compacted material may be produced in a variety of shapes and sizes. It is 

conveniently produced in the form of pellets or blocks of uniform size. 

Typical of the pigments which may be pelletized or compacted in accordance with this invention are 

those prepared in accordance with the teachings of U.S. Patent 2,940,830, the disclosure of which is 

hereby incorporated by reference. These pigments are preparing by reacting alkali metal silicates with 

acids. The BET surface areas of these products typically range from 75 to 200 square meters per 

gram. By “BET surface area” is meant the area measured by the recognized Brunauer-Emmett-Teller 

method, a description of which may be found in “The Journal of the American Chemical Society,” 

vol. 60, page 309 (1938). These pigments are very finely-divided and have an average ultimate 

particle size of below about 0.1 micron usually about 0.03 micron as measured by the electron 

microscope. Pigments of lower surface area have a particle size in the range of 0.05 to 0.4 micron. 

These products usually contain in excess of 85 percent silica by weight on an anhydrous basis (free of 

both bound and free water). Metals may be introduced by contacting the silica with an aqueous 

solution of a salt containing the metal. In that event, the silica concentration may conform to that of a 

metallic silicate. 

 
2.11. Bij vonnis van 25 april 2012 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank 
uitspraak gedaan in een kort geding tussen dezelfde partijen als welke in deze procedure 
optreden. Rhodia vorderde in die procedure onder meer een verbod op inbreuk op EP 862. 
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen omdat er naar zijn oordeel geen 
sprake was van een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen. 
 
3. Het geschil 

3.1. PPG vordert - samengevat - vernietiging van het Nederlandse deel van EP 862 met 
veroordeling van Rhodia in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv. Aan haar 
vordering legt PPG ten grondslag dat EP 862 ten onrechte is verleend vanwege niet-
nawerkbaarheid van de uitvinding, niet-nieuwheid en gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. 
 
3.2. Rhodia voert gemotiveerd verweer.  
 
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
 
4. De beoordeling 

bevoegdheid 
 
4.1. De bevoegdheid van de rechtbank van de vorderingen strekkende tot vernietiging 
van het Nederlandse deel van EP 862 kennis te nemen is gebaseerd op artikel 22 lid 4 EEX- 
Vo1 jo. artikel 80 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet 1995. 
 
 
 
 

 
1 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 

van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 



C/09/437543 / HA ZA 13-190 
4 december 2013 
 

19

prealabel: bezwaar tegen productie 81 zijdens PPG 
 
4.2. Vooropgesteld wordt dat aan Rhodia kan worden toegegeven dat de wijze waarop 
PPG haar nietigheidsargumenten in deze procedure heeft gepresenteerd geenszins een 
schoonheidsprijs verdient. De rechtbank heeft de advocaten van PPG hier ter zitting ook 
over onderhouden. De pijn zit daarbij echter met name in het begin van de procedure (zoals 
het in de dagvaarding aanhalen van een veelheid aan prior art zonder dat daarbij ook maar 
een keer wordt verwezen naar een productienummer) hetgeen de voorbereiding van de zaak 
door de rechtbank maar ongetwijfeld ook de advocaten van Rhodia serieus en onnodig heeft 
bemoeilijkt. De ergernis daarover staat echter los van de vraag of een bepaalde productie in 
een later stadium van de procedure al dan niet kan worden toegelaten. 
 
4.3. Concreet gaat het om toelating van (delen van) productie 81 zijdens PPG. In deze 
productie, die is opgesteld door technici van PPG zelf, wordt – kort gezegd – ampel 
ingegaan op de betwisting bij conclusie van antwoord van bepaalde door PPG in de 
dagvaarding ingenomen stellingen (die deels verder waren ontwikkeld in de op de 
eerstdienende dag genomen akte houdende vermeerdering van (de grondslag van de) eis en 
de daarbij in het geding gebrachte producties, waaronder productie 55, zijnde een – opnieuw 
door PPG zelf opgesteld – nietigheidsrapport) en kan worden vergeleken met een door een 
octrooigemachtigde opgestelde rapportage. Productie 81 is op de daarvoor bepaalde 
uiterlijke termijn (9 augustus 2013) als nadere productie overgelegd, waarop Rhodia bij 
reactieve productie (op de daarvoor bepaalde datum van 6 september 2013) had kunnen 
reageren. Dit heeft zij om haar moverende redenen echter nagelaten. Het argument dat 
Rhodia daarvoor praktisch gesproken in verband met vakanties geen gelegenheid zou 
hebben gehad overtuigt de rechtbank niet. Sinds de dagvaarding waarin melding wordt 
gemaakt van de beschikking waarbij verlof is verleend voor het aanhangig maken van 
onderhavige procedure volgens het VRO-regime was Rhodia bekend met de voor het 
overleggen van nadere en reactieve producties bepaalde termijnen zodat zij daarop had 
kunnen anticiperen. Nu Rhodia ten pleidooie door haar verweer ter zake er bovendien blijk 
van heeft gegeven de in genoemde productie aangevoerde argumenten goed te hebben 
begrepen, kan niet worden gezegd dat de goede procesorde is geschaad. Evenmin bevat de 
akte nieuwe grondslagen van de eis. Het bezwaar tegen toelating van (delen van) productie 
81 wordt dan ook verworpen. 
 
korte inleiding 
 
4.4. De hierna volgende weergave van de achtergrond van de techniek van het octrooi 
is ontleend aan de conclusie van antwoord van Rhodia en als zodanig niet in geschil. 
 
4.5. De chemische verbinding siliciumdioxide, ook bekend als silica, is een oxide van 
silicium met de chemische formule SiO2. In de natuur wordt silica het meest aangetroffen in 
de vorm van zand of kwarts. 
 
4.6. Een specifieke vorm van silica is zogenaamd geprecipiteerd silica. Geprecipiteerd 
silica wordt verkregen door middel van een precipitatieproces en is in amorfe vorm. 
Geprecipiteerde silicadeeltjes worden onder andere gebruikt als versterkende vulstof in 
elastomeren. Om silica (in plaats van het traditionele zwarte carbon) te kunnen gebruiken als 
versterkende vulstof voor het gebruik in rubber banden, moet het probleem worden opgelost 
dat traditioneel silica van nature geen sterke verbinding met rubber vormt. 
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4.7. Traditioneel silica heeft de neiging om te klonteren in plaats van zich gelijkmatig te 
verdelen in het elastomeermengsel, wat het niet eenvoudig maakt om het elastomeermengsel 
te verwerken. Op de prioriteitsdatum van EP 862 was het reeds bekend dat het, voor het 
verkrijgen van optimale versterkingseigenschappen, nodig is dat het vulstof zowel zo fijn 
mogelijk verdeeld als zo homogeen mogelijk verspreid wordt. In die context heeft EP 862 in 
grote lijnen betrekking op de productie van nieuwe silicadeeltjes met een verbeterde 
capaciteit voor dispersie en verbeterde versterkingsgraad. In de industrie wordt dergelijke 
silica thans algemeen aangeduid als highly dispersible silica. 
 
nawerkbaarheid werkwijzeconclusie 1 en afhankelijke conclusies 2-12 
 
4.8. PPG heeft allereerst gesteld dat de conclusies 1 t/m 12 niet kunnen worden 
nagewerkt. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt. 
 
4.9. Voor zover het de argumenten betreft zoals die in de dagvaarding zijn uiteengezet  
en hierop neerkomen dat bepaalde termen in werkwijzeconclusie 1 onduidelijk zouden zijn 
(randnummers 3.1 t/m 3.53), geldt dat deze door Rhodia bij conclusie van antwoord 
gemotiveerd zijn betwist waarna PPG op haar stellingen ter zake ten pleidooie niet meer is 
teruggekomen, zodat die argumenten worden verworpen. 
 
4.10. PPG heeft op zichzelf ook niet bestreden dat het op basis van de geclaimde 
werkwijze mogelijk is om geprecipiteerd siliciumoxide met de verbeterde eigenschappen te 
bereiden. In feite komt de kern van haar betoog thans hierop neer dat de werkwijze-
conclusies niet over het gehele geclaimde bereik nawerkbaar zijn. Ten aanzien daarvan geldt 
het volgende. 
 
4.11. Artikel 83 EOV2 vereist dat het octrooischrift de uitvinding zodanig duidelijk en 
volledig beschrijft dat de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies zonder 
onevenredige inspanning (undue burden) kan worden toegepast door de gemiddelde vakman 
(vgl. TKvB 18 maart 1993, T 409/91, Exxon; en, meer recent: T 1914/11). De gemiddelde 
vakman moet op basis van het octrooischrift en zijn algemene vakkennis in staat zijn om op 
zijn minst een substantieel deel van de uitvoeringsvormen van de uitvinding te 
reproduceren. 
 
4.12. De rechtbank is met PPG van oordeel dat het octrooischrift niet aan voornoemde 
eis voldoet. Daarbij wordt vooropgesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat de in 
werkwijzeconclusie 1 geclaimde gewenste eigenschappen van de te verkrijgen silica 
afhankelijk zijn van vele parameters in het bereidingsproces zoals uitgangsconcentratie, pH, 
temperatuur, snelheid waarmee ingrediënten worden toegevoegd, type elektrolyt, volume en 
geometrie van het reactievat, maturatietijd- en temperatuur etc. en dat kleine veranderingen 
daarin kunnen leiden tot grote wijzigingen in de producteigenschappen. Dat maakt, zoals 
PPG terecht stelt, dat hoge eisen kunnen worden gesteld aan de beschrijving van een 
dergelijke werkwijze. Tegelijk moet worden vastgesteld, zoals ook professor Bein onderkent 
(productie 82 PPG) en Rhodia overigens niet weerspreekt, dat de bereiken van de in 
conclusie 1 beschreven parameters (onder (i)-(iii), net als die genoemd in de beschrijving en 
de uitvoeringsvoorbeelden, nogal breed zijn. Zo vallen onder onderdeel (i) van conclusie 1 

 
2 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. 
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siliciumoxideconcentraties van 0-100 g/l en elektrolytconcentraties van 0-17 g/l. Gelet op 
het feit dat het bij de precipitatie van silica nogal nauw luistert, zoals hiervoor overwogen, is 
dan ook met Bein (paragraaf 13 van productie 82 PPG) te concluderen dat het ronduit 
twijfelachtig is of bij al die concentraties/parameters wel silica met de gewenste CTAB en 
BET waarden wordt verkregen. 
 
4.13. Die twijfel blijkt in de praktijk bewaarheid. PPG heeft namelijk de werkwijze van 
conclusie 1 in zes experimenten nagewerkt. In vijf van de zes gevallen leidde dat niet tot de 
geclaimde silica-producten met voordelige eigenschappen. Rhodia erkent dat de bij de 
bereiding door PPG gekozen parameters vallen binnen de in conclusie 1 gegeven bereiken. 
Rhodia verwijt PPG echter dat zij zich niet ook stipt gehouden heeft aan de in 
uitvoeringsvoorbeeld 1 gegeven, deels aanvullende, parameters. Dat verwijt is evenwel niet 
terecht. De beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 862 is niet beperkt tot de 
uitvoeringsvoorbeelden. In termen van nawerkbaarheid betekent dit dat het niet voldoende is 
dat het octrooi de vakman een voorbeeld verschaft waarmee de vakman het geclaimde 
product kan verkrijgen. De aanwijzingen in het octrooischrift dienen zodanig te zijn dat de 
vakman, met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis, de uitvinding zonder ‘undue 
burden’ in hoofdzaak kan toepassen over de volle breedte van de conclusies. In dit geval 
voldoen de door PPG gekozen parameters aan het in conclusie 1 van EP 862 geclaimde 
bereik, terwijl niettemin geen silica werd verkregen met de geclaimde eigenschappen.  
 
4.14. Bovendien stelt PPG dat zij bij haar experimenten nauw heeft aangesloten bij de 
voorkeuren die naar voren komen uit de beschrijving, met name paragrafen [0014] t/m 
[0054], en uitvoeringsvoorbeeld 1, hetgeen Rhodia niet weerspreekt. PPG heeft voorts 
toegelicht dat er praktische redenen waren om uitvoeringsvoorbeeld 1 niet exact na te 
werken, zoals het verschil in schaal (PPG heeft de experimenten gedaan met een reactorvat 
van 150 l in plaats van het in voorbeeld 1 genoemde vat met een volume van 5000 l 
waarover PPG niet de beschikking had) of het verschil in natriumsilicaat (PPG gebruikt in 
de experimenten 4, 5 en 6 een silicaat met een ratio SiO2 : Na2O van 3,2 : 1 omdat zij niet 
eenvoudig een silicaat met de andere gewichtsverhouding kon verkrijgen, terwijl deze ratio 
overigens valt binnen de voorkeursverhouding genoemd in paragraaf [0019] van EP 862). 
Daar komt bij dat Rhodia ook niet heeft aangevoerd dat de door PPG gemaakte keuzes 
zodanig vreemd zijn dat een vakman die, op basis van de leer van het octrooi en zijn 
algemene vakkennis, niet zou hebben gedaan, hetgeen van haar, bijvoorbeeld onder 
overlegging van een verklaring van een deskundige, had mogen worden verwacht. Evenmin 
heeft Rhodia (met een deskundige tegenrapportage) onderbouwd aangevoerd dat, ondanks 
dat de PPG experimenten nogal dicht tegen voorbeeld 1 aanliggen en het bij de precipitatie 
van silica nauw luistert, de gemiddelde vakman niettemin zonder “undue burden” binnen de 
gegeven bereiken tot geprecipiteerde silica met de gewenste BET- en CTAB-oppervlakken 
zou komen. 
 
4.15. Hierbij wreekt zich voorts dat de voorbeelden die zien op de werkwijze volgens 
conclusie 1 (voorbeelden 1, 7, 8, 11 en 16) (aanzienlijk) minder grote bereiken in de 
parameters openbaren dan de conclusie toelaat (bijvoorbeeld siliciumoxide en elektrolyt 
concentraties variërend van respectievelijk 47-85 g/l en 8-13,43 g/l tegenover de geclaimde 
concentraties 0-100 g/l respectievelijk 0-17 g/l). Het argument van Rhodia dat met die 
voorbeelden het gehele bereik derhalve geopenbaard zou zijn gaat op die grond niet op. 
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4.16. Onder al deze omstandigheden wordt met PPG aangenomen dat de in conclusie 1 
geclaimde werkwijze niet over de hele breedte nawerkbaar en daarmee nietig is. De 
afhankelijke conclusies 2 t/m 12 delen, nu Rhodia deze niet afzonderlijk heeft verdedigd, 
daarvan het lot. 
 
4.17. Dit argument gaat ten opzichte van de productconclusies overigens niet één-op-één 
op, zoals Rhodia terecht stelt. In het octrooi is beschreven dat voorbeelden 1, 7, 8, 11 en 16 
leiden tot geprecipiteerde silica met CTAB- en BET-oppervlakken die variëren tussen 
respectievelijk 149-180 en 155-190 m2/g. PPG heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden 
dat een extrapolatie naar het bereik 140-200 m2/g onder die omstandigheden 
gerechtvaardigd is. Voor wat betreft het voldoen van die producten aan de overige 
kenmerken in de productconclusies, zal hierna worden geoordeeld, voor zover nodig. 
 
productconclusie 22 en de afhankelijke conclusies 23-27 
 
4.18. Alvorens in te gaan op de gestelde nietigheid van de conclusies 13 t/m 21, ziet de 
rechtbank aanleiding eerst de product(poeder)conclusie 22 te behandelen. Ten aanzien van 
die conclusie heeft PPG gesteld dat deze nieuwheid ontbeert omdat het nawerken van 
example XVIII van Thornhill (vgl. 2.9.) onvermijdelijk een silicaproduct oplevert dat 
voldoet aan de parameters van genoemde conclusie. PPG heeft in het door haar als productie 
55 overgelegde rapport precies beschreven hoe zij het in Thornhill genoemde voorbeeld 
heeft nagewerkt.3 Rhodia heeft hierop in de conclusie van antwoord gereageerd en – kort 
gezegd – aangevoerd dat bij het nawerken door PPG een aantal selecties en wijzigingen zijn 
gemaakt ten opzichte van Thornhill en dat daarom niet kan worden geconcludeerd dat het 
silicamateriaal verkregen door PPG met haar experiment het onvermijdelijke resultaat is van 
de werkwijze volgens example XVIII en dat dit materiaal dan ook geen stand van de 
techniek vormt voor EP 862.4 Ten pleidooie heeft PPG deze kritiek gemotiveerd weerlegd 
onder verwijzing naar het rapport van PPG’s technici (productie 81, nr. 141). De iets andere 
gewichtsverhouding van SiO2 en Na2O (3.2 : 1 in plaats van 3.3 : 1) ligt, zoals PPG heeft 
aangegeven, binnen de condities zoals Thornhill die openbaart (tussen 2 en 4, bij voorkeur 
in het bereik van 3 tot 4; zie kolom 3, regels 24 t/m 27 Thornhill, productie 38 PPG; vgl. 
2.9.), terwijl de concentratie Na2O gelijk was aan die van Thornhill. Tegen deze achtergrond 
heeft PPG voldoende onderbouwd gesteld dat de voor het experiment gekozen marginaal 
minder geconcentreerde natriumsilicaatoplossing geen noemenswaardige invloed heeft op 
het precipitatieresultaat. Rhodia is op haar niet nader gemotiveerde betwisting hiervan bij 
antwoord bij pleidooi niet teruggekomen zodat haar verweer ter zake moet worden 
gepasseerd. Dat PPG de slurry niet zou hebben gekookt op een temperatuur van 100C, is 
gepareerd met de onbestreden gebleven verklaring door de technici van PPG in voormeld 
rapport dat de slurry begon te koken en te verdampen bij een temperatuur van 96C en dat 
die waarde is gerapporteerd. Wat het in de nawerking in de tweede stap gebruikte zoutzuur 
betreft, valt niet in te zien dat die keuze problematisch zou zijn. In example XVIII van 
Thornhill wordt in de eerste stap immers ook zoutzuur (‘normal hydrochloric acid’) 
gebruikt en – hoewel Thornhill dat niet expliciet tot uitdrukking brengt – lijkt het logisch dat 
dit zuur ook in de tweede stap van example XVIII wordt gebruikt, althans bestaat er geen 
enkele aanwijzing dat zulks anders zou zijn. De kritiek op de waarde van het droge stof 

 
3 Vgl. paragrafen 68 t/m 71 productie 55 PPG. 
4 Vgl. randnummers 250 t/m 252 conclusie van antwoord. 
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gehalte tenslotte, sorteert geen effect, alleen al omdat deze parameter in conclusie 22 niet 
wordt geclaimd. De rechtbank is met PPG dan ook van oordeel dat de afwijkingen in de 
experimentele nawerking door PPG dusdanig minimaal zijn dat die nawerking gelijk gesteld 
kan worden aan het in Thornhill geopenbaarde example XVIII. Nu de nawerking van dit 
voorbeeld onbestreden een silicaproduct oplevert waarvan de BET-, CTAB-, DOP-
karakteristieken alsook de porieverdeling vallen binnen de in conclusie 22 geclaimde 
waarden, is de materie van die conclusie niet nieuw te achten. Daarmee sneuvelt conclusie 
22. 
 
4.19. Rhodia heeft tegenover de gemotiveerde stelling van PPG niet aangegeven dat en 
waarom de van conclusie 22 afhankelijke conclusies 23 t/m 27 wel nieuw en/of inventief 
zouden zijn, zodat zij het lot van conclusie 22 delen en evenzeer zullen worden vernietigd. 
 
productconclusie 13 en de afhankelijke conclusies 14-21 
 
4.20. De product(granule)conclusie 13 ontbeert uitvinderswerkzaamheid. PPG heeft met 
de silicapoeder die zij verkreeg door nawerking van example XVIII uit Thornhill (zie r.o. 
4.18. en 4.19. hiervoor) granules gemaakt die voldoen aan de in conclusie 13 geclaimde 
karakteristieken. Rhodia betwist ook niet dat het op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde 
vakman bekend was hoe de granules gemaakt konden worden. Haar verweer beperkt zich tot 
de stelling dat PPG nalaat aan te geven waarom een vakman die granules wenst te maken 
het product zou kiezen van example XVIII van Thornhill (pleitnota Rhodia nr. 104). De 
rechtbank overweegt als volgt. 
 
4.21. PPG heeft desgevraagd aangegeven Thornhill als meest nabije stand van de 
techniek te beschouwen. Rhodia heeft aangevoerd dat zij niet gelooft dat Thornhill als 
closest prior art heeft te gelden maar heeft desgevraagd ter zitting niet aangegeven welk 
document dan in haar zienswijze als vertrekpunt zou moeten worden genomen, hetgeen van 
haar als octrooihoudster zou mogen worden verwacht. Bij die stand van zaken volgt de 
rechtbank PPG in haar keuze voor Thornhill. 
 
4.22. EP 862 verschilt van Thornhill hierin dat de silica-producten in de vorm van 
granules worden geopenbaard (in plaats van poeder) en een schuurgraad hebben lager dan 
20%. Het technisch effect dat EP 862 door deze verschilmaatregelen bereikt bestaat hierin 
dat het silica-product niet stuift en zeer goed dispergeerbaar is. Het op te lossen objectief 
technische probleem kan dan worden gedefinieerd als hoe een silica-product te verkrijgen 
dat niet stuift en zeer goed dispergeerbaar is. PPG heeft in dit verband gewezen op de tijdige 
publicatie US 3,441,387 (hierna: US 387) die de vakman leert om de poeders uit Thornhill 
tot granules te compacteren. US 387 beschrijft (vgl. 2.10.) dat de ‘powdery nature’ van 
silica-poeder ‘bulk handling’ lastig maakt, terwijl ‘in most applications which consume 
substantial quantities of siliceous pigment, the pigments must be highly dispersible, i.e. the 
pigment must incorporate in the process in finely-divided form’. Eerdere pogingen om 
granules te maken leverden broze pellets op die tijdens transport gemakkelijk degradeerden, 
terwijl het produceren van pellets die minder snel uiteenvielen weer onacceptabele 
dispergeerbaarheids-eigenschappen had. De uitvinding volgens US 387 komt daaraan 
tegemoet door een werkwijze te verschaffen‘whereby finely-divided siliceous pigments are 
densified to form pellets, cakes, or blocks which may be handled in bulk without undue 
degradation. Although the friability of the compacted material produced in accordance with 
this invention is much reduced, the pigments retain suitable dispersion properties’. 
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Bovendien legt US 387 een directe link naar de poeders als geopenbaard in Thornhill 
wanneer gezegd wordt dat ‘typical of the pigments which may be pelletized or compacted in 
accordance with this invention are those prepared in accordance with the teachings of U.S. 
Patent 2,940,830 [i.e. Thornhill, rb], the disclosure of which is hereby incorporated by 
reference’. Aldus de problem-solution-approach toepassend is gegeven dat de gemiddelde 
vakman uitgaande van Thornhill in combinatie met US 387, waar de leer uit Thornhill nota 
bene is ‘incorporated by reference’, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van 
conclusie 13 van EP 862 zou komen. Conclusie 13 is derhalve nietig wegens gebrek aan 
inventiviteit. 
 
4.23. Bij gebreke van een deugdelijk verweer hiertegen, delen de afhankelijke conclusies 
14 t/m 21 het lot van conclusie 13 en komen zij evenzeer voor vernietiging in aanmerking. 

 
productconclusie 28 en de afhankelijke conclusies 29-36 
 
4.24. De bezwaren tegen conclusie 28 worden afgewezen reeds omdat PPG niet 
onderbouwd heeft gesteld dat de materie van die conclusie niet nieuw en/of inventief zou 
zijn. Dat – zoals PPG in het kader van het door haar gestelde openbaar voorgebruik heeft 
betoogd – het poeder Hi-Sil® 915 voor de prioriteitsdatum van EP 862 beschikbaar zou zijn 
geweest, is, wat daarvan ook zij, onvoldoende voor het oordeel dat dit voor de in conclusie 
28 e.v. geclaimde vorm van vrijwel bolvormige bolletjes nieuwheids- althans 
inventiviteitsschadelijk zou zijn reeds omdat zij niet heeft onderbouwd dat genoemd product 
qua eigenschappen zou lezen op de in conclusie 28 genoemde parameters althans dat de 
vakman op basis van dat product zonder inventieve denkarbeid tot de materie van conclusie 
28 zou komen. Conclusie 28 van EP 862 is dan ook nieuw en inventief te achten. Nu PPG 
niet anders heeft gesteld, geldt hetzelfde voor de van conclusie 28 afhankelijke conclusies 
29 t/m 36. 
 
4.25. Wat de nawerkbaarheid van de productconclusies 28 t/m 36 van EP 862 betreft, zij 
herhaald wat daarover in r.o. 4.17. reeds is overwogen. PPG heeft niet (nader) onderbouwd 
gesteld – hetgeen zij daarover opmerkt in de randnummers 4.67 t/m 4.69 bij dagvaarding is 
niet concludent en wordt gepasseerd – waarom de conclusies 28 t/m 36 niet nawerkbaar 
zouden zijn, zodat die stelling wordt verworpen. 
 
gebruiksconclusie 37 
 
4.26. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, moet gebruiksconclusie 37 van EP 862 
geldig worden geacht voor zover deze conclusie ziet op het in die conclusie bedoelde 
gebruik van een siliciumoxide in de in conclusie 28 t/m 36 geclaimde vorm van vrijwel 
bolvormige bolletjes. Ook hier geldt dat PPG niet onderbouwd heeft gesteld waarom 
conclusies 37 niet nawerkbaar zou zijn, zodat die stelling wordt verworpen. 
 
veegoverweging 
 
4.27. Alle overige stellingen die PPG in de dagvaarding heeft ingenomen baten haar niet 
omdat zij deze onvoldoende concreet heeft onderbouwd, hetzij PPG op die stellingen, nadat 
Rhodia bij conclusie van antwoord daartegen gemotiveerd verweer had gevoerd, niet meer 
is teruggekomen. 
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slotsom 
 
4.28. De conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 zijn nietig. Dit geldt 
ook voor de materie van conclusie 37 voor zover het meer omvat dan het gebruik als 
versterkend vulmiddel van elastomeren, in het bijzonder het gebruik van luchtbanden, van 
een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de 
conclusies 28 tot 36. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten. 
 
proceskosten 
 
4.29. Rhodia zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in 
de proceskosten. PPG heeft haar kosten begroot op een bedrag van € 275.582,50. Rhodia 
meent dat die kosten, gezien ook haar eigen kosten ten bedrage van € 182.458,43, niet 
redelijk en evenredig zijn. Zij heeft tegen toewijzing daarvan ampel verweer gevoerd. Kort 
gezegd komen de bezwaren van Rhodia hierop neer dat een deel van de kosten geen verband 
houdt met deze procedure maar met het eerder gevoerde inbreuk kort geding, dat een deel 
van de kosten is veroorzaakt door eigen fouten van PPG, zoals de verkeerde betekening van 
een eerdere VRO-dagvaarding, en, ten slotte, dat een veroordeling niet kan zien op kosten 
gemaakt voor producties die de rechtbank zal weigeren. 
 
 4.30. PPG heeft onbestreden aangevoerd dat de kosten van de kort geding procedure niet 
in de kosten van de onderhavige procedure zijn verdisconteerd, noch is zulks anderszins 
gebleken. Dat deel van het bezwaar van Rhodia treft dus geen doel. Datzelfde geldt voor het 
bezwaar tegen kosten verband houdende met te weigeren producties, nu, zoals hiervoor is 
uitgemaakt, van het niet toelaten van producties geen sprake is. Resteert het bezwaar tegen 
kosten die PPG door eigen fouten (dubbel) heeft moeten maken. Nu PPG op dit laatste punt 
de argumenten van Rhodia onvoldoende heeft weersproken, zal de rechtbank met Rhodia 
aannemen dat de kosten (salaris en verschotten) van de eerste en tweede betekening en de 
daarmee samenhangende correspondentie met de rechtbank (ten bedrage van respectievelijk 
€ 6.174, € 602,34 en € 9.809,00), zijnde in totaal een bedrag van € 16.585,34, onnodig zijn 
gemaakt. Wat het selecteren van de producties betreft en het opstellen van de akte in 
verband met in het geding brengen van die producties acht de rechtbank het aannemelijk dat 
ook hier deels onnodig kosten zijn gemaakt, welke door de rechtbank worden geschat op 
een bedrag van € 12.868,80. Aldus zal van de door PPG begrote kosten een bedrag van 
€ 29.454,14 in mindering worden gebracht zodat Rhodia zal worden veroordeeld aan PPG 
een bedrag groot € 246.128,36 te voldoen.   
 
5. De beslissing 

De rechtbank 
 
5.1. vernietigt conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 alsmede 
conclusie 37 daarvan voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel 
voor elastomeren, in bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de 
vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36; 
 
5.2. veroordeelt Rhodia in de kosten van deze procedure aan de zijde van PPG tot 
dusverre begroot op € 246.128,36; 
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5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij 
voorraad; 
 
5.4. wijst af het meer of anders gevorderde. 
 
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. E.F. Brinkman en 
mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2013. 



BIE 2014, nr. 2
Vonnis rechtbank Den Haag 
11 december 2013
Mylan B.V. vs Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Inventiviteit 
Het onderscheidende kenmerk is dat de samenstelling uitsluitend tramadol en acetaminofen omvat. De 
samenstelling van voorbeeld 23 (van US 589) omvat daarnaast namelijk twee andere stoffen.

In het octrooi zijn geen aanwijzingen te vinden dat dit onderscheidende kenmerk bijdraagt aan het 
geconstateerde synergistische (superadditieve) effect en het (daardoor verder) verminderen van 
ongewenste bijwerkingen. Er is geen reden aan te nemen dat het synergistisch effect zich niet 
evenzeer voordoet in de samenstelling van voorbeeld 23.
Het objectieve technische probleem uitgaande van US 589 is dus niet het voorzien in een verbeterde 
pijnstillende werking van de samenstelling, maar slechts het verschaffen van een alternatief voor de 
door US 589 geopenbaarde samenstelling met behoud van de pijnstillende werking.

Van de gemiddelde vakman die op zoek is naar een dergelijk alternatief mag verwacht worden dat hij 
zal onderzoeken welke alternatieven mogelijk al zijn gevonden. (..) De gemiddelde vakman zou het 
artikel van Ganzer niet terzijde schuiven alleen omdat het artikel specifiek ziet op pijn door tumoren in 
het hoofd- en halsgebied. 

Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en tramal succesvol kan 
worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. De rechtbank acht 
aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar 
alternatief te vinden voor de samenstelling van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de 
maatregelen van conclusie 1. Dat alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid. 

Daaraan doet niet af dat Ganzer ook andere combinaties dan die van ben-u-ron en tramal openbaart. 
Mogelijk leiden die tot andere voor de hand liggende alternatieven, maar dat maakt de maatregelen 
van conclusie 1 nog altijd niet meer dan de keuze uit één van de voor de hand liggende alternatieven. 

[volledige tekst]



vonnis 

RECHTBANK DEN HAAG 
 

Team handel 

Zittingsplaats Den Haag 

 

 

zaaknummer / rolnummer: C/09/431145 / HA ZA 12-1336 

 

Vonnis van 11 december 2013 

 

in de zaak van 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

MYLAN B.V., 

gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, 

eiseres, 

advocaat mr. M.H.J. van den Horst te Den Haag, 

 

tegen 

 

de rechtspersoon  naar buitenlands recht 

JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
voorheen genaamd ORTHO-MCNEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS INC., 

gevestigd te Titusville, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 

gedaagde, 

advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam. 

 

 

Partijen zullen hierna Mylan en Janssen genoemd worden. 

  

De procedure is voor Janssen mede behandeld door mr. ir. P. van Dongen, advocaat te 

Amsterdam. 

 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 24 augustus 2012 

waarin Mylan is toegestaan Janssen te dagvaarden in een versnelde bodemprocedure in 

octrooizaken; 

- de dagvaarding van 27 augustus 2012; 

- de akte van Mylan van 14 november 2012 waarbij producties 1 tot en met 29 zijn 

overgelegd; 

- de conclusie van antwoord van 23 januari 2013 met producties 1 tot en met 5; 

- de opgave van de proceskosten van Mylan (productie 30.1) bij faxbericht van  5 september 

2013; 

- de opgave van de proceskosten van Janssen bij brief van 4 september 2013. 

 

1.2. Partijen hebben de zaak bepleit ter zitting van 6 september 2013. Zij hebben ter 

zitting pleitnotities overgelegd. 
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2. De feiten 

2.1. Janssen ontwikkelt en verhandelt geneesmiddelen. Mylan is eveneens een 

farmaceutisch bedrijf. Zij verhandelt (onder meer) generieke geneesmiddelen. 

 

2.2. Janssen is houdster van Europees octrooi EP 0 566 709 B3 (hierna: EP 709 of het 

octrooi) voor een ‘composition comprising a tramadol compound and acetaminophen, and 

its use’. Het octrooi is op een aanvrage van 3 september 1992 verleend op 12 augustus 1998 

met gelding voor onder meer Nederland. EP 709 roept de prioriteitsdatum 6 september 1991 

in. Het octrooi is op 8 april 2009 op de voet van artikel 105a EOV1 beperkt door wijziging 

van de conclusies.  

 

2.3. De duur van het octrooi is inmiddels verstreken. Op basis van EP 709 is echter op 6 

maart 2006 onder nummer 300152 een aanvullend beschermingscertificaat verleend met 

gelding tot 4 april 2017 (verder: ABC 300152). 

 

2.4. De conclusies van EP 709 na beperking luiden als volgt. 

 

 

 
 

2.5. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies:  

 
1 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) 
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2.6. Acetaminofen is ook bekend als paracetamol, p-acetaminofenol en ben-u-ron. 

Tramadol is ook bekend als tramal. 

 

2.7. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld. De oppositie is echter 

ingetrokken en heeft niet geleid tot een beslissing van de oppositie-afdeling van het 

Europees Octrooibureau. De geldigheid van het octrooi is voorts inzet van (eerdere) 

procedures in Duitsland, Hongarije, Italië en Spanje. Daarbij is het Duitse deel van EP 709 

in een beslissing van 6 oktober 2009 nietig verklaard, welk oordeel door het 

Bundesgerichtshof in de beslissing van 18 september 2012 in stand is gelaten. Ook het 

Spaanse deel van EP 709 is in eerste aanleg nietig verklaard, maar hoger beroep is 

aanhangig. In de overige procedures was ten tijde van het pleidooi in deze procedure nog 

geen beslissing bekend. 

 

2.8. De beschrijving van het octrooi houdt onder meer het volgende in: 

 

[0002] United States Patent No. 3,652,589 discloses a class of analgesic cycloalkanol-substituted phenol esters 

having a basic amine group in the cycloalkyl ring. The compound (…) tramadol, is specifically disclosed therein. 

A series of articles pertaining to the pharmacology, toxicology and clinical studies of tramadol (…) disclose that 

tramadol produces its analgesic effect through a mechanism that is neither fully opioid-like nor non-opioid-

like.(…) clinical experience indicates that tramadol lacks many of the typical side effects of opioid agonists (…) 

tramadol's combination of non-opioid and opioid activity makes tramadol a very unique drug. 

[0003] Opioids have for many years been used as analgesics to treat severe pain. They, however, produce 

undesirable side effects and as a result cannot be given repeatedly or at high doses.(…) 

[0004] As alternatives to using opioids, non-opioids such as acetaminophen (APAP) and aspirin are used as 

analgesics. APAP, like aspirin, is not subject to the tolerance, addiction and toxicity of the opioid analgesics. 

However, APAP and aspirin are only useful in relieving pain of moderate intensity, whereas the opioid 

analgesics are useful in relieving more intense pain; (…) 

[0005] To reduce the side effect problems of opioids, opioids have been combined with other drugs including 

non-opioid analgesic agents, which lowers the amount of opioid needed to produce an equivalent degree of 

analgesia. It has been claimed that some of these combination products also have the advantage of producing a 

synergistic analgesic effect.(…) 

[0007] The prior art, however, does not disclose that tramadol an 'atypical' opioid analgesic, can or should be 

combined with another analgesic to lessen the side effects of each or to yield a composition comprising a 

tramadol material and another analgesic that exhibits superadditive analgesia. 

 

111. SUMMARY OF THE INVENTION 

[0008] It has now been found that a tramadol material which includes various forms of tramadol as defined 

hereinafter can be combined with APAP to produce analgesia. The combination employs lesser amounts of both 

the tramadol material and APAP than would be necessary to produce the same amount of analgesia if either was 

used alone. By using lesser amounts of both drugs the side effects associated with each are reduced in number 
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and degree. Surprisingly, the compositions comprising the tramadol material and APAP have been found to 

exhibit synergistic analgesic effects when combined in certain ratios. The compositions according to this 

invention may also be useful in treating tussive conditions. 

 

2.9. Het in de beschrijving genoemde Amerikaanse octrooi 3,652,589 (verder: US 589) 

houdt onder meer het volgende in (onderstreping toegevoegd door rechtbank): 

 

Analgesic drugs are well known. Highly effective analgesic compounds are derived from morphium, such 

as morphine and other morphine alkaloids. However, it is weIl known, that morphine as well as other morphium 

alkaloids produce a number of serious side-effects. More particularly they possess a high degree of tolerance and 

drug dependence. For this reason numerous attempts have been made to produce analgesic drugs which are 

substantially free of these side-effects. However, none of these attempts met with complete success.(…) 

It is now an object of the present invention to provide valuable therapeutically useful cycloalkanol-sub- 

stituted phenol ethers with a basic group in the cycloalkyl ring and with an alkoxy group in m-position to said 

cycloalkyl ring, which compounds are substantially free of the disadvantages of the known, above-mentioned 

compounds of similar structure. A further object of the present invention is to provide pharmaceutical 

compositions containing, as essential active drug, such phenol ethers.(…) 

The compounds according to the present invention have also proven to be of considerable therapeutic value 

when used in combination with other therapeutically active agents whereby frequently a synergistic effect is 

observed. Especially valuable combinations are those with other analgesics such as with acetylsalicylic acid, 

phenacetin, or the like; with other antiphlogistic and antiinflammatory agents, such as with phenyl butazone, or 

the like; with analeptics such as with caffeine and amphetamine, or the like; with antihistaminic agents, such as 

with pyribenz-amine, diphenylhydramine salicylate, chlorphenirimine maleate, and others, with spasmolytic 

agents, such as the methosulfate of (1-methyl piperidyl-2)-methyl benzilate, atropine sulfate, or the like; with 

muscle relaxants, such as with mephenesin, phenaglycodol, or the like; with sedative agents, such as barbituric 

acid derivatives, for instance, phenobarbitol, with chlorpromazine or the like. The following example illustrates 

the composition of such combination preparations without, however, limiting the same thereto. 

 

EXAMPLE 23 

Tablets which are composed as follows are compared in 

the conventional manner: 

25 mg. of the hydrochloride of racemic l(e)-(m-methoxy 

phenyl) - 2(e) - dimethylamino methyl cyclohexane-l 

(a)-ol 

30 mg. of pentobarbital sodium, 

250 mg. of ethoxy benzamide 

250 mg. of p-acetamino phenol 

 

 

2.10. Een artikel van U. Ganzer en H. Bier met als titel ‘Die Schmerzbehandlung 

bei fortgeschrittenen Geschwülsten der Kopf-Hals-Region’ (Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988) 

90-93, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, verder: Ganzer) beschrijft pijnbestrijding 

bij kankerpatiënten overeenkomstig een meerfasenplan. Het omvat onder meer de 

navolgende passages en tabellen (tekstmarkeringen rechtbank): 
 

Die Schmerzbehandlung erfolgt bei progredientem Tumorleiden im Sinne eines Stufenplanes. Man beginnt 

möglichst mit einem peripheren Analgetikum, das bei Bedarf mit einem zentral wirksamen Schmerzmittel 

und/oder Psychopharmakon kombiniert wird (…) 
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(…) 

 

 
 

Für die Schmerztherapie bei fortgeschrittenen Kopf-Hals Geschwülsten hat sich uns der folgende stufenweise 

Aufbau der medikamentösen Behandlung sehr bewährt (Tab. 6): 

Die Schmerztherapie wird mit ben-u-ron®, 3x täglich 1 Suppositorium à 1000 mg begonnen und je nach Erfor- 

dernis bis zu einer Dosierung von 4-6 g pro Tag gesteigert. (…)Lassen sich die Schmerzen mit ben-u-ron® 

alleine nicht beherrschen ...dann wird zusätzlich, je nach ein zentrales Analgetikum ein Neuroleptikum gege 

(deels onleesbaar). (…) Neuropathische Schmerzen werden zunächst mit Tramal®, 6 x 50 mg pro Tag, oder als 

nächste Steigerungsstufe mit MST, 2 x 30-60 mg pro Tag, behandelt. 
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3. Het geschil 

 

3.1. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 709 en 

nietigverklaring van ABC 300152 met veroordeling van Janssen in de volgens artikel 1019h 

Rv2 te begroten proceskosten. 

 

3.2. Voor het geval dat de hoofdzaak om welke reden dan ook zou worden vertraagd 

vordert Mylan een voorlopige voorziening inhoudende – zakelijk weergegeven – een 

voorlopige verbod aan Janssen om EP 709 en/of ABC 300152 jegens Mylan in Nederland te 

handhaven. 

 

3.3. Volgens Mylan dient EP 709 nietig te worden verklaard wegens toegevoegde 

materie en gebrek aan inventiviteit. Zij werkt de stelling over gebrek aan inventiviteit, 

zakelijk weergegeven en voor zover thans relevant, nader uit als volgt. 

  

3.3.1. US 589 behoort tot de stand van de techniek voor EP 709. US 589 houdt zich 

evenals het octrooi bezig met analgetische (pijnstillende) farmaceutische samenstellingen en 

kan worden beschouwd als de meest nabije stand van de techniek. 

 

 
2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
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3.3.2. In voorbeeld 23 van US 589 wordt een combinatiepreparaat geopenbaard dat 

tramadol (de daarin eerstgenoemde verbinding) en paracetamol (ook genaamd p-

acetaminofenol of acetaminofen) bevat naast twee andere actieve verbindingen in een 

gewichtsverhouding tramadol : paracetamol van 1 : 10. Conclusie 1 van het octrooi verschilt 

slechts daarin van voorbeeld 23 van US 589 dat het tramadol en paracetamol als enige 

werkzame bestanddelen bevat.  

 

3.3.3. De in het octrooi vermelde synergetische werking tussen tramadol en paracetamol 

kan geen inventiviteit verschaffen omdat niets in het octrooi erop wijst dat deze 

synergetische werking niet zou optreden bij de in US 589 geopenbaarde samenstelling. In 

het octrooi is geen technisch effect te vinden van het uitsluiten van de twee extra actieve 

verbindingen in voorbeeld 23. Het door het octrooi opgeloste objectieve technische 

probleem moet derhalve worden geformuleerd als het verschaffen van een alternatieve 

farmaceutische samenstelling van tramadol en paracetamol.  

 

3.3.4. De gemiddelde vakman zou dit probleem op grond van zijn algemene vakkennis of 

door kennis te nemen van Ganzer oplossen door de twee extra actieve verbindingen weg te 

laten.  

 

3.3.5. Het is namelijk algemene vakkennis dat bij de ontwikkeling van een nieuwe 

farmaceutische samenstelling slechts de "actieve verbindingen" worden opgenomen die het 

doel van de farmaceutische samenstelling dienen, bijvoorbeeld met het oog op het beperken 

van toxische of ongewenste effecten van actieve verbindingen. De vakman zou dan ook de 

twee andere in voorbeeld 23 van US 589 genoemde actieve verbindingen uitsluiten en een 

samenstelling bieden die tramadol en paracetamol (acetaminofen) als enige werkzame 

bestanddelen omvat. De vakman leert uit de hiervoor onderstreept weergegeven passage uit 

US 589 dat er geen noodzaak bestaat de andere twee verbindingen op te nemen. In die 

passage wordt namelijk als bijzonder waardevol aangeprezen de combinatie van tramadol en 

(onder andere) fenacetine of een stof die op fenacetine lijkt. Op de prioriteitsdatum van het 

octrooi was het algemene vakkennis dat paracetamol een verbinding is "die lijkt op" 

fenacetine. 

 

3.3.6. Daarnaast zou de gemiddelde vakman kennis nemen van Ganzer. Ganzer leert dat 

pijn kan worden bestreden met een combinatie van tramadol en paracetamol als enige 

werkzame bestanddelen. 

 

3.3.7. Conclusies 1 en 12 zijn daarmee niet inventief. 

 

3.3.8. De van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 tot en met 11 voegen niets toe op 

grond waarvan alsnog inventiviteit van die conclusies kan worden aangenomen. 

 

3.4. Janssen brengt daar samengevat het volgende tegen in. 

 

3.4.1. De verschillen tussen de openbaarmaking van US 589 en EP 709 zijn (i) de 

specifieke keuze voor tramadol en acetaminophen, en (ii) een bepaald bereik van 

gewichtsverhoudingen. Deze verschillen hebben het effect dat de combinatie volgens de 

uitvinding een pijnstillend en bovendien synergetisch effect vertoont. Het technische 

probleem uitgaande van US 589 is het voorzien in een verbeterde pijnbehandeling. 
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3.4.2. Er is geen enkele aanwijzing in US 589 dat juist de combinatie van tramadol en 

acetaminophen een synergetisch effect zou laten zien. Er is geen hint of aanwijzing om 

enige van de in voorbeeld 23 vermelde vier stoffen te selecteren voor specifieke 

combinaties. De onderstreepte passage in US 589 verwijst slechts naar een combinatie 

omvattende enerzijds een van de middelen van de in US 589 geopenbaarde klasse, niet 

specifiek naar tramadol, en anderzijds een perifere, niet-opiaatachtige pijnstiller, waarvan 

aspirine en phenacetine voorbeelden zijn. Deze passage leidt de gemiddelde vakman niet in 

de richting van de specifieke combinatie van tramadol met paracetamol. 

 

3.4.3. De gemiddelde vakman zou Ganzer niet raadplegen. Ganzer gaat specifiek over 

pijn die veroorzaakt wordt door kanker in het hoofd- en halsgebied.  

 

3.4.4. Indien hij Ganzer al zou raadplegen, zou hem dat niet de oplossing van het octrooi 

bieden. Ganzer beschrijft dat perifere pijnstillers bij voorkeur toegepast dienen te worden als 

enkelvoudige preparaten. Ganzer beveelt ook een individuele behandeling aan op basis van 

de individuele behoeften van een patiënt, welk type behandeling niet verenigbaar is met de 

behandeling met een fixed dose combinatie zoals het octrooi leert. 

 

3.4.5. Tabel 6 van Ganzer toont bovendien geen voorkeur voor ben-u-ron en tramal. Een 

van de andere door Ganzer genoemde combinaties kan evengoed gebruikt worden. 

 

  

4. De beoordeling 

 

4.1. Partijen zijn het erover eens dat bij de beoordeling van de inventiviteit van 

conclusie 1 van het octrooi kan worden uitgegaan van US 589 als meest nabije stand van de 

techniek. 

 

4.2. De stelling van Janssen dat conclusie 1 zich onderscheidt van de stand van de 

techniek door het kenmerk dat de samenstelling tramadol en acetaminofen bevat in een 

gewichtsverhouding van ongeveer 1:1 tot 1:1600 kan niet worden aanvaard. Onweersproken 

is dat de in voorbeeld 23 van US 589 eerstgenoemde stof tramadol betreft en de 

laatstgenoemde stof acetaminofen. Het voorbeeld openbaart aldus een samenstelling 

bestaande uit onder meer 25 mg. tramadol en 250 mg. acetaminofen. Dit is een verhouding 

van 1:10. Deze gewichtsverhouding valt in het geclaimde bereik zodat conclusie 1 zich in 

dat opzicht niet onderscheidt van de stand van de techniek. Het onderscheidende kenmerk is 

daarom – zoals Mylan terecht aanvoert – dat de samenstelling uitsluitend tramadol en 

acetaminofen omvat. De samenstelling van voorbeeld 23 omvat daarnaast namelijk twee 

andere stoffen. 

 

4.3. In het octrooi zijn geen aanwijzingen te vinden dat dit onderscheidende kenmerk 

bijdraagt aan het geconstateerde synergistische (superadditieve) effect en het (daardoor 

verder) verminderen van ongewenste bijwerkingen (vergelijk met name de hiervoor 

geciteerde paragrafen 7 en 8 van de beschrijving). Er is geen reden aan te nemen dat het 

synergistisch effect zich niet evenzeer voordoet in de samenstelling van voorbeeld 23. Ook 

Janssen erkent bij haar verweer tegen toegevoegde materie in de conclusie van antwoord 

onder randnummer 141 dat niets in het octrooi er op wijst dat er een technische reden 

bestaat om toevoeging van andere werkzame stoffen dan tramadol en acetaminofen te 

vermijden. Ter zitting heeft zij desgevraagd verduidelijkt dat met het weglaten van andere 

werkzame stoffen interactierisico’s worden beperkt, aldus dat wordt voorkomen dat deze 
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stoffen een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de pijnstillende werking van de 

combinatie tramadol en acetaminofen. Dat de in de samenstelling van US 589 aanwezige 

overige stoffen daadwerkelijk afbreuk doen aan de pijnstillende werking van de combinatie 

van tramadol en acetaminofen blijkt echter uit niets. 

 

4.4. Het objectieve technische probleem uitgaande van US 589 is dus niet het voorzien 

in een verbeterde pijnstillende werking van de samenstelling, maar slechts het verschaffen 

van een alternatief voor de door US 589 geopenbaarde samenstelling met behoud van de 

pijnstillende werking. 

 

4.5. Van de gemiddelde vakman die op zoek is naar een dergelijk alternatief mag 

verwacht worden dat hij zal onderzoeken welke alternatieven mogelijk al zijn gevonden. 

Daarvoor zal hij te rade gaan bij documenten die zich bezighouden met hetzelfde probleem, 

de toepassing van geneesmiddelen voor de bestrijding van ernstige pijn. De rechtbank ziet 

zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in waarom de gemiddelde vakman daarbij 

geen publicaties zou raadplegen die zich richten op pijnbestrijding bij medische 

specialismen waarin regelmatig ernstige pijn wordt bestreden. De rechtbank acht dan ook 

aannemelijk dat de gemiddelde vakman onder meer Ganzer in zijn beschouwingen zou 

betrekken, dat zich immers evenals het octrooi bezighoudt met bestrijding van ernstige pijn. 

De gemiddelde vakman zou Ganzer niet terzijde schuiven alleen omdat het artikel specifiek 

ziet op pijn door tumoren in het hoofd- en halsgebied.  

 

4.6. Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en 

tramal succesvol kan worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van 

gevorderde tumoren. De rechtbank acht aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou 

nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar alternatief te vinden voor de samenstelling 

van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de maatregelen van conclusie 1. Dat 

alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid.  

 

4.7. Daaraan doet niet af dat Ganzer ook andere combinaties dan die van ben-u-ron en 

tramal openbaart zoals ben-u-ron en MST of Truxal. Mogelijk leiden die tot andere voor de 

hand liggende alternatieven, maar dat maakt de maatregelen van conclusie 1 nog altijd niet 

meer dan de keuze uit één van de voor de hand liggende alternatieven. Een keuze uit een 

van deze alternatieven kan niet als inventief worden aangemerkt.3  

 

4.8. Daaraan doet evenmin af dat Ganzer de gemiddelde vakman niet zou wijzen in de 

richting van een fixed dose combinatie of zelfs van een fixed dose combinatie weg zou 

wijzen omdat hem die al wordt geleerd door voorbeeld 23 van US 589. 

 

4.9. De gemotiveerde stelling van Mylan dat de afhankelijke volgconclusies 2 tot en met 

12 geen maatregelen toevoegen die alsnog leiden tot inventieve materie, is door Janssen niet 

bestreden, zodat daarvan is uit te gaan. 

 

4.10. Het voorgaande leidt er toe dat ABC 300152 nietig dient te worden verklaard. 

Vernietiging van EP 709 moet echter worden afgewezen omdat de geldigheidsduur al is 

verstreken en een belang van Mylan bij vernietiging van het vervallen octrooi door haar niet 

 
3 Vergelijk ook de recente beslissing van deze rechtbank van 2 oktober 2013 (Teva - Sanofi) onder 4.16 en 4.17 

en de daar aangehaalde uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB. 
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is gesteld en evenmin is gebleken. Aan de gevorderde voorlopige voorziening wordt niet 

toegekomen nu een eindbeslissing wordt gegeven. 

 

Proceskosten 

 

4.11. Janssen wordt als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de 

proceskosten.  

 

4.12. Janssen bestrijdt de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. met beroep op de 

beslissing in de zogenaamde Bericapzaak4. Mylan meent dat die beslissing ziet op de vraag 

in een administratieve procedure in hoeverre bepaalde documenten in acht mogen worden 

genomen maar niet op de vraag of in het licht van de Handhavingsrichtlijn5 een volledige 

proceskostenveroordeling toepassing vindt in een nietigheidsprocedure. Zij wijst er voorts 

met verwijzing naar de beslissing van het Gerechtshof Den Haag van 26 februari 2013 

(Danisco / Novosymes) op dat Janssen tijdens onderhandelingen voorafgaand aan de 

procedure zou hebben geëist dat Mylan tijdens de onderhandelingen niet op de markt zou 

komen met een mogelijk inbreukmakend product, dat Janssen de geldigheid van het octrooi 

heeft verdedigd en niet kenbaar heeft gemaakt het octrooi niet jegens Mylan te zullen 

handhaven. Volgens Mylan bestond er derhalve een concrete dreiging van handhaving van 

het octrooi in welk geval artikel 1019h Rv kan worden toegepast omdat dan in een 

procedure als de onderhavige sprake is van een vooruitgeschoven inbreukverweer.   

 

4.13. Mylan stelt voorts dat grote publieke belangen zijn gemoeid bij de toetsing van 

octrooien en bepleit dat om die reden, ook al zou artikel 1019h Rv niet van toepassing 

worden geacht, de proceskosten niet aan de hand van het liquidatietarief berekend zouden 

moeten worden. Zo toch van dit tarief wordt uitgegaan, dan zou volgens Mylan tarief VIII 

van toepassing zijn. Mylan maakt, ook bij toepassing van het liquidatietarief, aanspraak op 

vergoeding van de gebruikelijke verschotten en op de kosten van de door haar 

ingeschakelde deskundigen en tolken/vertalers op de voet van artikel 239 Rv. 

 

4.14. Anders dan Mylan meent is de Bericapbeslissing relevant omdat daaruit is af te 

leiden dat bepalingen in de Handhavingsrichtlijn – en daarmee artikel 1019h Rv dat artikel 

14 van de Handhavingsrichtlijn beoogt te implementeren – niet van toepassing zijn op 

nietigheidsprocedures zoals die in de Bericapzaak aan de orde zijn.  

 

4.15. Het beroep van Mylan op het aangehaalde arrest van het Gerechtshof Den Haag 

gaat niet op, alleen al omdat uit de door Mylan genoemde omstandigheden geen voldoende 

concrete dreiging van handhaving van het octrooi is af te leiden. Ook het feit dat Janssen in 

onderhandelingen als voorwaarde heeft gesteld dat Mylan gedurende de onderhandelingen 

niet met een mogelijk inbreukmakend product op de markt zou komen, beschouwt de 

rechtbank niet als een handeling waaruit een concrete dreiging van handhaving blijkt. In 

onderhandelingen kunnen immers allerlei gedragingen van de andere partij gevraagd 

worden, ongeacht de vraag of een partij voornemens is die gedragingen ook buiten een 

onderhandeling te eisen van de andere partij. Janssen stelt zich daarom terecht op het 

 
4 Hof van Justitie EU, 15 november 2012, Bericap - Plastinnova 
5 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten 
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standpunt dat artikel 1019h Rv in deze procedure niet van toepassing is omdat het een 

zuivere nietigheidsactie betreft. 

 

4.16. De proceskosten zullen derhalve worden berekend aan de hand van het 

liquidatietarief. De rechtbank ziet geen reden om dit tarief los te laten gezien de grote 

belangen van partijen en derden bij het resultaat van de procedure. Omdat de vorderingen 

geacht moeten worden geen bepaalde waarde te hebben, wordt tarief II toegepast. Het 

salaris van de advocaat bedraagt dan volgens dit tarief drie punten x € 452 = € 1.356. Dit 

bedrag is te vermeerderen met de kosten van de dagvaarding (€ 76,17 exclusief B.T.W.) en 

van het betaalde griffierecht (€ 575). De door Mylan opgegeven kosten van deskundigen en 

tolken/vertalers komen niet voor vergoeding in aanmerking op grond van artikel 239 Rv, 

omdat zij niet zijn aan te merken als verschotten. Die kosten kunnen overigens evenmin 

worden vergoed op grond van artikel 6:96 lid 2 BW omdat een verplichting tot 

schadevergoeding aan de kant van Janssen ontbreekt.  

 

5. De beslissing 

De rechtbank: 

 

5.1. verklaart ABC 300152 nietig;  

 

5.2. veroordeelt Janssen in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Mylan 

begroot op € 1.356 aan salaris van de advocaat en € 651,17 aan verschotten. 

 

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; 

 

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af. 

 

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. F.M. Bus, rechters, en mr. D. van 

Oostveen, rechter-plaatsvervanger, en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013. 
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Advies ex art 84 Row 1995 Octrooicentrum Nederland
18 december 2013
Agrisemen B.V. vs Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel B.V.

Niet vatbaar voor octrooi (artikel 3 lid 1 sub d Row 1995): NL Octrooicentrum stelt vast dat de tekst 
van het eerste lid, onder d van artikel 3 Row 1995 specifiek ziet op werkwijzen voor de voortbrenging 
van planten (en dieren). In het onderhavige geval is conclusie 1 echter gericht op een werkwijze voor 
de identificatie van planten en resulteert deze werkwijze niet in de voortbrenging van planten. 
Evenmin is voor de exploitatie van de uitvinding volgens conclusie 1 vereist dat octrooihoudster eerst 
een plant voortbrengt. Immers, de werkwijze van conclusie 1 kan worden toegepast op een bestaande 
groep cultuurslaplanten, waarbinnen een slaplant met twee Dm-resistentiegenen kan worden 
geïdentificeerd. NL Octrooicentrum volgt dan ook de stelling van octrooihoudster dat de exclusie van 
artikel 3, eerste lid, onder d Row 1995 niet van toepassing is op conclusie 1. 

Artikel 3, eerste lid, onder d Row 1995 bevat, in tegenstelling tot de tekst van het overeenkomstige 
artikel 53, lid b van het Europees Octrooiverdrag en het overeenkomstige artikel 4, eerste lid, aanhef 
en onder b van Richtlijn 98/44/EG (de Biotechnologie Richtlijn) een additionele bepaling. Deze 
additionele bepaling sluit, behalve de werkwijze, ook de voortbrengselen verkregen door een werkwijze 
van wezenlijk biologische aard uit. Conclusie 4 is gericht op een cultuurslaplant. Een cultuurslaplant is 
per definitie een voortbrengsel. Uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat de cultuurslaplanten 
volgens het octrooi bij voorkeur worden verkregen via kruisen en selectie. Hieruit volgt dat binnen de 
reikwijdte van conclusie 4 cultuurslaplanten vallen die verkregen zijn middels een werkwijze van 
wezenlijk biologische aard. NL Octrooicentrum is dan ook met verzoekster van mening dat de exclusie 
van artikel 3, eerste lid, onder d Row 1995 wel van toepassing is op conclusie 4.

[volledige tekst]



 
> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ  Den Haag 

AANTEKENEN 

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter 

dr. M.W. de Lange 

mw. dr. N.O.M. Rethmeier 

mw. dr. A. Breukink, secretaris 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Datum 18 december 2013 

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1011819 

    

 

AANTEKENEN Pagina 1 van 10 

 

 

 
 

NL Octrooicentrum 

Afdeling OV 

Prinses Beatrixlaan 2 

2595 AL  Den Haag 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

www.agentschapnl.nl/ 

octrooicentrum 
  
T 088 602 63 42 

F 088 602 90 24 

- 
  
  

Onze referentie 

ORE/Advies/1011819 

 

 

 

 

 

 

Verzoekster: Agrisemen B.V. te Breda  

Gemachtigde: ir. J.P.E. Brants 

 

Octrooihoudster: Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel B.V. te Enkhuizen 

Gemachtigde: dr. A. van Kooij 

 

 

1. Het geding 

Agrisemen B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 12 juli 2013 een verzoekschrift met 

bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum, 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 5 

nietigheidsgronden op het Nederlands octrooi 1011819 (hierna: het octrooi). 

Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 26 

augustus 2013 een verweerschrift en een akte van gedeeltelijke afstand 

ingediend. 

Op 10 oktober 2013 heeft verzoekster aanvullende stukken ingediend. 10 

 

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 15 oktober 2013 hebben partijen 

hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde 

van mevrouw dr. E. Crabbe (octrooigemachtigde in opleiding) en de heer ir. J.P.E. 

Brants (octrooigemachtigde). Octrooihoudster heeft haar standpunt doen 15 

bepleiten door de heer dr. A van Kooij (octrooigemachtigde), die vergezeld werd 

door de heer dr. J. Rouppe van der Voort (Enza Zaden) en de heer drs. J.F. Kuster 

(octrooigemachtigde).  

Door mevrouw Crabbe zijn ter zitting exemplaren van haar pleitnota overgelegd. 

 20 

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

beschouwd. 
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2. De omvang van het advies 

 

2.1 De akte van gedeeltelijke afstand 

Door inschrijving op 26 augustus 2013 van de door octrooihoudster ingediende 

akte van afstand onder nummer 020290 in het octrooiregister, zijn de bij de akte 5 

behorende gewijzigde conclusies met de oorspronkelijke beschrijving en figuren 

de geldende tekst en figuren van het octrooi geworden. Het doen van afstand 

heeft op grond van artikel 63 lid 1 Row 1995 terugwerkende kracht. Het advies 

van NL Octrooicentrum zal derhalve alleen betrekking hebben op het nu geldende 

octrooi en niet op het octrooi zoals oorspronkelijk verleend. De in het 10 

verzoekschrift opgenomen bezwaren, welke betrekking hebben op de 

oorspronkelijk verleende conclusies, zullen in het advies worden betrokken voor 

zover zij relevant zijn voor de nu geldende conclusies. 

 

2.2 De aanvullende stukken 15 

De 5 dagen voor de hoorzitting door verzoekster ingediende aanvullende stukken 

zijn te laat ingebracht om in deze adviesprocedure te worden meegenomen. Deze 

stukken zijn derhalve niet in het onderhavige advies betrokken. 

 

3. De feiten 20 

Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel B.V. is rechthebbende op het Nederlandse 

octrooi 1011819 voor een “Werkwijze voor het verkrijgen van een plant met een 

duurzame resistentie tegen een pathogeen”, dat met dagtekening 17 oktober 

2000 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 16 

april 1999.  25 

 

Op 26 augustus 2013 zijn door inschrijving in het octrooiregister van een akte van 

afstand (onder aktenummer 020290) de conclusies van het octrooi gewijzigd. Het 

gewijzigde octrooi omvat 7 conclusies, welke als volgt luiden: 

 30 

1. Werkwijze voor het identificeren van een cultuurslaplant (L. 

sativa) met twee Dm-resistentiegenen tegen Bremia Lactucae, omvattende 

het identificeren van specifieke, aan Dm-resistentiegenen gekoppelde DNA-

merkers, en met behulp van deze DNA-merkers vaststellen van de 

aanwezigheid van twee Dm-resistentiegenen in de cultuurslaplant, met het 35 

kenmerk dat één DNA-merker een sequentie omvat welke tenminste 70%, 

bijvoorkeur ten minste 80%, meer bij voorkeur tenminste 90% en meest 

bijvoorkeur ten minste 95% homoloog is aan de sequentie zoals getoond in 

figuur 1A en met het kenmerk dat één DNA-merker een sequentie omvat 

welke tenminste 70%, bijvoorkeur ten minste 80%, meer bij voorkeur 40 

tenminste 90% en meest bijvoorkeur ten minste 95% homoloog is aan de 

sequentie zoals getoond in figuur 1B. 

 

2. DNA-merker omvattende een sequentie welke tenminste 70%, 

bijvoorkeur ten minste 80%, meer bij voorkeur tenminste 90% en meest 45 

bijvoorkeur ten minste 95% homoloog is aan de sequentie zoals getoond in 

figuur 1A. 

 

3. DNA-merker omvattende een sequentie welke tenminste 70%, 

bijvoorkeur ten minste 80%, meer bij voorkeur tenminste 90% en meest 50 
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bijvoorkeur ten minste 90% homoloog is aan de sequentie zoals getoond in 

figuur 1B. 

 

4. Cultuurslaplant omvattende twee Dm-resistentiegenen met het 

kenmerk dat de cultuurslaplant is verkregen met behulp van een 5 

werkwijze volgens conclusie 1. 

 

5. Cultuurslaplant volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de 

cultuurslaplant wordt gekozen uit kropsla (L. sativa Lineaus capitata), zoals 

ijsbergsla, bataviasla en botersla; pluksla (L. sativa Lineaus acephala), zoals 10 

krulsla en stengelsla; bindsla (L. sativa Lineaus romana); snijsla (L. sativa 

Lineaus secalina) en aspergesla (L. sativa Lineaus angustana).  

 

6. Zaden van een cultuurslaplant volgens conclusie 4 of conclusie 

5. 15 

 

7. Nakomelingen van een cultuurslaplant volgens conclusie 4 of 

conclusie 5, of nakomelingen daarvan. 

 

4. De nietigheidsbezwaren van verzoekster 20 

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe heeft zij 

aangevoerd dat het octrooi als nietig dient te worden aangemerkt op de volgende 

gronden: 

(i) Het onderwerp van het octrooi heeft betrekking op een werkwijze van 

wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en de 25 

hierdoor verkregen voortbrengselen; 

(ii) De materie van de conclusies is niet nieuw of inventief. 

 

Ter onderbouwing van de aangevoerde nietigheidsbezwaren heeft verzoekster 

gewezen op een elftal documenten. Tot aan de hoorzitting heeft verzoekster aan 30 

slechts vijf van deze documenten gemotiveerde bezwaren ontleend. Ook aan het 

door verzoekster genoemde verleningsdossier van het overeenkomstige Europese 

octrooi EP 1179089, heeft verzoekster tot aan de hoorzitting geen argumenten 

ontleend. Bij de behandeling van het onderhavige adviesverzoek zal NL 

Octrooicentrum derhalve alleen de volgende documenten betrekken: 35 

 

D1: Paran et al.: “Identification of restriction fragment length polymorphism and 

random amplified polymorphic DNA markers linked to downy mildew 

resistance genes in lettuce, using near-isogenic lines”, Genome, vol. 34, 

1991, p. 1021-1027. 40 

 

D2: Paran I. et al. : “Development of reliable PCR-based markers linked to 

downy mildew resistance genes in lettuce”, Theory of Applied Genetics, vol. 

85, 1993, p. 985-993. 

 45 

D3:  Michelmore R.W. et al.: “Molecular markers and genome analysis in the 

manipulation of lettuce downy mildew”, Advances in Molecular Genetics of 

Plant-Microbe Interactions, 1993, p. 517-523. 
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D6:  Maisonneuve B. et al.: "Rapid Mapping of two genes for resistance to downy 

mildew from Lactuca serriola to existing clusters of resistance genes”, 

Theor. Appl. Genet., vol. 89, 1994, p. 96-104. 

 

D11: Eenink A.H.: “Resistance in Lactuca against Bremia Lactucae Regel”, 5 

Euphytica, vol. 23, 1974, p. 411-416. 

 

Met betrekking tot het bezwaar dat het octrooi nietig zou zijn omdat het 

betrekking zou hebben op een werkwijze van wezenlijk biologische aard en de 

voortbrengselen daarvan, heeft verzoekster aangevoerd dat elk proces waarbij de 10 

aanwezigheid van specifieke genen in een genoom van een plant middels merkers 

wordt nagegaan, in wezen een selectiestap uit een klassiek veredelingsproces dat 

bestaat uit kruisen en selecteren, is. Het moedwillig weglaten van de essentiële 

kruisingsstap uit de werkwijze volgens conclusie 1 kan, naar de mening van 

verzoekster, geen aanleiding geven tot het ontsnappen aan de exclusie uit artikel 15 

3 Row 1995. Het is niet, zo redeneert verzoekster, omdat enkel een sub-stap 

geclaimd wordt die deel uitmaakt van een groter wezenlijk biologisch proces van 

kruisen en selecteren, dat deze sub-stap op zichzelf tevens niet wezenlijk 

biologisch zou zijn. 

Verzoekster ziet haar visie onderbouwd door de tekst van artikel 3 lid 1 sub d, 20 

waar gesproken wordt van werkwijzen van wezenlijk biologische aard, geheel 

bestaand uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties. 

 

Voorts stelt verzoekster zich op het standpunt dat ook conclusies 4 tot en met 7 

niet-octrooieerbare materie bevatten, omdat de materie van conclusies 4 tot en 25 

met 7 betrekking zou hebben op voortbrengselen van een werkwijze van wezenlijk 

biologische aard.  

 

Met betrekking tot het bezwaar dat de materie van de conclusies niet nieuw zou 

zijn, is verzoekster van mening dat werkwijzen voor het identificeren van Dm-30 

resistentiegenen middels merkers reeds bekend waren, alsook planten met twee 

Dm-resistentiegenen (zie D11). Omdat de merkersequenties uit conclusie 1 niet 

specifiek voor Dm-resistent gekoppelde genen zouden zijn, kunnen deze buiten 

beschouwing gelaten worden voor de interpretatie van de conclusie. In dat opzicht 

acht verzoekster D11 nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 en conclusies 4 tot en 35 

met 7.  

 

De materie uit conclusies 6 en 7 ontbeert volgens verzoekster tevens nieuwheid 

ten opzichte van gekende slazaden en nakomelingen van slaplanten uit de stand 

der techniek. 40 

 

Met betrekking tot conclusies 2 en 3 merkt verzoekster op dat uit het octrooi kan 

worden afgeleid dat de merkersequenties van conclusies 2 en 3 reeds inherent 

aanwezig waren in de wilde slasoorten en aldus vrij voorkwamen in de natuur. 

Bijgevolg acht verzoekster conclusies 2 en 3 niet nieuw. 45 

 

Met betrekking tot het bezwaar dat de materie van de conclusies niet inventief zou 

zijn, heeft verzoekster aangevoerd dat D6 beschouwd kan worden als meest 

nabije stand van de techniek. D6 openbaart twee clusters van resistentiegenen en 

bijbehorende merkers gelinkt aan elke cluster. Verzoekster wijst erop dat D6 50 
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expliciet bepaalt dat deze merkers kunnen worden ingezet in kweekprogramma’s. 

D6 geeft dus, naar de mening van verzoekster, aan een geschoold vakman zoals 

een veredelaar een duidelijke incentive om deze merkers te gaan gebruiken bij 

het identificeren van twee of meerdere Bremia resistentiegenen tijdens het 

veredelen. Omdat de merkersequenties uit conclusies 1, 2 en 3 bovendien, 5 

volgens verzoekster, niet specifiek van de wilde slaplant L. virosa afkomstig 

hoeven te zijn, ontberen de werkwijzestappen uit conclusie 1, alsook de 

cultuurslaplanten en afgeleiden uit conclusies 4 tot en met 7, naar de mening van 

verzoekster, elke inventieve stap ten opzichte van D6. 

Een gelijkwaardige redenering kan volgens verzoekster worden gevolgd wanneer 10 

D1, D2 of D3 beschouwd wordt als meest nabije stand van de techniek. 

 

5. Het verweer van octrooihoudster 

Octrooihoudster heeft de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken. 

 15 

Met betrekking tot het bezwaar dat het onderwerp van het octrooi betrekking zou 

hebben op een werkwijze van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging 

van planten acht octrooihoudster artikel 3, eerste lid, onder d Row 1995, welke 

ziet op werkwijzen voor de productie van planten, niet relevant ten aanzien van 

de materie van conclusie 1, welke betrekking heeft op een werkwijze voor het 20 

identificeren van een cultuurslaplant. 

Omdat conclusie 1 naar de mening van octrooihoudster geen betrekking heeft op 

een werkwijze van wezenlijk biologische aard, hebben conclusies 2 tot en met 7 

geen betrekking op voortbrengselen van een dergelijke werkwijze, aldus 

octrooihoudster. 25 

 

Met betrekking tot het bezwaar dat de conclusies niet nieuw zouden zijn, stelt 

octrooihoudster dat in D11 cultuurslaplanten met daarin resistentiegenen uit de 

wilde sla L. virosa niet direct of indirect worden beschreven. Conclusies 4 tot en 

met 7 zijn daarom, volgens octrooihoudster, nieuw in het licht van D11. 30 

 

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusies 2 en 3 stelt octrooihoudster zich 

op het standpunt dat de DNA-merkers van conclusies 2 en 3 niet reeds “vrij” in de 

natuur voorkwamen en dat volgens gangbare praktijk van het Europees 

Octrooibureau (of enig andere octrooiverlenende instantie) dergelijke sequenties 35 

als nieuw en inventief worden beschouwd. 

 

Met betrekking tot het bezwaar dat de conclusies niet inventief zouden zijn, wijst 

octrooihoudster erop dat D6 weliswaar betrekking heeft op het identificeren van 

twee resistentiegenen, maar dat in tegenstelling tot het octrooi de geïdentificeerde 40 

resistentiegenen niet afkomstig zijn uit L. virosa maar uit L. serriola. Uitgaande 

van D6 acht octrooihoudster de onderhavige conclusies daarom inventief. 

D1, D2 en D3 beschrijven ieder het identificeren van Dm-resistentiegenen in 

kruisingen tussen òf twee cultuurslaplanten, òf tussen een cultuurslaplant en een 

van de wilde slasoorten L. saligna of L. serriola. Octrooihoudster ziet niet in 45 

waarom D1, D2 of D3 een geschikt uitgangspunt zou vormen voor het 

identificeren van twee uit L. virosa afkomstige resistentiegenen en acht de 

conclusies van het octrooi derhalve inventief. 
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6. De overweginging van NL Octrooicentrum 

 

6.1 Werkwijze van wezenlijk biologische aard 

Verzoekster stelt dat conclusie 1 en conclusies 4 tot en met 7 niet octrooieerbaar 

zijn op grond van artikel 3, eerste lid, onder d van de Row 1995, welk artikel als 5 

volgt luidt: 

“Niet vatbaar voor octrooi zijn: d. werkwijzen van wezenlijk biologische aard, 

geheel bestaand uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties, voor 

de voortbrenging van planten of dieren alsmede de hierdoor verkregen 

voortbrengselen”.  10 

 

NL Octrooicentrum stelt vast dat de tekst van genoemd eerste lid, onder d van 

artikel 3 Row 1995 specifiek ziet op werkwijzen voor de voortbrenging van planten 

(en dieren). De overeenkomstige bepaling uit het Europees Octrooiverdrag (artikel 

53, lid b) spreekt eveneens over werkwijzen voor de voortbrenging van planten 15 

(en dieren). In het onderhavige geval is conclusie 1 echter gericht op een 

werkwijze voor de identificatie van planten en resulteert deze werkwijze, in 

tegenstelling tot wat verzoekster daaromtrent stelt, niet in de voortbrenging van 

planten. Evenmin is voor de exploitatie van de uitvinding volgens conclusie 1 

vereist dat octrooihoudster eerst een plant voortbrengt. Immers, de werkwijze 20 

van conclusie 1 kan worden toegepast op een bestaande groep cultuurslaplanten, 

waarbinnen een slaplant met twee Dm-resistentiegenen kan worden 

geïdentificeerd. NL Octrooicentrum volgt dan ook de stelling van octrooihoudster 

dat de exclusie van artikel 3, eerste lid, onder d Row 1995 niet van toepassing is 

op conclusie 1.  25 

 

Artikel 3, eerste lid, onder d Row 1995 bevat, in tegenstelling tot de tekst van het 

overeenkomstige artikel 53, lid b van het Europees Octrooiverdrag en het 

overeenkomstige artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b van Richtlijn 98/44/EG 

(de Biotechnologie Richtlijn) een additionele bepaling. Deze additionele bepaling 30 

sluit, behalve de werkwijze, ook de voortbrengselen verkregen door een werkwijze 

van wezenlijk biologische aard uit. NL Octrooicentrum betreurt dit gebrek aan 

harmonisatie op het gebied van octrooiwetgeving, maar kan niet aan de tekst van 

de Nederlandse bepaling voorbij gaan. Nu in Nederland geen jurisprudentie 

voorhanden is omtrent de uitleg van die additionele bepaling in artikel 3, eerste 35 

lid, onder d Row 1995 gaat NL Octrooicentrum vooralsnog uit van de letterlijke 

tekst van genoemde bepaling, te meer daar de wetsgeschiedenis erop lijkt te 

wijzen dat dit ook de intentie was van de wetgever.  

Conclusie 4 is gericht op een cultuurslaplant. Een cultuurslaplant is per definitie 

een voortbrengsel. Voor de beoordeling van de stelling van verzoekster dat 40 

conclusie 4 niet octrooieerbaar zou zijn op grond van artikel 3, eerste lid, onder d 

Row 1995, dient derhalve onderzocht te worden of deze slaplant wellicht een 

voortbrengsel is dat verkregen is middels een werkwijze van wezenlijk biologische 

aard. Dat het voortbrengsel in conclusie 4 niet is gedefinieerd als een “product-by-

proces” is hierbij niet van belang. 45 

Uit de beschrijving van het octrooi (zie bladzijde 8, regels 1-9 en de 

uitvoeringsvoorbeelden 2 en 3) blijkt dat de cultuurslaplanten volgens het octrooi 

bij voorkeur worden verkregen via kruisen en selectie. Hieruit volgt dat binnen de 

reikwijdte van conclusie 4 cultuurslaplanten vallen die verkregen zijn middels een 

werkwijze van wezenlijk biologische aard. NL Octrooicentrum is dan ook met 50 
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verzoekster van mening dat de exclusie van artikel 3, eerste lid, onder d Row 

1995 wel van toepassing is op conclusie 4.  

Voor de cultuurslaplanten volgens conclusie 5, de zaden volgens conclusie 6 en de 

nakomelingen volgens conclusie 7 geldt eveneens dat onder deze conclusies 

voortbrengselen van werkwijzen van wezenlijk biologische aard vallen. NL 5 

octrooicentrum acht derhalve de exclusie van artikel 3, eerste lid, onder d Row 

1995 eveneens van toepassing op conclusies 5 tot en met 7. 

 

6.2 Nieuwheid en inventiviteit 

 10 

6.2.1 Reikwijdte van de in de conclusies opgenomen DNA-merkers 

Voor de beoordeling van de aangevoerde nietigheidsbezwaren op grond van een 

gebrek aan nieuwheid en inventiviteit van de onderhavige conclusies acht NL 

Octrooicentrum het van belang allereerst de reikwijdte van de in de conclusies 

opgenomen DNA-merkers vast te stellen.  15 

Alle conclusies hebben direct of indirect betrekking op DNA-merkers die een 

sequentie omvatten welke ten minste 70% homoloog is aan de sequenties zoals 

getoond in figuren 1A en 1B van het octrooi. De identificatie van de in de figuren 

1A en 1B getoonde DNA-merkers wordt beschreven in het octrooi. Hieruit blijkt 

dat de DNA-merkers gekoppeld zijn aan Dm-resistentiegenen afkomstig uit L. 20 

virosa. Bovendien blijkt uit het octrooi dat de twee Dm-resistentiegenen in 

verschillende koppelingsgroepen gelokaliseerd zijn (zie met name 

uitvoeringsvoorbeelden 2 en 3). DNA-merkers die 100% homoloog zijn aan de in 

de figuren 1A en 1B opgenomen sequenties, hebben derhalve betrekking op 

sequenties uit L.virosa, welke gelegen zijn in verschillende koppelingsgroepen. 25 

Verzoekster heeft betoogd dat met DNA-merkers welke niet 100% maar slechts 

70% homoloog zijn aan de in de figuren 1A en 1B getoonde sequenties, niet 

alleen de aanwezigheid van de specifieke Dm-resistentiegenen uit L.virosa 

vastgesteld kan worden, maar dat ook andere genen, bijvoorbeeld afkomstig uit 

een ander type wilde sla, zoals L. serriola, opgepikt kunnen worden. Wat daarvan 30 

zij, uit de hiernavolgende beoordeling van nieuwheid en inventiviteit volgt dat dit 

voor die beoordeling niet relevant is, zolang aangenomen wordt dat met DNA-

merkers die ten minste 70% homoloog zijn aan de in de figuren 1A en 1B 

getoonde sequenties, in ieder geval de aanwezigheid van de specifieke Dm-

resistentiegenen uit L. virosa kan worden vastgesteld. Over dit laatste verschillen 35 

partijen niet van mening.  

 

6.2.2 Nieuwheid 

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is na het bekende uit D11.  

D11 openbaart echter slechts de resultaten van een onderzoek naar nieuwe 40 

resistenties tegen bekende Bremia rassen in cultuurslaplanten en in wilde 

slasoorten. Het in D11 beschreven onderzoek is uitgevoerd met behulp van de 

conventionele Bremia lactucae ziektetoets, waarbij bladponsen van de te 

onderzoeken slaplanten geïnoculeerd worden met verschillende rassen van Bremia 

Lactucae. In de toegepaste onderzoeksmethode is geen gebruik gemaakt van 45 

DNA-merkers en zijn ook geen specifieke Dm-resistentiegenen vastgesteld.   

NL Octrooicentrum acht conclusie 1 dan ook nieuw ten opzichte van D11. 

 

Verzoekster heeft daarnaast aangevoerd dat conclusies 2 en 3 niet nieuw zijn 

omdat aangenomen kan worden dat de geclaimde merkersequenties inherent 50 
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aanwezig waren in het oudermateriaal en daarmee dus vrij in de natuur 

beschikbaar waren.  

NL Octrooicentrum wijst er echter op dat volgens artikel 4, eerste lid Row 1995 

een uitvinding alleen als nieuw wordt beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt 

van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt volgens artikel 4, 5 

tweede lid Row 1995 gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de 

octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt (nadruk toegevoegd, 

adviescommissie). 

Tot het moment dat de octrooihoudster de in conclusies 2 en 3 omschreven DNA-

sequenties had geïdentificeerd als merkers, was het bestaan van deze DNA-10 

sequenties als merker niet bekend. Het is vaste jurisprudentie om biologisch 

materiaal, waarvan voor de eerste keer de sequentie wordt vastgesteld en 

waarvan de functie niet eerder is onderkend, als nieuw te beschouwen. Naar het 

oordeel van NL Octrooicentrum voldoen de conclusies 2 en 3 dan ook aan de eis 

van nieuwheid. 15 

 

Naast conclusie 1, acht verzoekster ook conclusies 4 en 5 niet nieuw op grond van 

D11. Conclusies 4 en 5 verwijzen respectievelijk direct en indirect naar conclusie 1 

en betreffen beide derhalve een cultuurslaplant met twee specifieke Dm-

resistentiegenen. Aangezien in D11 in het geheel geen Dm-resistentiegenen of 20 

DNA-merkers geopenbaard worden, worden ook conclusies 4 en 5 nieuw geacht 

ten opzichte van D11. 

 

Ten aanzien van conclusies 6 en 7 stelt verzoekster zich op het standpunt dat 

deze conclusies niet nieuw zijn, omdat door bijvoorbeeld Mendeliaanse segregatie 25 

de Bremia Dm-resistentiegenen verloren kunnen gaan. De geclaimde zaden en 

nakomelingen zijn dan niet te onderscheiden van conventionele zaden en 

nakomelingen die deze resistentiegenen niet dragen, aldus verzoekster.  

NL Octrooicentrum volgt deze stelling van verzoekster. Conclusies 6 en 7 dienen 

namelijk niet zo beperkt gelezen te worden dat zij slechts gericht zijn op zaden en 30 

nakomelingen met de twee specifieke Dm-resistentie genen, die zullen leiden tot 

een slaplant met deze genen. Conclusies 6 en 7 zijn gericht op zaden en 

nakomelingen afkomstig van een cultuurslaplant met twee Dm-resistentiegenen, 

waarbij het niet uitgesloten is dat de zaden en nakomelingen van een dergelijke 

plant na kruisbestuiving deze twee Dm-resistentiegenen niet meer bevatten door 35 

Mendeliaanse segregatie. De zaden en nakomelingen zijn dan niet meer 

verschillend ten opzichte van conventionele cultuurslaplantzaden en  

-nakomelingen.  

Conclusies 6 en 7 worden daarmee niet nieuw geacht.  

 40 

6.2.3 Inventiviteit 

Met verzoekster is NL Octrooicentrum van oordeel dat de meest nabije stand van 

de techniek wordt gevormd door D6, hetgeen ook in de toelichting bij de akte van 

afstand door octrooihoudster wordt gesuggereerd. In het inleidende gedeelte 

(‘Introduction’) van het in D6 beschreven onderzoek wordt een omschrijving van 45 

de algemene kennis van de vakman ten tijde van de publicatie van D6 gegeven. 

Daaruit blijkt dat de vakman reeds voor de indieningsdatum van het onderhavige 

octrooi, de noodzaak erkende om nieuwe Dm-resistentiegenen uit wilde slasoorten 

te identificeren en die te introduceren in cultuursla (zie bladzijde 96 ‘Introduction’, 

tweede alinea). Uit de inleiding van D6 blijkt bovendien dat het voor de 50 
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indieningsdatum van het onderhavige octrooi eveneens bekend was om meerdere 

(nieuwe) resistentiegenen te introduceren en om daarbij gebruik te maken van 

merkers. Het gebruik van merkers bij de introductie van meerdere 

resistentiegenen wordt als vooral voordelig beschreven indien de individuele, te 

introduceren resistentiegenen reeds resistentie verlenen tegen elke bekende 5 

Bremia Lactucae fysio (zie bladzijde  97, eerste alinea). Volgens de beschrijving in 

D6 behoorde een werkwijze voor de identificatie van een cultuurslaplant met 

meerdere, uit een wilde slasoort afkomstige Dm-resistentiegenen tegen Bremia 

Lactucae met behulp van merkers dus reeds voor de indieningdatum van het 

onderhavige octrooi tot de algemene kennis van de vakman. Uit de inleiding van 10 

D6 blijkt bovendien dat het tot de algemene kennis van de vakman behoorde dat 

het inkruisen van verschillende Dm-resistentiegenen makkelijker is wanneer deze 

genen niet in dezelfde koppelingsgroep liggen (‘unlinked’ zijn) en dat merkers 

gebruikt kunnen worden om te bepalen of de betreffende genen wel of niet in 

dezelfde koppelingsgroep zijn gelegen (zie bladzijde 97, eerste alinea). 15 

 

Conclusie 1 verschilt van de in D6 beschreven algemene kennis van de vakman 

door het gebruik van merkers die ten minste 70% homoloog zijn aan de in figuren 

1A en 1B getoonde DNA-sequenties. Met deze merkers is het mogelijk om de 

aanwezigheid van specifiek, uit L.virosa. afkomstige Dm-resistentiegenen vast te 20 

stellen.  

Een vakman, die op grond van zijn hiervoor beschreven algemene vakkennis over 

de voordelen van cultuurslaplanten met meerdere, uit een wilde slasoort 

afkomstige Dm-resistentiegenen en de bijbehorende werkwijze voor de 

identificatie van dergelijke planten, op zoek gaat naar een geschikte wilde 25 

slasoort, zal daarbij stuiten op D11. In D11 wordt L. virosa beschreven als een 

goede bron van nieuwe Dm-resistentiegenen (zie tabel 1).  

L.virosa is een voor de vakman algemeen bekende wilde slasoort. Ook het octrooi 

(zie bladzijde 3, regels 6-9) vermeldt dat nieuwe resistentiegenen vooral te vinden 

zijn in aan cultuursla verwante wilde Lactucae-soorten en noemt specifiek L. 30 

serriola en L. virosa, zonder tussen beide een preferentie aan te brengen. 

Octrooihoudster heeft bovendien ook ter zitting geen bijzonder voordeel 

aangevoerd van uit L. virosa afkomstige resistentiegenen boven resistentiegenen 

afkomstig uit andere wilde slasoorten. 

Op het moment dat de vakman heeft besloten om te trachten nieuwe 35 

resistentiegenen uit L. virosa in een cultuurslaplant in te brengen, bij voorkeur in 

verschillende koppelingsgroepen, zal het produceren van de daarvoor benodigde 

DNA-merkers hem geen technische moeilijkheden opleveren. Ten tijde van de 

indieningsdatum van het onderhavige octrooi was het produceren van merkers die 

een speciale eigenschap (in dit geval Dm-resistentie) onderscheiden, een routine 40 

handeling die algemeen bekend was. Uit het octrooi blijkt geen bijzonder voordeel 

van de specifieke, in figuren 1A en 1B getoonde merkers ten opzichte van merkers 

gekoppeld aan andere Dm-resistentiegenen (zoals bijvoorbeeld merkers C en D, 

geïdentificeerd in voorbeelden 2 en 3 van het octrooi). Volgens NL Octrooicentrum 

zal de vakman daarom zonder inventieve arbeid op de in conclusie 1 genoemde 45 

merkers kunnen komen.  

NL Octrooicentrum acht conclusie 1 dan ook niet inventief.  

 

Conclusies 2 en 3 betreffen de specifieke merkersequentie uit de werkwijze van 

conclusie 1. Analoog aan de redenering zoals hiervoor uiteengezet ten aanzien van 50 
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de inventiviteit van conclusie 1, ontberen onafhankelijke conclusies 2 en 3 

eveneens inventiviteit. Immers, uit D6 is reeds bekend om nieuwe merkers te 

identificeren uit wilde sla die gelinkt zijn aan Dm-resistentiegenen uit 

verschillende koppelingsgroepen en de wilde slasoort L. virosa was ten tijde van 

de indieningsdatum van het onderhavige octrooi reeds bekend als bron van 5 

nieuwe Dm-resistentiegenen. Het enkele vaststellen van de nucleotidenvolgorde 

van de gewenste markers was, ongeacht uit welke slasoort deze afkomstig zijn, 

ook op de indieningsdatum van de onderhavige aanvrage, een routine handeling 

en mist om die reden inventiviteit.  

Conclusies 2 en 3 worden dan ook evenmin inventief geacht door NL 10 

Octrooicentrum. 

 

Conclusie 4 betreft een cultuurslaplant verkregen door de werkwijze van conclusie 

1. Met het niet inventief zijn van de werkwijze volgens conclusie 1 is ook de 

cultuurslaplant verkregen na toepassing van de werkwijze niet inventief.  15 

 

De in conclusie 5 genoemde verschillende specifieke cultuurslaplanten betreffen 

alle algemeen bekende cultuurslaplanten. Conclusie 5 voegt dan ook geen 

inventiviteit toe. 

 20 

Conclusies 6 en 7 ten slotte zijn reeds niet nieuw bevonden. Deze conclusies zijn 

daarom ook niet inventief. Bovendien zijn, met het niet inventief zijn van de 

cultuurslaplanten volgens conclusie 4, ook de zaden en nakomelingen afkomstig 

van deze planten niet inventief. 

 25 

7 Het advies van NL Octrooicentrum 

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat: 

 

- conclusies 4 tot en met 7 vernietigbaar zijn op grond van artikel 3, eerste 

lid, onder d Row 1995; 30 

- conclusies 1 tot en met 7 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan 

inventiviteit. 

 

 

 

 

Aldus gedaan te Den Haag, 18 december 2013 door S. Jonkhart, N.O.M. 

Rethmeier en M.W. de Lange, 

 

 

 

 

 

 

 

 

w.g. S. Jonkhart, voorzitter               

w.g. A. Breukink, secretaris 



BIE 2014, nr. 4
Advies ex art 84 Row 1995 Octrooicentrum Nederland
18 december 2013
Jovaplant Honselersdijk B.V. vs VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V.

Genus - Species: D2 is aangevoerd door verzoekster als nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1 van 
het octrooi. D2 openbaart een werkwijze voor het injecteren van vloeistoffen in planten, waaronder 
bomen of rozenstruiken. D2 openbaart echter niet direct en ondubbelzinnig een werkwijze zoals 
omschreven in de aanhef van conclusie 1, namelijk een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan 
een potplant. Verzoekster gaat er ten onrechte vanuit dat het voldoende zou zijn als op het moment 
van openbaring de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis weet dat de species tot 
het geopenbaarde genus behoort. Het is echter zo dat met een openbaring van een genus in het 
algemeen niet een onder het genus vallende species wordt geopenbaard.  Slechts wanneer de vakman 
direct inziet dat onder het geopenbaarde genus, gelezen in de context van het document, de 
betreffende species dient te worden verstaan, zal de openbaring van het genus de nieuwheid van de 
species wegnemen. Daar is in het onderhavige geval geen sprake van omdat het genus “plant” talloze 
verschijningsvormen kent en niets in D2 specifiek wijst richting een potplant. NL Octrooicentrum volgt 
derhalve de redenering van verzoekster niet dat de species “potplant” geopenbaard zou zijn door de 
openbaring van het genus “plant”.

[volledige tekst]
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Verzoekster:         Jovaplant Honselersdijk B.V. te Naaldwijk 

Gemachtigde:         mw. mr. C. de Boer 

 

Octrooihoudsters: VG Colours B.V. te De Lier 

Gerard de Koning Bloemen B.V. te Honselersdijk 

Gemachtigde: ir. B.Ch. Ledeboer 

 

 

1. Het geding 

 

Jovaplant Honselersdijk B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 28 juni 2013 een 

verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum, met het verzoek om 

een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit 5 

te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 

genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 2003621 (hierna: het 

octrooi).  

VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V. (hierna: octrooihouders) 

hebben op 3 september 2013 een verweerschrift ingediend met bijlagen, 10 

waaronder een hulpverzoek. 

Verzoekster heeft op 18 september 2013 in reactie op het hulpverzoek haar 

verzoekschrift aangevuld en daarbij nieuwe bijlagen ingediend. 

Octrooihouders hebben vervolgens op 3 oktober 2013 hierop hun reactie met 

eveneens een nieuwe bijlage ingediend. 15 

 

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 17 oktober 2013 hebben partijen 

hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde 

van haar advocate, mevrouw mr. C. de Boer. Zij werd vergezeld door de heer mr. 

W.J.G. Maas (advocaat) en de heer J. Valstar (Jovaplant Honselersdijk B.V.). 20 

Octrooihouders hebben hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun 

octrooigemachtigde, de heer ir. B.Ch. Ledeboer, die vergezeld werd door de heer 

mr. A.A.M. Reijns (advocaat) en de heer mr. R. Farzand-Ali (Hortis Legal).  

De advocate van verzoekster heeft ter zitting een exemplaar van haar pleitnota 

overgelegd. 25 
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De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 

beschouwd. 

 

2. De feiten 

VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V. zijn rechthebbende op het 5 

Nederlands octrooi 2003621 voor een “Werkwijze voor het kleuren van een bloem 

aan een potplant en potplant met gekleurde bloem”, dat met dagtekening 13 april 

2011 voor de duur van twintig jaar is verleend op een aanvrage ingediend op 12 

oktober 2009. 

 10 

Het octrooi omvat tien conclusies, waarvan conclusies 1 en 9 als volgt luiden: 

 

1. Werkwijze voor het kleuren van een bloem (3) aan een potplant 

(1), omvattend de stappen van 

(i) het verschaffen van een pipet (8), 15 

(ii) het aanbrengen in de steel (2) van de bloem (3) van een boring 

(6) waarvan de diameter correspondeert met de diameter van het uiteinde 

(7) van de pipet (8), 

(iii) het inbrengen van het uiteinde (7) van de pipet (8) in de boring 

(6) en het fixeren van de pipet (8) ten opzichte van de steel (2), 20 

(iv) het naar keuze volgend op een van de stappen (i), (ii) of (iii) 

vullen van de pipet (8) met een hoeveelheid voor de potplant (1) niet-

giftige kleurvloeistof (9), en 

(v) het verwijderen van de pipet (8) na het opnemen van de 

hoeveelheid kleurvloeistof (9) door de potplant (1). 25 

 

9. Potplant (1) met ten minste een bloem (3) die is gekleurd met een 

kleurvloeistof (9) die via de steel (2) van die bloem (3) is ingebracht. 

 

De conclusies 2 t/m 8 zijn afhankelijke conclusies van conclusie 1 en conclusie 10 30 

is afhankelijk van conclusie 9. 

Het door octrooihouders ingediende hulpverzoek is gebaseerd op de conclusies 

van het octrooi, waarbij in de nieuwe onafhankelijke conclusies 1 en 8 het 

geslacht van de potplant beperkt is tot phalaenopsis. In het hulpverzoek zijn de 

conclusies 8 en 10 van het octrooi geschrapt. 35 

 

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster 

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi en het hulpverzoek gemotiveerd 

betwist. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat zowel de conclusies van het octrooi als 

van het hulpverzoek nietig zijn wegens een gebrek aan nieuwheid dan wel 40 

inventiviteit. 

 

Ter onderbouwing heeft verzoekster gewezen op de volgende documenten: 

D1:   het onderhavige Nederlandse octrooi NL 2003621 

D2:  de internationale octrooiaanvrage WO 93/02546 45 

D3:  de internetpublicatie “Dye Orchids”  uit 2007 

D4:  de weblog van Tom Whittaker van 2 maart 2008 

D5:  het Amerikaanse octrooi US 2796701 

D6:  het Amerikaanse octrooi US 3124904 

D7:  het Amerikaanse octrooi US 3130519 50 
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D8:  het Amerikaanse octrooi US 318609 

D9:  het Amerikaanse octrooi US 2970404 

D10:  het Amerikaanse octrooi US 3367065 

D11:  het Amerikaanse octrooi US 4011685 

D12:  een Franse publicatie uit 1864 omtrent agricultuur 5 

D13:  de internetpublicatie http://en.wikipedia.org/wiki/fruit 

D14:  een gedeelte uit het verleningsdossiers van NL 2006581. 

 

Meer in het bijzonder heeft verzoekster aangevoerd dat de onafhankelijke 

conclusies 1 en 9 niet voldoen aan het vereiste van nieuwheid, omdat alle 10 

elementen van deze conclusies reeds geopenbaard worden in D2.  

 

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusie 1 betoogt verzoekster dat D2 een 

werkwijze voor het kleuren van een bloem door kleurvloeistof in de steel van een 

plant (in het xyleem) te brengen, openbaart, waarbij volgens verzoekster een 15 

pipet onder het in D2 algemeen verwoorde “apparatus comprising a reservoir for 

containing a supply of the liquid and inlet means for penetrating the stem of the 

plant” valt. Verzoekster betoogt tevens dat op grond van de algemene kennis van 

de gemiddelde vakman met de openbaring van de genus “plant”, de species 

“potplant” wordt geopenbaard en dat het voor de gemiddelde vakman algemeen 20 

bekend is dat het opnemen van (kleur)vloeistoffen door een potplant niet anders 

is dan voor andere planten die niet in een pot worden gezet. Ten slotte heeft 

verzoekster betoogt dat D2 ziet op  “liquid introduction for plants” waarbij onder 

“any liquid”  ook “colourants” genoemd worden. Volgens verzoekster wordt bij 

colourants in D2 geen voorbehoud of beperking gegeven. De gemiddelde vakman 25 

zal uit D2 in combinatie met zijn algemene vakkennis direct begrijpen dat de 

werkwijze kan worden toegepast om bloembladeren aan een potplant te kleuren. 

D2 noemt  ook specifiek “foliage” en  “fruit”. Onder “foliage” vallen bij potplanten 

volgens verzoekster ook de bloemen en omdat fruit onderdeel uitmaakt van de 

bloem, zal de vakman, volgens verzoekster,  begrijpen dat wanneer fruit wordt 30 

gekleurd, dit alleen kan wanneer ook de gehele bloem wordt gekleurd. 

Verzoekster acht aldus D2 nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1. 

 

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusie 9 stelt verzoekster dat deze 

conclusie eveneens niet nieuw is vanwege hetgeen gesteld is ten aanzien van de 35 

niet-nieuwheid van conclusie 1. D2 openbaart volgens verzoekster immers een 

methode die leidt tot een bloem die is gekleurd met een kleurvloeistof die via de 

steel van de bloem is ingebracht. Daarnaast betoogt verzoekster dat ook D3 en 

D4 een bloem aan een potplant openbaren die gekleurd is met een kleurvloeistof 

die via de steel van die bloem is ingebracht.  40 

Over D3 en D4 merkt verzoekster nog op dat deze internetpublicaties nawerkbaar 

zijn en voor zover zij niet direct een werkwijze openbaren, deze wel voor de 

vakman met simpel experimenteren te bereiken is. 

 

Ten aanzien van de inventiviteit van conclusie 1 stelt verzoekster dat deze in ieder 45 

geval niet inventief is uitgaande van D2 als meest nabije stand van de techniek. 

Het vervangen van de wat ingewikkelde inrichting van D2 door een pipet is, 

volgens verzoekster, niet inventief te noemen. Voor zover D2 op zichzelf niet al de 

inventiviteit weg zou nemen, dan is verzoekster van mening dat conclusie 1 niet 
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inventief is ten opzichte van de combinatie van D2 met een van de publicaties D5, 

D6, D7, D9, D10 of D11.  

Volgens verzoekster openbaart D2 samen met D5, D6, D7, D9, D10 of D11 

ondubbelzinnig het toepassen van een buisje door deze in de steel van de plant te 

fixeren en via dat buisje kleurvloeistof in de sapstroom van de plant te brengen.  5 

De in conclusie 1 genoemde pipet valt onder de in D5, D6, D7, D9, D10 en D11 

geopenbaarde buisjes, en voor zover de geopenbaarde buisjes zelf niet als pipet 

gezien kunnen worden, is het gebruik van een pipet niet inventief, aldus 

verzoekster. 

 10 

De afhankelijke conclusies 2 tot en met 8 ontberen volgens verzoekster eveneens 

inventiviteit, omdat de in die conclusies opgenomen aanvullende kenmerken 

allemaal voor de vakman voor de hand liggen ten tijde van de prioriteitsdatum 

van het octrooi.  

 15 

Verzoekster acht de onafhankelijke conclusie 9 in ieder geval niet inventief op 

grond van D2 en D12 waarin het kleuren van de bloem van een plant door 

kleurstof aan te brengen in de steel wordt beschreven, maar ook niet op grond 

van D3 of D4 omdat de vakman, uitgaande van D3 of D4 - al dan niet in 

combinatie met de eerder genoemde documenten - zonder inventieve arbeid op 20 

het voortbrengsel van conclusie 9 zou komen. 

 

Conclusie 10 acht verzoekster niet inventief, omdat het kleuren van orchideeën 

reeds bekend was in de stand van de techniek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit D3. 

 25 

Tot slot betoogt verzoekster dat de conclusies 1 en 8 van het hulpverzoek niet 

nieuw zijn op grond van hetgeen is gesteld ten aanzien van conclusie 1 en 9 van 

het octrooi, aangezien het enige verschil ten opzichte van de originele conclusies 

de beperking tot een plant van het geslacht phalaenopsis is. Verzoekster wijst 

erop dat het de gemiddelde vakman bekend was dat alle planten en bomen een 30 

sapstroom hebben, welke sapstroom gebruikt kan worden voor het toedienen van 

(kleur)vloeistof. De phalaenopsis verschilt hierin niet van andere planten of 

bomen. De vakman begrijpt, volgens verzoekster, dat de werkwijze volgens D2 

ook betrekking heeft op phalaenopsis planten. En als conclusies 1 en 8 van het 

hulpverzoek al nieuw worden geacht, dan zijn ze niet inventief, aldus verzoekster. 35 

 

4. Het verweer van octrooihouders 

Octrooihouders hebben de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken. 

 

Ten aanzien van de nieuwheidsbezwaren stellen octrooihouders dat verzoekster de 40 

openbaarmaking van D2 onterecht vergaand heeft aangevuld met algemene 

vakkennis, waarbij ten onrechte ook de openbaarmaking van een genus door 

verzoekster nieuwheidschadelijk wordt geacht voor een species. Octrooihouders 

achten conclusie 1 nieuw ten opzichte van D2, omdat D2 van de maatregelen van 

conclusie 1 onder meer niet openbaart het kleuren van een bloem aan een 45 

potplant, het via de steel van de bloem inbrengen van kleurvloeistof en ook niet 

om dat met een pipet te doen.  

 

Octrooihouders betogen tevens dat conclusie 9 nieuw is ten opzichte van D2, 

omdat nergens uit D2 direct en ondubbelzinnig is af te leiden dat met het 50 
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apparaat volgens D2 een potplant wordt verkregen met een bloem die is gekleurd 

met een kleurvloeistof die via de steel van de bloem is ingebracht. Tevens stellen 

octrooihouders dat conclusie 9 nieuw is ten opzichte van D3 en D4 omdat beide 

documenten geen potplant met een via de steel gekleurde bloem openbaren. 

Volgens octrooihouders zien deze publicaties op het kleuren van afgesneden 5 

bloemen. D3 en D4 worden bovendien niet nawerkbaar geacht vanwege het 

ontbreken van ondersteunende uitleg of verdere informatie. 

 

Met betrekking tot de inventiviteit van conclusies 1 en 9 stellen octrooihouders ten 

eerste dat D2 geen valide vertrekpunt voor de problem-and-solution approach is. 10 

Bij het toepassen van de problem-and-solution approach dient, als vertrekpunt 

uitgegaan te worden van een publicatie met hetzelfde doel en effect als de 

uitvinding. Volgens octrooihouders gaat D2 niet over het kleuren van bloemen aan 

een potplant, maar over het inbrengen van vloeistoffen in een plant. D2 

kwalificeert daarmee, naar de mening van octrooihouders, niet als vertrekpunt. 15 

 

Octrooihouders stellen daarnaast dat, ook wanneer D2 als vertrekpunt wordt 

genomen, het onderwerp van de onafhankelijke conclusies inventief is. Volgens 

octrooihouders is niet in te zien waarom de configuratie zoals gebruikt in D2 van 

toepassing zou zijn op een werkwijze voor het via de bloemsteel kleuren van een 20 

bloem van een potplant. Daarbij, zo betogen octrooihouders, is verder niet zonder 

inventieve stap te bedenken dat het centrale reservoir met slangen, zoals 

beschreven in D2, kan worden vervangen door een pipet.  

Met betrekking tot de documenten D5 tot en met D12 stellen octrooihouders dat 

geen van alle een pipet of een potplant beschrijft en dat wanneer deze publicaties 25 

al gecombineerd zouden worden met D2, ze dus niet zonder inventieve stap 

kunnen leiden tot  conclusies 1 en 9 van het octrooi. 

 

Ten aanzien van het hulpverzoek merken octrooihouders op dat de phalaenopsis 

een fragiele plant is, waarvan het vooraf niet aannemelijk was dat de plant zou 30 

blijven leven zonder uitval van bloemen en knoppen als je een boring in de 

bloemsteel aanbrengt, en kleurstof direct in de bloemsteel aanbrengt. 

 

5. De overwegingen van NL Octrooicentrum 

 35 

5.1 Nieuwheid van het octrooi 

 

5.1.1 Nieuwheid van conclusie 1 en daarvan afhankelijke conclusies 2–8  

D2 is aangevoerd door verzoekster als nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1 van 

het octrooi. D2 openbaart een werkwijze voor het injecteren van vloeistoffen in 40 

planten, waaronder bomen of rozenstruiken. D2 openbaart echter niet direct en 

ondubbelzinnig een werkwijze zoals omschreven in de aanhef van conclusie 1, 

namelijk een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant. 

Verzoekster gaat er ten onrechte vanuit dat het voldoende zou zijn als op het 

moment van openbaring de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene 45 

vakkennis weet dat de species tot het geopenbaarde genus behoort. Het is echter 

zo dat met een openbaring van een genus in het algemeen niet een onder het 

genus vallende species wordt geopenbaard.  Slechts wanneer de vakman direct 

inziet dat onder het geopenbaarde genus, gelezen in de context van het 

document, de betreffende species dient te worden verstaan, zal de openbaring 50 
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van het genus de nieuwheid van de species wegnemen. Daar is in het onderhavige 

geval geen sprake van omdat het genus plant talloze verschijningsvormen kent en 

niets in D2 specifiek wijst richting een potplant. NL Octrooicentrum volgt derhalve 

de redenering van verzoekster niet dat de species “potplant” geopenbaard zou zijn 

door de openbaring van het genus “plant”. Ook de redenering van verzoekster dat 5 

de species ”kleuren van een bloem” geopenbaard is door het genus ”liquid 

introduction for plants” in samenhang met “colourants”, wordt door NL 

Octrooicentrum niet gevolgd. In D2 wordt namelijk op afzonderlijke plaatsen 

vermeld dat het om “colourants” kan gaan als vloeistof en om ”rose bushes” als 

voorbeeld van een plant. Bij de rozen ontbreekt echter dat het in dat voorbeeld 10 

om het kleuren van de bloemen gaat. Daarnaast is NL Octrooicentrum van oordeel 

dat de vakman onder ”foliage” of ”fruit” geen bloemen verstaat.  

Nu reeds de aanhef van conclusie 1 niet bekend is uit D2, kunnen de overige 

verschillen tussen conclusie 1 en D2 onbesproken blijven. 

 15 

Conclusie 1 is derhalve nieuw. De afhankelijke conclusies 2 tot en met 8 zijn 

daarmee eveneens nieuw. 

5.1.2 Nieuwheid van conclusie 9 en daarvan afhankelijke conclusie 10 

Conclusie 9 betreft een potplant met ten minste een bloem die is gekleurd met 

een kleurvloeistof die via de steel van die bloem is ingebracht.  20 

Verzoekster heeft de documenten D2, D3 en D4 als nieuwheidsbezwarend voor 

conclusie 9 aangevoerd. 

Analoog aan de redenering gegeven met betrekking tot de nieuwheid van 

conclusie 1 openbaart D2, naar het oordeel van NL Octrooicentrum, echter geen 

potplant en ook geen gekleurde bloem.  25 

 

D3 openbaart een orchidee die is gekleurd, waarbij het echter niet duidelijk is of 

D3 betrekking heeft op een orchidee in een vaas of aan een plant. Daarbij 

openbaart D3 slechts dat de bloemen ”stem by stem” zijn gekleurd, maar is er 

voor het overige uit D3 niet bekend of het kleuren door middel van het inbrengen 30 

van een kleurvloeistof in de steel van de bloem is gebeurd. D3 openbaart daarom 

niet direct en ondubbelzinnig een potplant of het kleuren van de bloem middels 

het inbrengen van een kleurvloeistof in de steel van de bloem. 

 

D4 openbaart rozen die gekleurd zijn met behulp van injectienaalden die in de 35 

steel zijn gebracht als de rozen groeien (“they … are dyed using hypodermic 

needles inserted in the stems as they grow”). Uit D4 is het echter niet duidelijk of 

D4 betrekking heeft op een roos in een vaas of op een roos aan een plant. Een 

potplant wordt daarom niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in D4. 

 40 

Conclusie 9 is derhalve nieuw. 

 

Conclusie 10 betreft een verdere beperking van conclusie 9 en is daarmee ook 

nieuw. 

 45 

5.2 Inventiviteit van het octrooi 

 

5.2.1 Meest nabijgelegen stand van de techniek 

De meest nabijgelegen stand van de techniek is die combinatie van maatregelen 

die is geopenbaard in één enkele vindplaats en die het meest veelbelovende 50 
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uitgangspunt vormt voor de uitvinding. “Veelbelovend” houdt in dat vanuit het 

uitgangspunt een voor de hand liggende ontwikkeling moet kunnen leiden tot de 

uitvinding. Als het doel of het beschreven effect hetzelfde of vergelijkbaar is als 

dat van de uitvinding, levert dat een meer veelbelovend uitgangspunt dan 

wanneer dat niet zo is. Evenzeer is het vakgebied waarop de publicatie ligt 5 

relevant.  

Het doel van de uitvinding volgens het octrooi is het kleuren van bloemen. Van de 

door verzoekster aangedragen documenten hebben alleen D3 en D4 ditzelfde 

doel. Het doel dat in D2 wordt nagestreefd, is het opnemen van vloeistoffen in 

bomen of planten. Zoals hiervoor onder nieuwheid reeds besproken is, is het 10 

kleuren van een bloem aan een potplant niet bekend uit D2. Het doel van D2 is 

daarmee anders dan dat van onderhavige uitvinding.  

Ook vanuit het gezichtspunt van het vakgebied ligt D2 verder van de onderhavige 

uitvinding af dan D3 of D4. Het vakgebied van D2 als geheel richt zich op bomen 

en struiken, met als kleinste voorbeeld de ”rose bushes”, terwijl het octrooi 15 

handelt over potplanten. D2 ligt daarmee weliswaar op een aanpalend of zelfs 

deels overlappend vakgebied, maar betreft veel grovere teelten, met daarmee 

samenhangend veel grovere oplossingen. D3 en D4 daarentegen hebben 

betrekking op snijbloemen of op planten die snijbloemen leveren. Dergelijke 

planten vertonen meer overeenkomsten met de potplanten volgens het octrooi 20 

dan de planten uit D2. 

Van D3 en D4 komt D4 het dichtst bij de uitvinding volgens het octrooi door de 

openbaring van het inbrengen van kleurstof in de steel van de bloem.  

NL Octrooicentrum gaat derhalve uit van D4 als meest nabijgelegen stand van de 

techniek. 25 

 

5.2.2 Inventiviteit van conclusie 1 

D4 openbaart rozen die via de steel met behulp van injectienaalden (‘hypodermic 

needles’) worden gekleurd als ze groeien. De verschillen tussen de werkwijze 

volgens conclusie 1 en die van D4 zijn dat conclusie 1 expliciet vereist dat het om 30 

een potplant gaat, het gebruik van een pipet in plaats van een injectienaald en 

een nadere precisiering van de werkwijze aan de hand van stappen (ii) tot en met 

(v). 

 

Ten eerste geeft D4 geen uitsluitsel of de te kleuren bloemen reeds gesneden zijn 35 

of onderdeel van een (pot)plant uitmaken. Veel alternatieven zijn er echter niet. 

De vakman zal dan ook, uitgaande van D4, zonder meer de bestaande 

alternatieven uitproberen. Voor de toepassing op een potplant wordt daarbij geen 

inventieve arbeid vereist. 

  40 

Daarnaast betreft het gebruik van een pipet in plaats van een injectienaald een 

voor de vakman gelijkwaardig alternatief. Uit het octrooi blijken geen voordelen 

van het gebruik van een pipet ten opzichte van het gebruik van een injectienaald. 

Het zijn beide holle buisjes met een toelopend uiteinde voor het toedienen van 

een vloeistof. Bovendien zijn injectienaalden en pipetten gangbare instrumenten 45 

die de vakman beide tot zijn beschikking heeft. Octrooihouders hebben hier tegen 

aangevoerd dat met het gebruik van een pipet bereikt wordt dat de kleurvloeistof 

spontaan wordt opgenomen, terwijl met het gebruik van een injectienaald er druk 

nodig is voor opname van de kleurvloeistof. Deze stelling wordt door NL 

Octrooicentrum niet gevolgd. Ook een injectienaald is namelijk geschikt voor het 50 



 
  
 
 

  
 

NL Octrooicentrum 

Afdeling OV 

 

Datum 

18 december 2013 

Onze referentie 

ORE/Advies/ON2003621 

 

 

 

AANTEKENEN 

 

Pagina 8 van 10 

spontaan (laten) opnemen van een vloeistof, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk bij 

een infuus. Het gebruik van een pipet in plaats van een injectienaald vereist 

daarom naar het oordeel van NL Octrooicentrum geen inventieve arbeid. 

 

Ten slotte wordt de werkwijze voor het kleuren van de rozen in D4 slechts globaal 5 

beschreven. Bij de toepassing van de werkwijze volgens D4 zal de vakman 

derhalve op een aantal praktische zaken stuiten. Een van deze zaken betreft het 

inbrengen van de injectienaald of pipet in de relatief stugge steel van een roos. 

Afhankelijk van de stugheid van de stengel van de roos, zal de vakman er echter 

zonder inventieve arbeid toe overgaan om een boring aan te brengen in de steel 10 

van de roos. Bij gebruik van een (stompe) pipet is er weliswaar meer reden om 

eerst een boring in de steel van een roos aan te brengen, maar bij een stugge 

stengel zal de vakman ook in het geval dat een injectienaald gebruikt wordt, een 

boring toepassen. Het is daarbij evident dat de diameter van de boring 

correspondeert met de diameter van het uiteinde van de injectienaald of de pipet. 15 

Een grotere boring leidt tot onnodige schade aan de plant en weglekken van 

kleurvloeistof en plantensappen, terwijl een kleinere boring maakt dat de 

injectienaald of pipetpunt niet past. Stap (ii) van de werkwijze volgens conclusie 1 

vereist dan ook geen inventieve arbeid. 

 20 

Een ander praktisch punt waar de vakman tegenaan loopt bij de toepassing van 

de werkwijze volgens D4 is het inbrengen van een voldoende hoeveelheid 

kleurstof voor het bereiken van de gewenste kleur van de bloem. Het behoort tot 

de algemene kennis van de vakman dat de hoeveelheid in te brengen 

(kleur)vloeistof bepaald wordt door de sapstroom van de plant. Om een bloem 25 

een gewenste kleurintensiteit te geven heeft de vakman derhalve slechts twee 

alternatieven tot zijn beschikking, namelijk: of meermaals een kleine hoeveelheid 

kleurvloeistof toedienen, of de toediening gedurende een langere tijd continu 

plaats laten vinden. Hierbij is meermaals toedienen uit oogpunt van 

bedrijfsvoering ongewenst, waardoor het voor de hand ligt om de toediening 30 

continu gedurende langere tijd uit te voeren. De zinsnede “they … are dyed using 

hypodermic needles inserted in the stems as they grow” in D4, suggereert door 

“as they grow” ook al dat de injectienaalden gedurende langere tijd aanwezig zijn 

voor het kleuren en dat het niet om momentane injecties gaat. Voor het 

gedurende langere tijd continu toedienen van de kleurvloeistof dient het 35 

toedienmiddel (injectienaald of pipet) gefixeerd te worden. Voor werkwijzestap 

(iii) van conclusie 1 is dan ook eveneens geen inventieve arbeid vereist.  

 

Het vullen van de injectienaald of de pipet met een hoeveelheid kleurvloeistof 

(stap (iv)) en het verwijderen van de injectienaald of de pipet na het opnemen 40 

van de hoeveelheid kleurvloeistof (stap (v)) zijn onvermijdelijke stappen gezien 

het doel dat met de werkwijze wordt beoogd. Voorts is het gebruik van een 

kleurstof die voor de potplant niet-giftig is, evident. Ook voor de stappen (iv) en 

(v) van conclusie 1 is derhalve geen inventieve arbeid vereist. 

 45 

Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt het argument van octrooihouders dat D4 

niet nawerkbaar zou zijn, gepasseerd. De informatie uit D4 is kort en er wordt 

weinig toegelicht, maar de informatie die D4 wel bevat, is eenduidig. D4 bevat 

geen spoor van twijfel aan de juistheid van de informatie. Er is voorts niet 
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gebleken dat de gemiddelde vakman andere dan eenvoudige obstakels zou 

moeten overwinnen om de publicatie van D4 na te werken. 

 

Op grond van het voorgaande is conclusie 1 niet inventief. 

 5 

5.2.3 Inventiviteit van conclusie 2 

Conclusie 2 betreft de maatregel dat de stap (ii) van het aanbrengen van een 

boring wordt voorafgegaan door het toedienen van water aan de plant. De 

vakman weet op grond van zijn algemene kennis dat een plant water nodig heeft 

om een sapstroom in stand te houden. De maatregel van conclusie (ii) vereist 10 

derhalve geen inventieve arbeid.  

Conclusie 2 is daarmee niet inventief. 

 

5.2.4 Inventiviteit van conclusies 3 en 4 

Conclusies 3 en 4 betreffen de periode dat de met vloeistof gevulde pipet in de 15 

boring ingebracht moet zijn geweest. Zoals onder conclusie 1 reeds besproken, 

weet de vakman op basis van zijn algemene kennis dat de hoeveelheid 

kleurvloeistof die door de plant opgenomen kan worden, wordt bepaald door de 

sapstroom van de plant. Hoe lang de kleurvloeistof aan de sapstroom van de plant 

moet worden toegediend om de gewenste kleur van een bloem te bereiken, zal de 20 

vakman langs empirische weg bepalen. Een op deze wijze vastgestelde duur van 8 

respectievelijk 12 uur is niet ongewoon. 

Conclusies 3 en 4 zijn daarmee eveneens niet inventief. 

 

5.2.5 Inventiviteit van conclusies 5-7 25 

Conclusies 5 tot en met 7 betreffen nadere specificaties van de gebruikte 

kleurvloeistof. De beschrijving (bladzijde 3, regels 6 – 11) van het octrooi 

benoemt geen specifieke voordelen van deze maatregelen. Het betreft 

kleurvloeistoffen die binnen het bereik van de vakman liggen.  

Conclusies 5 tot en met 7 zijn daarmee niet inventief. 30 

 

5.2.6 Inventiviteit van conclusie 8 

Conclusie 8 beperkt het plantengeslacht van de potplant tot phalaenopsis, 

anthurium en spatyfillum. Deze plantengeslachten betreffen, evenals rozen, veel 

verhandelde planten. Van bijzondere moeilijkheden die zouden optreden bij het 35 

kleuren van de bloemen van de potplanten van deze genoemde plantengeslachten 

is niets gebleken. Het door octrooihouders aangevoerde argument dat in ieder 

geval de phalaenopsis een fragiele plant betreft, waarvan het vooraf niet 

aannemelijk was dat de plant zou blijven leven zonder uitval van bloemen en 

knoppen wanneer een boring in de bloemsteel zou worden aangebracht en 40 

kleurstof direct in de bloemsteel zou worden ingebracht, is door octrooihouders 

niet verder onderbouwd en door verzoekster weersproken. 

NL Octrooicentrum is dan ook van oordeel, dat de vakman die het kleuren van 

rozen volgens conclusie 1 tot zijn beschikking heeft, deze werkwijze ook zonder 

inventieve arbeid toe zal passen op potplanten van een van de plantengeslachten 45 

phalaenopsis, anthurium en spatyfillum.  

Conclusie 8 wordt derhalve niet inventief bevonden. 
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5.2.7 Inventiviteit van conclusie 9 

Conclusie 9 onderscheidt zich van D4 slechts doordat het een potplant betreft. 

Zoals hiervoor reeds uiteengezet, zal de vakman uitgaande van D4 zonder 

inventieve arbeid uitkomen op een potplant.  

Conclusie 9 is derhalve niet inventief.  5 

 

5.2.8 Inventiviteit van conclusie 10 

Conclusie 10 wordt analoog aan de redenatie met betrekking tot conclusie 8 niet 

inventief bevonden. 

 10 

5.3 Nieuwheid van het hulpverzoek 

Aangezien alle conclusies van het octrooi nieuw zijn, zijn ook de conclusies van 

het hulpverzoek nieuw. De onafhankelijke conclusies van het hulpverzoek bestaan 

namelijk uit de onafhankelijke conclusies van het octrooi met daarin opgenomen 

een beperkende maatregel uit respectievelijk conclusies 8 en 10, te weten het 15 

plantengeslacht phalaenopsis. 

 

5.4 Inventiviteit van het hulpverzoek 

Met het ingediende hulpverzoek worden onafhankelijke conclusies 1 en 9 van het 

octrooi beperkt tot een potplant van het geslacht phalaenopsis, welke maatregel 20 

in het octrooi in conclusies 8 en 10 is opgenomen. Bij de beoordeling van de 

inventiviteit van conclusies 8 en 10 van het octrooi is reeds aangegeven dat NL 

Octrooicentrum niet inziet welke inventieve arbeid voor de gemiddelde vakman 

vereist zou zijn voor het toepassen van de werkwijze voor het kleuren van rozen 

volgens conclusie 1 op een potplant van het geslacht phalaenopsis. De conclusies 25 

van het hulpverzoek zijn daarom eveneens niet inventief.   

 

6. Het advies van NL Octrooicentrum 

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat: 

 30 

- de conclusies van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan 

inventiviteit; 

- de conclusies van het hulpverzoek eveneens vernietigbaar zijn wegens 

gebrek aan inventiviteit. 

 

 

 

 

Aldus gedaan op 18 december 2013 te Den Haag door S. Jonkhart, J.W. Meewisse 

en M.W. de Lange, 
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BIE 2014, nr. 5
Arrest Hof van Justitie van de EU 
12 december 2013
Georgetown University vs Octrooicentrum Nederland

In omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin op basis van een basisoctrooi en de vergunning 
voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat bestaat uit een samenstelling van meerdere 
werkzame stoffen, de houder van dit octrooi reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft 
verkregen voor deze samenstelling van werkzame stoffen die door dit octrooi wordt beschermd in de 
zin van artikel 3, sub a, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moet 
artikel 3, sub c, van deze verordening aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat 
deze houder ook een aanvullend beschermingscertificaat verkrijgt voor één van deze werkzame stoffen 
die afzonderlijk ook als zodanig door dit octrooi wordt beschermd.

[volledige tekst]



ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

12 december 2013 (*) 

„Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Aanvullend beschermingscertificaat – 
Verordening (EG) nr. 469/2009 – Artikel 3 – Voorwaarden voor verkrijging van dit 
certificaat – Mogelijkheid om meerdere aanvullende beschermingscertificaten te 

verkrijgen op basis van eenzelfde octrooi”

In zaak C-484/12,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 
ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) bij verwijzingsuitspraak van 
12 oktober 2012, ingekomen bij het Hof op 31 oktober 2012, in de procedure 

Georgetown University

tegen

Octrooicentrum Nederland, handelend onder de naam NL Octrooicentrum, 

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld  als  volgt:  M. Ilešič,  kamerpresident,  C.G. Fernlund,  A. Ó Caoimh, 
C. Toader (rapporteur) en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: N. Jääskinen,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 12 september 2013,

gelet op de opmerkingen van:

–        Georgetown University, vertegenwoordigd door K. A. J. Bisschop, advocaat,

–        de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Schillemans, M. Bulterman 
en J. Langer als gemachtigden,

–        de  Franse  regering,  vertegenwoordigd  door  D. Colas  en  S. Menez  als 
gemachtigden,

–        de  Europese  Commissie,  vertegenwoordigd  door  F. W. Bulst,  F. Wilman  en 
J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie  van de advocaat-generaal  ter  terechtzitting van 14 november 
2013,

het navolgende

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0484:NL:HTML#Footnote*


Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 3 en 
14 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen 
(PB L 152, blz. 1). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Georgetown University en 
het Octrooicentrum Nederland, handelend onder de naam NL Octrooicentrum (hierna: 
„OCN”) over de weigering door het OCN om een aanvullend beschermingscertificaat 
(hierna: „ABC”) af te geven voor één enkele werkzame stof. 

 Toepasselijke bepalingen

 Unierecht

3        De punten 4 en 5, alsook 9 en 10, van de considerans van verordening nr. 469/2009 
luiden als volgt: 

„(4)      De periode die verloopt tussen de indiening van een aanvraag voor een octrooi 
op een nieuw geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen 
[hierna:  ‚VHB’]  van  dit  geneesmiddel  brengt  momenteel  de  door  het  octrooi 
verleende effectieve bescherming terug tot een periode die ontoereikend is om 
de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven. 

(5)      Deze  omstandigheden  leiden  tot  onvoldoende  bescherming  zodat  het 
farmaceutisch onderzoek wordt benadeeld.

[...]

(9)      De  duur  van  de  door  het  certificaat  verleende  bescherming  moet  zodanig 
worden  vastgesteld  dat  daardoor  voldoende  effectieve  bescherming  mogelijk 
wordt. De houder, zowel van een octrooi als van een certificaat moet daartoe in 
aanmerking kunnen komen voor een uitsluitend recht van ten hoogste vijftien jaar 
in totaal vanaf de afgifte van de eerste [VHB] van het betrokken geneesmiddel in 
de Gemeenschap. 

(10)      Er moet niettemin rekening worden gehouden met alle belangen, inclusief die 
van de volksgezondheid, die op het spel staan in een zo complexe en gevoelige 
sector als de farmaceutische sector. Met het oog hierop zou het certificaat niet 
voor  een  langere  periode  dan  vijf  jaar  mogen  worden  afgegeven.  De  aldus 
verleende bescherming moet bovendien strikt beperkt zijn tot het product dat valt 
onder de vergunning voor het als geneesmiddel in de handel brengen.” 

4        Artikel 1 van die verordening, met als opschrift „Definities”, bepaalt: 

„In deze verordening wordt verstaan onder:

a)      ,geneesmiddel’: elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als 
hebbende  therapeutische  of  profylactische  eigenschappen  met  betrekking  tot 
ziekten bij [de] mens [...]; 



b)      ,product’: de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een 
geneesmiddel;

c)      ,basisoctrooi’:  een  octrooi  waardoor  een  product  als  zodanig  dan  wel  een 
werkwijze voor de verkrijging van een product of een toepassing van een product 
beschermd wordt en dat door de houder ervan aangewezen wordt met het oog 
op de procedure voor de verkrijging van een certificaat; 

d)      ,certificaat’: het [ABC];

[...]”

5        Artikel 3 van die verordening, met als opschrift „Voorwaarden voor de verkrijging van 
het certificaat”, luidt: 

„Het  certificaat  wordt  afgegeven indien in  de lidstaat  waar  de in  artikel 7  bedoelde 
aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag: 

a)      het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;

b)      voor  het  product  als  geneesmiddel  een van kracht  zijnde [VHB]  is  verkregen 
overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG [van het Europees Parlement en de Raad 
van  6 november  2001  tot  vaststelling  van  een  communautair  wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311, blz. 67)] [...]; 

c)      voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;

d)      de sub b genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel 
brengen van het product als geneesmiddel.”

6        Artikel 4  van  die  verordening,  met  als  opschrift  „Voorwerp  van  de  bescherming”, 
bepaalt: 

„Binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming strekt de door 
het certificaat verleende bescherming zich alleen uit tot het product dat valt onder de 
[VHB] van het overeenkomstige geneesmiddel, voor ieder gebruik van het product als 
geneesmiddel,  waarvoor  vergunning  is  gegeven  vóór  de  vervaldatum  van  het 
certificaat.” 

7        Artikel 5 van verordening nr. 469/2009, inzake de „[g]evolgen van het certificaat”, luidt: 

„Onder voorbehoud van artikel 4 verleent het certificaat dezelfde rechten als die welke 
door  het  basisoctrooi  worden  verleend  en  is  het  onderworpen  aan  dezelfde 
beperkingen en verplichtingen.” 

8        Artikel 13 van die verordening, getiteld „Duur van het certificaat”, luidt als volgt: 

„1.      Het  certificaat  geldt  vanaf  het  verstrijken  van  de  wettelijke  duur  van  het 
basisoctrooi,  voor een duur die gelijk  is aan de periode die is verstreken tussen de 
datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste [VHB] in de 
Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar. 

2.      Niettegenstaande  het  bepaalde  in  lid 1  kan  de  duur  van  het  certificaat  ten 
hoogste vijf jaar bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan. 



[...]”

9        Onder  het  opschrift  „Verval  van  het  certificaat”  heet  het  in  artikel 14  van  die 
verordening: 

„Het certificaat vervalt:

a)      aan het einde van de in artikel 13 genoemde duur;

b)      indien de houder van het certificaat er afstand van doet;

c)      indien de op grond van artikel 12 vastgestelde jaarlijkse taks niet tijdig is voldaan;

d)      indien en zolang als het door het certificaat beschermde product ten gevolge van 
intrekking  van  de  desbetreffende  vergunning  of  vergunningen  voor  het  in  de 
handel  brengen  [...]  niet  meer  in  de  handel  mag  worden  gebracht.  De  [...] 
autoriteit kan ambtshalve of op verzoek van een derde over het verval van het 
certificaat beslissen.” 

 Nederlands recht

10      Artikel 63 van de Nederlandse Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt: 

„1.      Een octrooihouder kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn octrooi. De 
afstand  heeft  terugwerkende  kracht  overeenkomstig  artikel 75,  vijfde  tot  en  met 
zevende lid. 

[...]”

11      Artikel 75 van deze wet luidt als volgt: 

„[...]

5.      Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de 
artikelen 53, 53a, 71, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naargelang 
het octrooi geheel of gedeeltelijk is vernietigd. 

6.      De terugwerkende kracht van de nietigheid heeft geen invloed op:

a)      een beslissing, niet zijnde een voorlopige voorziening, ter zake van handelingen 
in  strijd  met  het  in  de  artikelen 53 en 53a bedoelde  uitsluitend  recht  van de 
octrooihouder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 71, 72 en 73, die 
voor de vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd; 

b)      een  voor  de  vernietiging  gesloten  overeenkomst,  voor  zover  deze  voor  de 
vernietiging is uitgevoerd;  uit  billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling 
worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen in de 
mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is. 

7.      Voor de toepassing van het zesde lid, onder b, wordt onder het sluiten van een 
overeenkomst mede verstaan het ontstaan van een licentie op een andere in artikel 56, 
tweede lid, 59 of 60 aangegeven wijze.” 

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen



12      Op  24 juni  1993  heeft  Georgetown  University  een  aanvraag  voor  een  Europees 
octrooi,  getiteld  „Papillomavirusvaccin”,  ingediend,  die  door  het  Europees 
Octrooibureau (EOB) onder nummer EP 0 647 140 is ingeschreven voor een L1-eiwit 
van het humaan papillomavirus (PV) dat in staat is neutraliserende antilichamen aan te 
maken tegen de virusdeeltjes  van het  papillomavirus.  Er  bestaan een groot  aantal 
genotypen van het  humaan papillomavirus (HPV),  die in groepen zijn ingedeeld op 
basis  van gelijkenissen in  hun DNA-sequenties.  De HPV-subtypen 6 en 11 zouden 
verantwoordelijk  zijn  voor  condyloma,  terwijl  de  HPV-subtypen 16  en  18 
verantwoordelijk zouden zijn voor precancereuze letsels in het genitale gebied en voor 
baarmoederhalskanker. 

13      Een van de conclusies van het octrooi van Georgetown University betreft een vaccin 
ter preventie van een papillomavirusinfectie  dat op zijn minst voormeld eiwit  of  een 
deeltje  daarvan bevat,  dat  uit  met  name HPV-16,  HPV-18,  dan wel  uit  HPV-16 en 
HPV-18 tezamen is  geselecteerd.  Dit  octrooi  is  op  12 december  2007 verleend en 
verstreek op 23 juni 2013. 

14      Op 14 december 2007 heeft Georgetown University op basis van de op 20 september 
2006 aan Sanofi Pasteur MSD SNC afgegeven VHB van het geneesmiddel Gardasil, 
waarin gezuiverde,  in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) geproduceerde eiwitten 
van HPV-6, HPV-11, HPV-16 en HPV-18 zijn opgenomen, alsook op basis van de op 
20 september  2007  aan  GlaxoSmithKline  Biologicals  SA  afgegeven  VHB  van  het 
geneesmiddel  Cervarix,  waarin  gezuiverde,  in  cellen  van  insecten  (Trichoplusia  ni) 
geproduceerde eiwitten  van HPV-16 en HPV-18 zijn  opgenomen, bij  het  OCN acht 
aanvragen voor ABC’s ingediend in verband met haar octrooi EP 0 647 140. 

15      Twee  van  deze  aanvragen  (nrs. 300318  en  300315)  betroffen  de  samenstelling 
HPV-6,  HPV-11,  HPV-16  en  HPV-18  respectievelijk  de  samenstelling  HPV-16  en 
HPV-18. Vier andere aanvragen (nrs. 300316, 300317, 300319 en 300320) strekten 
ertoe een ABC te verkrijgen voor respectievelijk HPV-16, HPV-18, HPV-6 en HPV-11 
afzonderlijk. Ook twee andere aanvragen (nrs. 300321 en 300322) betroffen HPV-16 
afzonderlijk en HPV-18 afzonderlijk. 

16      Op 15 januari 2008 heeft het OCN de aanvragen nrs. 300315 en 300318 ingewilligd. 

17      Op 19 mei 2010 is ABC-aanvraag nr. 300321, die was gebaseerd op de VHB van het 
geneesmiddel Gardasil en waarin als „product” in de zin van verordening nr. 469/2009 
het recombinant L1-eiwit van het papillomavirus (HPV) van type 16 was aangegeven, 
afgewezen. 

18      In eerste instantie heeft het OCN zijn weigeringsbesluit gebaseerd op artikel 3, sub b, 
van  verordening  nr. 469/2009,  op  grond  dat  de  ter  ondersteuning  van  de  ABC-
aanvraag  aangevoerde  VHB  betrekking  had  op  een  geneesmiddel  dat  andere 
werkzame stoffen dan enkel het recombinante eiwit van HPV-16 bevatte. Daarop heeft 
Georgetown University  tegen deze weigering  van het  OCN beroep ingesteld  bij  de 
verwijzende rechter. 

19      Na de arresten van 24 november 2011, Medeva (C-322/10, Jurispr. blz. I-12051) en 
Georgetown  University  e.a.  (C-422/10,  Jurispr.  blz. I-12157),  heeft  de  verwijzende 
rechter vastgesteld dat de partijen in het hoofdgeding het eens waren geworden over 
het feit dat, gelet op de antwoorden van het Hof in die arresten, de afgifte van een ABC 
voor de werkzame stof HPV-16 afzonderlijk niet mocht worden geweigerd op grond van 
voormeld artikel 3, sub b, zodat het besluit van het OCN op dat punt moest worden 
vernietigd. 



20      Deze autoriteit stelt echter dat voor haar weigeringsbesluit een andere grondslag kan 
worden gevonden in artikel 3, sub c, van verordening nr. 469/2009, aangezien volgens 
het OCN uit deze bepaling, zoals uitgelegd door het Hof, voortvloeit dat niet meer dan 
één ABC per basisoctrooi mag worden afgegeven. Georgetown University heeft echter 
op grond van haar basisoctrooi al twee ABC’s verkregen. 

21      De vijf andere ABC-aanvragen van Georgetown University worden nog door het OCN 
onderzocht. 

22      De verwijzende rechter merkt op dat een regel volgens welke slechts één ABC per 
basisoctrooi  mag worden afgegeven,  door de houders van octrooien die betrekking 
hebben op verschillende producten eenvoudig zou kunnen worden omzeild. Zij zouden 
immers  hun  octrooien  enkel  aldus  moeten  opdelen  dat  er  maar  één  product  per 
basisoctrooi is, waardoor zij een ABC voor elk product zouden kunnen verkrijgen. 

23      Georgetown University  heeft  aan deze rechter  meegedeeld  dat  zij  bereid  was  om 
afstand  te  doen  van  de  twee  haar  reeds  verleende  ABC’s  voor,  ten  eerste,  de 
samenstelling HPV-6, HPV-11, HPV-16 en HPV-18, en, ten tweede, de samenstelling 
HPV-16 en HPV-18, en om haar nog hangende aanvragen voor een ABC in te trekken, 
indien zij daardoor, na de uitleggingen van de verordening door het Hof, een ABC voor 
HPV-16 kon verkrijgen. 

24      De verwijzende rechter betwijfelt echter of de afstand van de twee reeds afgegeven 
ABC’s terugwerkende kracht kan hebben, waardoor Georgetown University eventueel 
een  ABC  voor  HPV-16  kan  verkrijgen.  Hij  verwijst  dienaangaande  naar  de 
terugwerkende kracht van de in artikel 63 van de Nederlandse Rijksoctrooiwet 1995 
bepaalde afstand van een octrooi door de houder ervan, en preciseert dat artikel 14 
van  verordening  nr. 469/2009  niet  voorziet  in  een  dergelijke  terugwerkende  kracht. 
Volgens de verwijzende rechter moet de term „afstand” in artikel 14, sub b, van deze 
verordening, als een autonoom Unierechtelijk begrip worden beschouwd en uitgelegd. 
De verwijzende rechter neigt er niettemin toe om te oordelen dat, gesteld dat op basis 
van artikel 3, sub c, van deze verordening niet meer dan één ABC per basisoctrooi 
mag worden afgegeven, de toepassing, in het hoofdgeding, van dit artikel 3, sub c, en 
dus  de  weigering  van  de  aanvraag  voor  HPV-16  afzonderlijk  niet  kunnen  worden 
ontweken door een loutere intrekking van de ABC-aanvragen. 

25      Daarop heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 

„1)      Verzet verordening [...] nr. 469/2009 [...], meer in het bijzonder artikel 3, aanhef 
en onder c daarvan, zich ertegen dat,  in de situatie dat een van kracht zijnd 
basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi 
een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten? 

2)      Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, 
aanhef en onder c, van de verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een 
van  kracht  zijnd  basisoctrooi  meerdere  producten  beschermt  en  op  de 
aanvraagdatum  van  een  certificaat  voor  één  van  de  door  het  basisoctrooi 
beschermde producten  (A),  weliswaar  nog  geen  certificaten  waren  verkregen 
voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op 
die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de 
aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist? 



3)      Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage 
voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde 
datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd 
door hetzelfde basisoctrooi? 

4)      Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat 
worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd 
product,  indien  reeds  eerder  voor  een  ander  door  hetzelfde  basisoctrooi 
beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat 
door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat 
te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi? 

5)      Indien het  voor  beantwoording  van de vorige  vraag relevant  is  of  de  afstand 
terugwerkende  kracht  heeft,  wordt  de  vraag  of  afstand  terugwerkende  kracht 
heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de verordening of door het 
nationale recht? Indien de vraag of  afstand terugwerkende kracht  heeft  wordt 
beheerst  door  artikel 14,  aanhef  en  onder  b,  van  de  verordening,  dient  die 
bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?” 

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag

26      Met  zijn  eerste  vraag  wenst  de  verwijzende  rechter  in  wezen  te  vernemen of,  in 
omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin op basis van een basisoctrooi en 
de  VHB  van  een  geneesmiddel  dat  bestaat  uit  een  samenstelling  van  meerdere 
werkzame stoffen, de houder van dit octrooi reeds een ABC heeft verkregen voor deze 
samenstelling van werkzame stoffen die door dit octrooi wordt beschermd in de zin van 
artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009, artikel 3, sub c, van deze verordening 
aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat deze houder ook een 
ABC verkrijgt  voor één van deze werkzame stoffen die afzonderlijk ook als zodanig 
door dit octrooi wordt beschermd. 

27      Vooraf zij opgemerkt dat een groot aantal genotypen van HPV bestaan, die in groepen 
zijn ingedeeld op basis van de gelijkenissen in hun DNA-sequenties, en dat bovendien, 
zoals met name blijkt uit de punten 13, 14, 17 en 19 van het reeds aangehaalde arrest 
Georgetown University e.a., alsook uit de punten 13, 14, 16 en 18 van de beschikking 
van  25 november  2011,  University  of  Queensland  en  CSL  (C-630/10,  Jurispr. 
blz. I-12231), verschillende van deze HPV’s, evenals de werkwijze of werkwijzen voor 
de  verkrijging  ervan,  worden  beschermd  door  meerdere  basisoctrooien  die  aan 
verschillende houders toebehoren. 

28      Dienaangaande  heeft  het  Hof,  in  een  situatie  waarin  een  „product”  in  de zin  van 
artikel 1 van verordening nr. 469/2009 wordt beschermd door meerdere basisoctrooien 
die in voorkomend geval aan verschillende houders toebehoren, of  het nu gaat om 
octrooien  voor  dit  product,  octrooien  voor  werkwijzen  voor  de  verkrijging  ervan  of 
octrooien voor een toepassing van dit product, reeds geoordeeld dat overeenkomstig 
artikel 3, sub c, van deze verordening elk van deze octrooien een recht op een ABC 
kan doen ontstaan, maar dat voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat mag 
worden  afgegeven  (zie  arresten  van  23 januari  1997,  Biogen,  C-181/95,  Jurispr. 
blz. I-357,  punt 28,  en  3 september  2009,  AHP  Manufacturing,  C-482/07,  Jurispr. 
blz. I-7295, punten 22 en 23). In een dergelijke situatie zullen de soorten octrooien die 
in voorkomend geval aan elk van deze houders toebehoren in dat opzicht gevolgen 
hebben voor de bescherming die bij  ABC kan worden verkregen,  aangezien in  het 



geval  van  een  octrooi  dat  een  product  als  zodanig  beschermt  de  van  het  ABC 
uitgaande bescherming betrekking zal hebben op dit product, terwijl in het geval van 
een octrooi voor een werkwijze voor de verkrijging van een product deze bescherming 
enkel betrekking zal hebben op de werkwijze voor de verkrijging van dit product of, 
indien het op dit octrooi toepasselijke recht dit bepaalt, eventueel op een product dat 
middels  die  werkwijze  rechtstreeks  wordt  verkregen  (zie  beschikking  University  of 
Queensland en CSL, reeds aangehaald, punt 39), en in het geval van een octrooi voor 
een nieuwe therapeutische toepassing van een al dan niet bekende werkzame stof de 
door het ABC verleende bescherming zich niet tot de werkzame stof als zodanig kan 
uitstrekken, maar enkel tot het nieuwe gebruik van dat product [arrest van 19 juli 2012, 
Neurim Pharmaceuticals (1991), C-130/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
punt 25]. 

29      In het hoofdgeding is evenwel een andere situatie aan de orde, namelijk die waarin 
eenzelfde basisoctrooi zou kunnen worden geacht meerdere producten te beschermen 
in  de  zin  van  artikel 3,  sub a,  van  verordening  nr. 469/2009,  en  wordt  dus  een 
onderscheiden vraag aan de orde gesteld, in casu de vraag of de houder van een 
dergelijk octrooi op basis van dit octrooi meerdere ABC’s kan verkrijgen. 

30      In dat verband is het juist dat een octrooi dat meerdere onderscheiden „producten” 
beschermt het in beginsel mogelijk kan maken meerdere ABC’s te verkrijgen voor elk 
van deze onderscheiden producten, met name voor zover elk van deze producten als 
zodanig wordt „beschermd” door dit „basisoctrooi” in de zin van artikel 3, sub a, van 
verordening nr. 469/2009 juncto artikel 1, sub b en c, ervan (arrest van 12 december 
2013,  Actavis  Group  PTC en  Actavis  UK,  C-443/12,  nog  niet  gepubliceerd  in  de 
Jurisprudentie,  punt 29)  en is  opgenomen in  een geneesmiddel  dat  over  een VHB 
beschikt. 

31      De bewoordingen van de artikelen 1, sub b, en 3, sub c, van verordening nr. 469/2009 
staan  immers  niet  in  de  weg  aan  een  dergelijke  uitlegging.  Deze  uitlegging  vindt 
bovendien steun in het doel van deze verordening, die, zoals blijkt uit punt 11 van de 
toelichting bij het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad van 11 april 1990 
betreffende de invoering  van een aanvullend beschermingscertificaat  [COM(90) 101 
def.], ertoe strekt het onderzoek op farmaceutisch gebied aan te moedigen door één 
ABC per product af te geven, waarbij product in de strikte zin van werkzame stof moet 
worden opgevat.  Elke andere uitlegging zou overigens aanleiding kunnen geven tot 
omzeilingsstrategieën,  waaruit  bijkomende kosten voortvloeien die innovatie  kunnen 
ontmoedigen in die zin dat de belanghebbenden geneigd zouden zijn om voor elk van 
hun „producten” een afzonderlijk basisoctrooi aan te vragen. 

32      In het hoofdgeding lijkt vast te staan dat het basisoctrooi van Georgetown University 
minstens  zowel  de  samenstelling  HPV-6,  HPV-11,  HPV-16  en  HPV-18  en  de 
samenstelling HPV-16 en HPV-18, zoals opgenomen in de geneesmiddelen Gardasil 
en Cervarix, als HPV-16, zoals op de markt gebracht in het geneesmiddel Gardasil, 
beschermt. 

33      De feiten in het hoofdgeding verschillen bijgevolg ook van die in de zaak die heeft 
geleid  tot  het  reeds  aangehaalde  arrest  Actavis  Group  PTC  en  Actavis  UK.  In 
laatstgenoemde zaak beschermde een basisoctrooi  immers een werkzame stof  als 
zodanig en had het de houder ervan in staat gesteld om op basis van de VHB van een 
geneesmiddel dat enkel deze werkzame stof bevatte, een ABC voor deze werkzame 
stof te verkrijgen. Het ging toen erom of op basis van dit octrooi, maar op basis van 
een  latere  VHB  van  een  geneesmiddel  dat  diezelfde  werkzame  stof  bevatte  in 
samenstelling met een door dit octrooi niet als zodanig beschermde werkzame stof, de 



houder van ditzelfde octrooi een tweede ABC kon aanvragen voor de samenstelling 
van de werkzame stof waarvoor reeds een ABC was afgegeven en de door dit octrooi 
niet als zodanig beschermde werkzame stof. 

34      Daaruit volgt dat het antwoord van het Hof op de tweede vraag in de zaak die heeft 
geleid  tot  voormeld  arrest  Actavis  Group  PTC  en  Actavis  UK  niet  kan  worden 
toegepast op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde zaak. 

35      In  het  hoofdgeding  en  gelet  op  punt 30  van  het  onderhavige  arrest  worden  de 
samenstelling  van  de  vier  werkzame  stoffen,  waaronder  HPV-16,  en  diezelfde 
werkzame stof HPV-16 afzonderlijk, beschermd door het basisoctrooi van Georgetown 
University in de zin van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009. Bijgevolg staat 
artikel 3,  sub c,  van  deze  verordening  in  beginsel  niet  eraan  in  de  weg  dat  aan 
Georgetown University op basis van dit octrooi en van eenzelfde VHB, in casu de VHB 
van Gardasil, een ABC wordt afgegeven voor zowel de samenstelling van werkzame 
stoffen  (HPV-6,  HPV-11,  HPV-16  en  HPV-18)  als  voor  de  werkzame  stof  HPV-16 
afzonderlijk. Deze twee ABC’s zullen immers, zelfs al zou de beschermingssfeer ervan 
overlap vertonen, in beginsel op dezelfde datum verstrijken. 

36      Door aldus meerdere ABC’s voor onderscheiden „producten” af te geven, kan dus een 
toereikende  en  voor  de  beide  voormelde  ABC’s  identieke  periode  van  effectieve 
bescherming door het octrooi worden hersteld door de houder ervan de mogelijkheid te 
bieden om bij  het verstrijken van het basisoctrooi gedurende een aanvullend tijdvak 
een uitsluitend recht te genieten, teneinde op zijn minst gedeeltelijk  compensatie te 
verlenen  voor  de  vertraging  die  de  commerciële  exploitatie  van  zijn  uitvinding  of 
uitvindingen  heeft  opgelopen  door  de  tijd  die  is  verstreken  tussen  de  datum  van 
indiening van de octrooiaanvraag en de datum waarop de eerste VHB in de Europese 
Unie  is  verkregen  (zie  arrest  van  11 november  2010,  Hogan  Lovells  International, 
C-229/09, Jurispr. blz. I-11335, punt 50, en arrest Actavis Group PTC en Actavis UK, 
reeds aangehaald, punt 31). 

37      Uit de in de verwijzingsbeslissing verstrekte gegevens lijkt echter te kunnen worden 
opgemaakt  dat  de  door  het  basisoctrooi  beschermde  werkzame  stof  waarvoor 
Georgetown University in het  hoofdgeding een ABC op basis van de VHB van het 
geneesmiddel  Gardasil  heeft  aangevraagd,  namelijk  HPV-16,  mogelijk  ook  is 
opgenomen  in  een  ander  geneesmiddel,  Cervarix,  waarvoor  later  een  VHB  is 
verkregen. 

38      Dienaangaande zij  gepreciseerd dat wanneer de houder van een octrooi een ABC 
voor een werkzame stof verkrijgt op basis van de VHB van het eerste geneesmiddel 
dat op de markt is gebracht en als werkzame stof onder meer de door het basisoctrooi 
beschermde werkzame stof bevat (arrest Medeva, reeds aangehaald, punt 40), zoals 
in  het  hoofdgeding een ABC voor HPV-16 op basis  van de VHB van Gardasil,  de 
bewoordingen van artikel 3, sub c, van verordening nr. 469/2009 zich ertegen verzetten 
dat de houder op basis van hetzelfde octrooi een ander ABC voor ditzelfde HPV-16 als 
„product” verkrijgt op basis van een latere VHB van een ander geneesmiddel dat ook 
HPV-16 bevat, tenzij in dat andere geneesmiddel het „product” waarop de aanvraag 
voor een ABC betrekking heeft in werkelijkheid een ander HPV-16 is dat binnen de 
beschermingssfeer  valt  van  het  basisoctrooi  op  basis  waarvan  deze  aanvraag  is 
ingediend [zie  in  die  zin  arrest  Neurim Pharmaceuticals  (1991),  reeds aangehaald, 
punt 30]. 

39      Overeenkomstig  artikel 5  van  verordening  nr. 469/2009  verlenen  ABC’s  zoals  die 
waarover het in punt 35 van het onderhavige arrest gaat, die voor die producten zijn 



afgegeven, bij het verstrijken van het basisoctrooi dezelfde rechten als die welke door 
het basisoctrooi voor die producten werden verleend, binnen de in artikel 4 van die 
verordening gestelde grenzen van de door dit octrooi verleende bescherming. Kon de 
houder  van  dit  octrooi  binnen  de  geldigheidsperiode  ervan  zich  op  basis  van  zijn 
octrooi  verzetten  tegen  ieder  gebruik  of  tegen  bepaalde  toepassingen  van  zijn 
producten in de vorm van een geneesmiddel dat uit een dergelijk product bestaat of 
waarin  een  dergelijk  product  is  opgenomen,  dan  zullen  de  ABC’s  die  voor  deze 
producten  worden  afgegeven  hem  bijgevolg  dezelfde  rechten  verlenen  voor  ieder 
gebruik van deze producten als geneesmiddel, waarvoor vergunning is gegeven vóór 
de vervaldatum van deze certificaten (zie arresten Medeva, punt 39, en Georgetown 
University e.a., punt 32, alsook beschikking University of Queensland en CSL, reeds 
aangehaald, punt 34, en beschikking van 25 november 2011, Daiichi Sankyo, C-6/11, 
Jurispr. blz. I-12255, punt 29). 

40      Wat  dergelijke  ABC’s  betreft,  bepaalt  artikel 13  van  verordening  nr. 469/2009 
bovendien dat bij het verstrijken van deze ABC’s de houder ervan zich op grond van 
het basisoctrooi dat heeft gediend als basis voor de afgifte van dergelijke ABC’s niet 
langer  kan  verzetten  tegen  het  in  de  handel  brengen  door  derden  van  de  enkele 
werkzame stof waarop één van deze twee ABC’s betrekking heeft, en evenmin tegen 
het  in  de  handel  brengen  van  de  samenstelling  waarop  het  andere  certificaat 
betrekking heeft. Dit  heeft tot gevolg dat deze derden na de vervaldatum van deze 
twee  ABC’s  de  mogelijkheid  moeten  hebben  om  niet  enkel  geneesmiddelen  die 
bestaan uit  deze voorheen beschermde enkele werkzame stof of  samenstelling van 
werkzame  stoffen  op  de  markt  te  brengen,  maar  ook  elk  geneesmiddel  dat  deze 
werkzame  stof  of  die  samenstelling  bevat,  in  dat  geval  in  combinatie  met  andere 
werkzame stoffen. 

41      Gelet  op  een  en  ander  moet  op  de  eerste  vraag  worden  geantwoord  dat  in 
omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin op basis van een basisoctrooi en 
de  VHB  van  een  geneesmiddel  dat  bestaat  uit  een  samenstelling  van  meerdere 
werkzame stoffen, de houder van dit octrooi reeds een ABC heeft verkregen voor deze 
samenstelling van werkzame stoffen die door dit octrooi wordt beschermd in de zin van 
artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009, artikel 3, sub c, van deze verordening 
aldus moet worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat deze houder ook 
een ABC verkrijgt voor één van deze werkzame stoffen die afzonderlijk ook als zodanig 
door dit octrooi wordt beschermd. 

 Tweede tot en met vijfde vraag

42      De tweede tot en met de vijfde vraag zijn slechts gesteld voor het geval dat het Hof de 
eerste vraag bevestigend zou beantwoorden. 

43      Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeven de tweede tot en met de vijfde 
prejudiciële vraag niet te worden beantwoord. 

 Kosten

44      Ten  aanzien  van  de  partijen  in  het  hoofdgeding  is  de  procedure  als  een  aldaar 
gerezen  incident  te  beschouwen,  zodat  de  nationale  rechterlijke  instantie  over  de 
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij 
het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:



In  omstandigheden  als  die  in  het  hoofdgeding,  waarin  op  basis  van  een 
basisoctrooi  en  de  vergunning  voor  het  in  de  handel  brengen  van  een 
geneesmiddel dat bestaat uit een samenstelling van meerdere werkzame stoffen, 
de houder van dit  octrooi  reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft 
verkregen voor deze samenstelling van werkzame stoffen die door dit octrooi 
wordt beschermd in de zin van artikel 3, sub a, van verordening (EG) nr. 469/2009 
van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  6 mei  2009  betreffende  het 
aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moet artikel 3, sub c, 
van deze verordening aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat 
dat deze houder ook een aanvullend beschermingscertificaat verkrijgt voor één 
van  deze  werkzame stoffen  die  afzonderlijk  ook  als  zodanig  door  dit  octrooi 
wordt beschermd.

ondertekeningen

* Procestaal: Nederlands. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0484:NL:HTML#Footref*


BIE 2014, nr. 6
Vonnis rechtbank Den Haag 
6 november 2013
Marconi Kraemer vs Octrooicentrum Nederland

De rechtbank heeft zijn vonnis in kort geding van 27 maart 2012 (BIE 2012, nr 5) bevestigd en 
geoordeeld dat Octrooicentrum Nederland geen vormgebrekenbrief hoeft te sturen in het geval niet is 
voldaan aan de vereisten van artikel 52 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995.
Marconi Kraemer heeft hoger beroep ingesteld; deze procedure loopt nog.

[volledige tekst]

[vonnis Rechtbank Den Haag van 27 maart 2012]



vonnis 

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE 
 
Sector civiel recht 
 
 
zaaknummer / rolnummer: 412717 / KG ZA 12-136 
 
Vonnis in kort geding van 27 maart 2012 
 
in de zaak van 
 
de rechtspersoon naar vreemd recht  
TRUMA GERÄTETECHNIK GmbH & CO, 
gevestigd te Putzbrunn, Duitsland,  
eiseres, 
advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam, 
 
tegen 
 
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
TRADEKAR INTERNATIONAL B.V., 
gevestigd te Culemborg, 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
TRADEKAR BENELUX B.V., 
gevestigd te Culemborg, 
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
DEFA EUROPE B.V., 
gevestigd te Amsterdam, 
gedaagden, 
advocaat mr. A.I. Chistyakova te Utrecht. 
 
Partijen zullen hierna Truma en Tradekar genoemd worden, gedaagden afzonderlijk tevens 
Tradekar International, Tradekar Benelux en Defa. Voor Truma is de zaak inhoudelijk be-
handeld door haar advocaat, alsmede door mr.N. Wiersma, advocaten te Amsterdam met 
bijstand van ir. A. Aalbers en dr. L. Feenstra, octrooigemachtigden. Voor Tradekar is de 
zaak inhoudelijk behandeld door haar advocaat en door mr. W.A.J. Hoorneman, advocaat te 
Utrecht met bijstand van drs. G. Seezink, octrooigemachtigde. 
  
1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaardingen van 10 februari 2012; 
- de bij brief van 10 februari 2012 toegezonden producties zijdens Truma (1 t/m 19); 
- de bij brief van 24 februari 2012 toegezonden akte overlegging producties zijdens 
Tradekar (1 t/m 10); 
- de faxbrief van mr. Ebbink van 7 maart 2012 houdende voorwaardelijke uitbreiding van de 
grondslag van Truma’s verbodvordering met een beroep op indirecte octrooi-inbreuk; 
- de bij faxbrief van 9 maart 2012 toegezonden akte voorwaardelijke aanvulling van eis in 
kort geding (met indirecte octrooi-inbreuk), waarvan ter zitting akte is verleend; 
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- de bij faxbrieven van 12 maart 2012 door de advocaten toegezonden proceskostenspecifi-
caties – zijdens Tradekar in de vorm van productie 11; 
- de bij faxbrief van 13 maart 2012 toegezonden producties 20 tot en met 22 zijdens Truma; 
- de mondelinge behandeling van 13 maart 2012 en de daarbij door de behandelend advoca-
ten overgelegde pleitnotities. 
 
1.2. Tradekar heeft ter zitting bezwaar gemaakt en gehandhaafd tegen de zeer late toe-
zending van producties 20 tot en met 22 van Truma. Truma motiveert die laattijdige inbreng 
met de stelling dat zij deze eerst heeft toegezonden toen haar bij bestudering van de proces-
kostenverantwoording van Tradekar, ingekomen op 12 maart 2012, bleek dat er mogelijk 
een beroep zou worden gedaan op de gevolgen van het ontbreken van een Nederlandse ver-
taling van het octrooi zoals gewijzigd in oppositie. Volgens Tradekar had Truma behoren te 
begrijpen dat dit een verweerpunt zou worden, waarop Truma binnen de haar gestelde ter-
mijn voor inbreng van producties had behoren te anticiperen.  
 
1.3. De voorzieningenrechter heeft aan het begin van de mondelinge behandeling aan-
gegeven deze stukken vooralsnog te willen aanvaarden teneinde een voorlopig inhoudelijk 
debat over deze kwestie te faciliteren. Daarbij is goede nota genomen van de door  
mr. Hoorneman kenbaar gemaakte onmogelijkheid om op deze korte termijn voldoende te 
kunnen duiden wat de reikwijdte en status zijn van het als productie 20 ingebrachte verslag 
van een periodiek administratief overleg tussen NL Octrooicentrum en vertegenwoordigers 
van octrooigemachtigden of het als productie 21 ingebrachte formulier voor ‘vormgebreken’ 
dat het Bureau kennelijk hanteert. Dit zal bij de belangenafweging worden meegewogen. 
 
1.4. Vonnis is bepaald op heden. 
 
2. Uitgangspunten  

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. 
 
2.2. Truma, die zich toelegt op campingproducten, waaronder manoeuvreerinrichtingen 
of ‘hulpaandrijvingen’ voor caravans, is houdster van Europees octrooi 1 836 085 (hierna: 
EP 085 of het octrooi), haar op 23 januari 2008 verleend op een aanvrage van 5 december 
2005 onder het inroepen van prioriteit vanaf 6 december 2004 op grond van  
DE 102004058738 voor een: Hilfsantrieb für einen Anhänger, in de onbestreden Nederland-
se vertaling: hulpaandrijving voor een aanhanger.  
 
2.3. Tegen het octrooi is oppositie ingesteld, die tijdens de oppositieprocedure door de 
opposant is ingetrokken, maar vervolgens ambtshalve inhoudelijk is voortgezet door de 
betreffende oppositiedivisie van het Europees Octrooibureau, waarbij het octrooi op 1 juli 
2010 in gewijzigde vorm is gehandhaafd. De dag dat overeenkomstig art. 103 van het Euro-
pees Octrooiverdrag (hierna: EOV) de vermelding van de beslissing ten aanzien van de op-
positie is gepubliceerd, is 28 juli 2010. In de authentieke Duitse taal van het octrooi is een 
B2 exemplaar van het octrooi voorhanden. Tot op de dag van de mondelinge behandeling 
van dit kort geding is in Nederlandse vertaling slechts een versie van de in oppositie gewij-
zigde conclusies beschikbaar geweest, niet van de gewijzigde beschrijving (naast een al veel 
eerder zijdens Truma overgelegde vertaling van de B1 versie van EP 085). Eerst op 12 
maart 2012 is een Nederlandse vertaling van het octrooi zoals gehandhaafd in oppositie 
(beschrijving en conclusies) ingezonden aan het Bureau, aldaar op 13 maart 2012 ontvan-
gen. Dit is na het verstrijken van de termijn van 3 maanden bedoeld in art. 23(2) Uitvoe-
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ringsbesluit ROW 1995, welke termijn op 28 oktober 2010 verstreek.1 Blijkens de begelei-
dende brief van de octrooigemachtigde van Truma van 12 maart 2012 merkt Truma de op 
25 oktober 2010 ingediende vertaling van (alleen) de conclusies aan als de Nederlandse 
vertaling van het gewijzigde octrooi met een vormfout, inhoudende dat in de vertaling van 
het octrooi zoals gewijzigd in oppositie de vertaling van de gewijzigde beschrijving ont-
breekt. Gegeven het wettelijke regime ten aanzien van vormvoorschriften uit art. 52(6) jo. 
(2) ROW 1995 – het Bureau geeft een mogelijkheid tot herstel – heeft Truma daarop geanti-
cipeerd en alvast een ‘verbeterde vertaling’ ingezonden aan het Bureau. 
 
2.4. De conclusies in de oorspronkelijke Duitse taal na oppositie luiden als volgt: 
 

  

 
1 Ook de uiterste termijn van een jaar bedoeld in art. 23 ROW 1995, waarbinnen eventueel herstel in vorige toestand kan 

worden verlangd, is mitsdien verstreken op 28 oktober 2011. 
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Conclusies 1 en 2 zijn onafhankelijke productconclusies, conclusies 3 tot en met 12 zijn 
direct of indirect afhankelijke conclusies. Door Truma is alleen inbreuk onderbouwd op 
conclusie 1 en voor zover Tradekar bij wege van verweer de geldigheid van EP 085 be-
strijdt, doet zij dat – uiteindelijk – ook alleen ten aanzien van conclusie 1.   
 
2.5. Partijen hebben in de Nederlandse vertaling (van de conclusies van de B2-versie) 
de volgende onderverdeling in 9 kenmerken gehanteerd van conlcusie 1:  
 

1. Hulpaandrijving voor een aanhanger met: 
 
2. een vast met een chassis (1) van de aanhanger verbonden framedeel; 

 
3. een ten opzichte van het framedeel beweegbare drager (3); 

 
4. een door de drager (3) ondersteunde aandrijfmotor (31); 

 
5. een op de drager (3) gelagerde, door de aandrijfmotor aandrijfbare aandrijfrol (6); met  

 
6. een bewegingsmechanisme voor het bewegen van de drager (3) tussen een rustpositie 

waarin de aandrijfrol (6) van een wiel (2) van de aanhanger is gescheiden en een aan-
drijfpositie waarin de aandrijfrol (6) tegen het wiel (2) van de aanhanger wordt ge-
drukt; 

 
7. waarbij het bewegingsmechanisme een servoaandrijving (26) omvat voor het heen en 

weer bewegen van de drager (3) tussen de rustpositie en de aandrijfpositie 
 

met het kenmerk 
 
8. dat de servoaandrijving (26) een direct met de drager (3) gekoppelde schroefspil (27) 

roterend aandrijft; 
 
9. zodanig dat de drager afhankelijk van de rotatie van de schroefspil (27) lineair tussen 

de rustpositie en de werkpositie beweegbaar is. 
 
2.6. Bij het octrooi hoort onder meer de volgende, hier verkleind weergegeven, figuur 
10: 
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2.7. Het octrooi is onder meer afgebakend ten opzichte van EP 1 447 312 A1 (hierna: 
EP 312 of naar de aanvrager: Reich), in de verlenings- en oppositiefase door alle betrokke-
nen als de meest nabije stand van de techniek beschouwd. Tussen partijen is in confesso dat 
Reich de eerste 7 kenmerken volgens de onderverdeling van conclusie van EP 085 open-
baart. Dat kan in navolging van de door de Examiner uitgevoerde afbakeningsargumentatie 
met verwijzingscijfers van Reich als volgt worden gezien (zie ook de hierna weergegeven 
figuren uit Reich): 
 
 Hilfsantrieb für einen Anhänger, mit 

 einem starr mit einem Fahrgestell (2) des Anhängers verbundenen Rahmenteil; 
 einem relativ zu dem Rahmenteil bewegbaren Träger (5); 
 einem von dem Träger (5) gehaltenen Antriebsmotor (21); 

einer an dem Träger (5) gelagerten, von dem Antriebsmotor antreibbaren Antriebswalze 
(7); und mit 
einem Bewegungsmechanismus (4) zum Bewegen des Trägers (5) zwischen einer Ruhepo-
sition, in der die Antriebswalze (7) von einem Rad (3) des Anhängers getrennt ist, und einer 
Antriebsposition, in der die Antriebswalze (7) gegen das Rad (3) des Anhängers gedrückt 
wird; 
so, dass der Bewegungsmechanismus einen Servoantrieb (22) aufweist, zum Hin- und Her-
bewegen des Trägers (7) zwischen der Ruheposition und der Antriebsposition. 

 
 
De twee verschillen tussen Reich en conclusie 1 van het octrooi zijn derhalve dat in Reich 
de schroefspil (33, 34) niet direct (unmittelbar) met de drager (6, 26) is verbonden, maar 
door arm (30) (kenmerk 8 onbreekt) en dat de drager (6, 26) geen lineaire beweging, maar 
een gekromde beweging maakt (kenmerk 9 ontbreekt). De hieronder weergegeven figuren 
(verkleind weergegeven) behoren bij Reich: 
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2.8. Dergelijke manoeuvreerinrichtingen dienen voor het verder verplaatsen van een 
(zware) aanhanger, zoals een caravan, na loskoppeling van de auto, om de aanhanger ver-
volgens nauwkeurig op een staanplaats te krijgen. Moderne caravans zijn veelal te zwaar om 
dat comfortabel met de hand te doen. In ruststand zit de aandrijfrol van een dergelijke in-
richting in een positie van de caravanwielen af, vanuit welke stand de aandrijfrol vervolgens 
door de inrichting in een positie tegen de wielen wordt geplaatst. Voor zover thans van be-
lang gebeurt dat door een servomotor. In die stand kan een separate, zwaardere aandrijfmo-
tor uit de manoeuvreerinrichting de aanhanger vervolgens op de plaats van bestemming 
brengen, zonder dat daartoe handkracht nodig is.  
 
2.9. Tradekar International en Tradekar Benelux vormen een familiebedrijf dat zich 
toelegt op auto-gebonden producten, waaronder een hulpaandrijving voor caravans – door 
hen caravan mover genoemd – genaamd ‘Enduro EM 305’ (hierna: EM 305). Deze ziet er 
als volgt uit: 
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In het rapport van de octrooigemachtigde van Tradekar zijn onder meer de volgende figuren 
van de (werking van de) EM 305 opgenomen:  
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2.10. Defa houdt zich bezig met verkoop en distributie van auto- en caravanaccessoires 
en is, althans was, een van de distributeurs van de EM 305. 
 
2.11. De EM 305 is op een caravanbeurs in augustus/september 2010 geïntroduceerd en 
aldaar ook bestudeerd door standbezoekende medewerkers van Truma.  
 
2.12. Bij sommatiebrieven van 23 december 2011 zijn Tradekar International en Defa 
gesommeerd ter zake van octrooi-inbreuk door Truma, onder meer met betrekking tot de 
EM 305, aan welke sommaties niet is voldaan. Volgens Tradekar International maakt de EM 
305 geen inbreuk en Defa heeft in reactie op de sommatie Truma laten weten dat zij de EM 
305 niet meer zou verhandelen in Nederland en heeft des nader gesommeerd tevens verwij-
zingen naar de EM 305 van haar website verwijderd. Zij heeft evenwel desgevraagd niet 
schriftelijk bevestigd zich te zullen onthouden van (nadere) inbreuk.  
 
3. Het geschil 
 
3.1. Stellende dat Tradekar met haar Enduro EM 305 onder de beschermingsomvang 
valt van het octrooi en dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, vordert Truma 
– samengevat – een octrooi-inbreukverbod, althans voorwaardelijk een verbod tot indirecte 
octrooi-inbreuk, met als nevenvorderingen een onafhankelijke accountantsgeaccordeerde 
opgave van NAW-gegevens van alle zakelijke partijen aan wie Tradekar de Enduro EM 305 
heeft geleverd, een recall, een rectificatiebevel, een bevel tot afgifte in gerechtelijke bewa-
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ring van in voorraad zijnde en ingevolge de recall teruggekomen EM 305 manoeuvreerin-
richtingen met aanstelling van een nader genoemde deurwaarder tot gerechtelijke bewaarder 
en met veroordeling van Tradekar in de bewaringskosten, alles op straffe van verbeurte van 
dwangsommen en kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.  
 
3.2. Tradekar voert verweer.  
 
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan 
bij de beoordeling.  
 
4. De beoordeling 

 inleiding 
 
4.1. Aangezien Truma uitsluitend inbreuk op conclusie 1 van EP 085 aanvoert, is met 
partijen ter zitting onder ogen gezien dat het partijdebat daartoe beperkt kan blijven. Dat-
zelfde geldt voor de beoordeling.   
 
 vertaling? 
 
4.2. Tradekar voert als verweer dat van het in oppositie gewijzigde octrooi met als au-
thentieke taal Duits, althans van de beschrijving, niet tijdig een vertaling in het Nederlands 
aan het Bureau is toegezonden, zodat EP 085 in Nederland vanaf de aanvang geacht moet 
worden geen rechtsgevolgen te hebben gehad in de zin van artt. 52(6) jo. (4) ROW 1995.  
 
4.3. Truma bestrijdt dat. Zij stelt dat sprake is geweest van het verschaffen van een 
tijdige vertaling op 25 oktober 2010 aan het Bureau (in de vorm van die van de gewijzigde 
conclusies), maar met een vormfout (vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak daar-
in) die zich krachtens art. 52(6) jo. (2) ROW 1995 leent (en wettelijk ook moet lenen) voor 
herstel – ook al is dit na het verstrijken van de wettelijke termijn van 3 maanden na publica-
tie van de wijzigingsbeslissing in oppositie. Vooruitlopend op het verzoek om herstel van 
het Bureau in de zin van art. 52(6) jo. (2) ROW 1995 – dat deze vormfout in de optiek van 
Truma kennelijk over het hoofd heeft gezien, alsmede om het betreffende verweer van 
Tradekar in deze procedure voor te zijn – heeft zij geanticipeerd op het verzoek om herstel 
van deze vormfout en het Bureau alvast een aanvullende vertaling van (ook) de gewijzigde 
beschrijving verschaft. Zij legt ter onderbouwing van deze gang van zaken over een verslag 
van een periodiek overleg tussen octrooigemachtigden en NL Octrooicentrum waaruit zou 
blijken dat dit zo kan, alsmede een voorbeeld van een formulier uit een (geanonimiseerde 
andere) zaak, waarin als mogelijkheid tot herstel kan worden aangevinkt door het Bureau: 
‘vertaling beschrijving ontbreekt’. In bedoeld verslag van 7 april 2011 staat dienaangaande 
het volgende vermeld: 
 
 Aktiepunt 9 – Vertaling niet in de juiste taal;… 

Wanneer er in het Frans of in het Duits bij het EOB is ingediend en er is geen Nederlandse 
of Engelse vertaling van dan is dit een vormgebrek. Er wordt in die gevallen dus vormcon-
trole uitgevoerd. 
Wanneer er in het Engels is ingediend wordt er alleen op de conclusies vormcontrole uitge-
voerd. Stukken die naast de vereiste conclusies worden ingediend zullen als bijzonder stuk 
worden aangemerkt. 
Aktiepunt is afgehandeld. 
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4.4. Voorop wordt gesteld dat art. 65(1) EOV bepaalt dat een verdragsstaat in haar wet 
kan voorschrijven dat van een in oppositie gewijzigd Europees octrooi opgesteld in een niet-
landstaal een in die landstaal gestelde vertaling moet worden verschaft aan de nationale 
octrooiverlenende instantie. Dat moet binnen 3 maanden nadat de beslissing in oppositie is 
gepubliceerd, tenzij de betreffende verdragsstaat een langere periode voorschrijft. Nederland 
heeft van die mogelijkheid gebruik gemaak in art. 52 ROW 1995 (en de voorlopers van deze 
bepaling) en de periode niet verlengd. Art. 65(3) EOV schept de mogelijkheid voor een 
dergelijke verdragsstaat om het niet voldoen aan dit voorschrift te sanctioneren met nietig-
heid van het octrooi van aanvang af voor die staat. Ook dat heeft Nederland gedaan (net als 
alle andere verdragsstaten die vertaling in hun landstaal verlangen) en wel in art. 52(4) 
ROW 1995, alsmede art. 52(6) jo. (4) ROW 1995. 
 
4.5. In het implementerende art. 52(1) ROW 1995 staat nevengeschikt genoemd een 
verplichting tot het tijdig doen toekomen van een Nederlandse of Engelse vertaling van het 
octrooi dat als authentieke taal Frans of Duits heeft, en, in de volgende zin, die aanvangt 
met ‘Daarnaast’, een separate verplichting tot het tijdig doen toekomen van een Nederlandse 
vertaling van de conclusies. Dat lijkt te wijzen op twee verplichtingen (waaraan in een keer 
zal zijn voldaan door inzending van een Nederlandse vertaling van het hele octrooi, be-
schrijving en conclusies). Door het enkel insturen van een vertaling van de conclusies, lijkt 
niet voldaan aan de verplichting tot het insturen van een vertaling van het octrooi. Ook al is 
aanvankelijk een vertaling in het Nederlands van de B1 tekst ingestuurd, er dient na wijzi-
ging in oppositie een vertaling van het gehele octrooi volgens het ‘Druckexemplar’ voor de 
B2 tekst te worden ingestuurd binnen 3 maanden. Art. 52(6) ROW 1995 verklaart immers 
onder meer leden 1 en 2 van dat artikel van overeenkomstige toepassing, indien het octrooi 
in oppositie is gewijzigd2. 
 
4.6. Het is naar voorlopig oordeel de vraag of in deze zaak wel wordt toegekomen aan 
art. 52(6) jo. (2) ROW 1995, dat de mogelijkheid schept een gebrek met betrekking tot een 
vormvoorschrift in een verschafte vertaling te herstellen, indien het Bureau die signaleert. 
Zoals Truma terecht aangeeft, zal daar uiteindelijk de bodemrechter over moeten oordelen.  
 
4.7. Niet onhoudbaar lijkt de visie van Tradekar dat hier helemaal geen sprake is van 
een vertaling van het octrooi (maar alleen van de conclusies), zodat er ook niets te herstellen 
valt3.  
 
4.8. Het is de vraag of de mogelijk4 uit de producties 20-22 van Truma blijkende prak-
tijk van het Bureau om een vertalingsgebrek als het onderhavige (dus in het geheel geen 

 
2 Zie ook losbl. Intellectuele Eigendom, aantt. 2 en 6 op art. 52 ROW 1995 (Bijvank).  
3 De wijzigingen in de beschrijving voortvloeiend uit de oppositie geven aan dat figuren 11 en 12 niet tot de geclaimde materie 

van EP 085 behoren. Die figuren worden in de beschrijving uitvoerig toegelicht. Tradekar voert aan dat zonder de vermelding 

dat dit niet-geclaimde materie betreft in de oorspronkelijke vertaling, er aanleiding kan zijn tot onjuiste interpretatie van de 

beschermingsomvang van het octrooi, zodat de rechtszekerheid voor derden in het geding is. 
4 Of dit juist is, is op basis van deze summiere stukken waarop Tradekar niet voldoende inhoudelijk heeft kunnen reageren, 

voorshands niet met de nodige zekerheid vast te stellen en voor nader onderzoek of nadere bewijslevering leent dit kort geding 

zich niet. 
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vertaling van de beschrijving, uitsluitend van de conclusies5) als voor herstel vatbaar vorm-
gebrek te kwalificeren van de vertaling van het octrooi, juridisch hout snijdt. Rechtspraak is 
er niet over. Terecht geeft Tradekar immers aan dat de uit de wet voortvloeiende termijn van 
3 maanden waarbinnen op straffe van verval van Nederlandse handhavingsmogelijkheden 
van het octrooi een vertaling van het (gehele) in oppositie gewijzigde octrooi voorhanden 
moet zijn, afkomstig is uit hoger verdragsrecht en ingegeven is door rechtszekerheidsover-
wegingen. Gelet op art 23(2) Uitvoeringsbesluit ROW 1995 verstreek deze termijn op 28 
oktober 2010. Of dit verdragsrechtelijk en wettelijk stelsel een reparatie als volgens Truma 
beleidsmatig gefaciliteerd door het Bureau juridisch mogelijk maakt, is bepaald twijfelach-
tig. Hoe onwenselijk dit voor de positie van een octrooihouder als Truma ook moge zijn, 
daar zijn bij vervaltermijnen wel meer voorbeelden van in het (octrooi)recht. Of daar vol-
doende aan af kan doen dat in het octrooiregister is (blijven) aangetekend staan dat het oc-
trooi gelding heeft voor Nederland en dat taxen zijn betaald en geaccepteerd en bij het wel 
op tijd indienen van de Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusies niet door het 
Bureau is aangegeven dat daarbij een vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak, 
zoals Truma nog aanvoert, valt zeer te bezien. 
 
4.9. Naar voorlopig oordeel is er een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlo-
zen kans dat de bodemrechter zal oordelen dat dit geen vormgebrek is, maar een materieel 
gebrek met als (verdragrechtelijk doorgesijpelde) wettelijke sanctie dat aan het octrooi voor 
Nederland geen rechten kunnen worden ontleend. 
 
 toegevoegde materie? 
 
 kenmerk 8 – ‘direct met drager gekoppelde schroefspil’ 
 
4.10. Dit kenmerk is ten opzichte van de oorspronkelijke aanvrage toegevoegd teneinde 
af te bakenen ten opzichte van Reich. Volgens Tradekar betreft dit verboden toegevoegde 
materie, zodat conclusie 1 nietig is. 
 
4.11. Truma heeft aangegeven dat de basis voor de toevoeging dat sprake moet zijn van 
een directe koppeling tussen drager en schroefspil is te vinden in de (gelijk gebleven) figuur 
10 van de oorspronkelijke aanvrage en (uitsluitend) deze tekst (p. 16, rgls 34-39) uit de oor-
spronkelijke aanvrage: 
 

Fig. 10 zeigt als Variante eine fünfte Ausführungsform der Erfindung, bei der Servoantrieb 
durch eine Motor-Getreibe-Einheit 26 gebildet wird, die an dem Fahrgestell 1 gehalten ist 
und eine Spindel 27 drehend antreibt. Mit Hilfe der Spindel 27 wird der Träger 3 linear 
zwischen seiner Ruheposition und Seine Antriebsposition hin- und herbewegt. 

 
4.12. Tradekar stelt dat hieruit helemaal niet duidelijk wordt dat fig. 10 zo moet worden 
uitgelegd dat de schroefspil direct met de drager is gekoppeld. In fig. 10 is niet zichtbaar op 
welke wijze de koppeling plaatsvindt. De figuur (weergegeven in 2.6) is bijzonder schets-

 
5 Als gezegd in noot 4 is niet met voldoende zekerheid vast te stellen of de geschetste praktijk van het Bureau ook voor de 

onderhavige casusposities is bedoeld; de tekst van het verslag van het overleg Bureau-octrooigemachtigden is op zich onvol-

doende concludent en het bij wijze van voorbeeld overgelegde vormfoutformulier van het Bureau uit een andere zaak had in 

dat concrete geval niet aangevinkt ‘vertaling beschrijving ontbreekt’, maar iets heel anders. Alleen de mogelijkheid dat het 

betreffende vakje kan worden aangevinkt door het Bureau kan erop wijzen. 
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matig en de verbinding uit kenmerk 8 zit daarin ‘verstopt’ ergens achter het bovengedeelte 
van drager 3. En de geciteerde passage uit de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage 
leert inhoudelijk verder niets over de aard van de koppeling. Laat staan dat dit kenmerk voor 
de gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig zou zijn af te leiden. 
 
4.13. Truma ziet dit anders. Niet in geschil is dat vakkennis is dat een schroefspil bestaat 
uit in ieder geval een ‘schroefdeel’ met uitwendige schroefdraad en een daarop passend 
‘moerdeel’ met een inwendige schroefdraad dat een draaiende beweging in een translatoire 
beweging kan omzetten. Truma voert aan dat ‘unmittelbar gekoppelt’ betekent dat er tussen 
schroefspil en drager geen ‘overbrengingselementen’ mogen zitten, zoals hefboommecha-
nismen bekend uit de stand van de techniek (vgl. in Reich). Het moet ‘in zoverre een directe 
koppeling zijn, één-op-één, zonder omwegen, geen additionele hefboomelementen’, aldus 
Truma. Volgens haar begrijpt de vakman direct en ondubbelzinnig uit de schetsmatige teke-
ning van figuur 10 dat de koppeling geen hefboom- of andere additionele overbrengings-
elementen omvat, omdat dergelijke elementen niet worden getoond in de figuur. Volgens 
Truma zal de vakman verwachten dat tussen schroefspil en drager een huls of iets dergelijks 
met inwendige schroefdraad zal zitten, terwijl hij volgens Truma ook begrijpt dat een in-
wendige schroefdraad in de zware drager zelf veel te moeilijk is aan te brengen en te kwets-
baar is in gebruik.  
 
4.14. Voorshands wordt dit standpunt van Truma niet gevolgd. Lezing van de passage uit 
de oorspronkelijke aanvrage leert niets over de aard van de koppeling en figuur 10 evenmin. 
De passage leert alleen dat middels een schroefspil de drager heen weer bewogen kan wor-
den (kenmerk 9 derhalve). Dat wordt voorshands onvoldoende basis gevonden. Dat geen 
hefboomkoppeling bedoeld kan zijn in de aanvrage, maar een koppeling zonder aanvullende 
overbrengingsmiddelen is niet duidelijk en ondubbelzinnig te halen uit de geciteerde passa-
ge in combinatie met figuur 10, dat een veel te gering informatiegehalte heeft daarvoor.   
 
4.15. Er bestaat derhalve naar voorlopig oordeel een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet 
te verwaarlozen kans dat conclusie 1 vanwege het toegevoegde kenmerk 8 nietig wordt ge-
oordeeld door de bodemrechter wegens toegevoegde materie. 
 
 slotsom 
 
4.16. Op het vorenoverwogene stranden alle vorderingen in kort geding. Bij die stand 
van zaken kunnen de overige geldigheids- en non-inbreukverweren in dit kort geding buiten 
beschouwing blijven.  
 
4.17. Volledigheidshalve: dat geldt ook voor de voorwaardelijke indirecte inbreuk. 
Daarvoor is evenzeer het voorlopig oordeel omtrent de vertaalkwestie en de geldigheid van 
conclusie 1 relevant. Ten overvloede: Bovendien is de betreffende voorwaarde waaronder 
die vordering is ingesteld, niet vervuld. De voorwaarde is dat het verweer van Tradekar 
wordt gevolgd dat de EM 305 niet voldoet aan kenmerk 2 ‘vast met aanhangerchassis ver-
bonden framedeel’. Dit omdat de EM 305 los van een aanhanger/caravan wordt geleverd en 
dus geen vast met een chassis van de aanhanger verbonden framedeel bevat volgens 
Tradekar. Dat wordt verworpen. Terecht brengt Truma daar tegen in dat kenmerk 2 uit con-
clusie 1 dient te worden gelezen als bedoelende dat het framedeel van de hulpaandrijving 
aan het chassis van een caravan dient te worden bevestigd of bevestigd is. Zij voert aan dat 
daarvoor in het Latijn een gerundivum zou zijn toegepast. Naar voorlopig oordeel is dat 
juist.  
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4.18. Uit het vorenoverwogene volgt dat de gevraagde voorzieningen zullen worden 
geweigerd. Truma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proces-
kosten ter hoogte van de door Tradekar gedane specificatie, die door Truma niet is bestre-
den. 
 
5. De beslissing 

De voorzieningenrechter 
 
5.1. weigert de gevraagde voorzieningen; 
 
5.2. veroordeelt Truma in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de 
zijde van Tradekar International, Tradekar Benelux en Defa op de voet van art. 1019h Rv 
begroot op € 575,- aan verschotten per gedaagde en op € 46.259,47 aan salaris advocaat; 
 
5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.  
 
 
 
 
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem en in het openbaar uitgesproken op 27 
maart 2012. 
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The annotated European Patent Convention / Derk Visser, 21st rev. ed.
Haarlem : Tel, 2013
The twenty-first edition of The Annotated European Patent Convention gives the complete text of 
the European Patent Convention 2000 and its implementing regulations. The notes provide a 
commentary on the text of the law and explain the interpretation of each paragraph of the law. The 
notes relate to the text of the EPC 2000 and are updated till 15 November 2013. Announced 
amendments of the law that enter into force up to November 2014 have also been included. 
Cross-references in the notes to articles and rules aim at giving an insight into the structure of the 
Convention. The provisions also contain references to the EPC 1973 to facilitate comparison of the 
old and new law. Numerous references to case law and the Guidelines allow the user to consult the 
source of the information contained in the notes and give a quick access to important case law. 
Transitional provisions from the EPC 1973 to the EPC 2000 are given where still relevant. 
The book also contains a chapter on PCT, which gives an overview of the PCT procedure as in force 
on 15 November 2013, including the relations with the EPC. Announced amendments entering into 
force up to 1 April 2014 are indicated. 

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th ed.
Vienna : European Patent Office, 2013
The seventh edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" was 
published in September 2013 and offers a comprehensive overview of the entire case law of the 
boards of appeal. It incorporates decisions written by the end of 2012 and also takes account of a 
number of important decisions issued at the beginning of 2013. To provide better guidance for the 
reader, the chapters' internal structure has been revised and refined and introductions 
summarising the most important decisions have been added.

Concise European Patent Law / Richard Hacon et al. 2nd ed.
Alphen aan de Rijn : Kluwer law international, 2008
This second edition of Concise European Patent Law aims to offer the reader a rapid understanding 
of all the provisions of patent law in force in Europe that have been enacted at the European and 
international levels. This volume takes the form of an article-by-article commentary on the 
European Patent Convention and the relevant European Community legislation and international 
treaties. It is intended to provide the reader with a short and straightforward explanation of the 
principles of law to be drawn from each provision, with references to the most important case law.

CIPA guide to the Patents Acts. 7th ed. + 1st suppl. / Stephen Jones et al.
London : Sweet & Maxwell, 2011
Helping you to protect your clients' inventions and rights and keeping you up-to-date with evolving 
rules and legislation in one of the most dynamic areas of law, the CIPA Guide to the Patents Acts 
offers practical coverage of the current legislation and case law. Presents practical insights into the 
common technical and legal issues which can arise and shows how best to handle these situations ; 
Incorporates detailed clause-by-clause commentary by patent law experts on key legislation ; 
Analyses relevant parts of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 ; Discusses and analyses 
the latest legislation ; Provides references to hundreds of key case decisions ; Draws on the 
knowledge and expertise of a large team of patent specialists 

The European patent : a european success story for innovation / Pascal Griset 
Munich : European Patent Office, 2013
This work was undertaken at the initiative of the European Patent Office to mark the 40th 
anniversary of the signing of the European Patent Convention on 5 October 1973. It traces the 
origins of the European Patent Office (EPO) and its development since the 1970s. 

The European Patent Convention.15th ed.
Munich : European Patent Office, 2013
The 15th printed edition contains the Convention on the Grant of European Patents (EPC) ; the 
Implementing Regulations to the EPC ; the protocols which are integral parts of the EPC (Protocol 



on the Interpretation of Article 69 EPC, Protocol on Centralisation, Protocol on Recognition, Protocol 
on Privileges and Immunities, Protocol on the Staff Complement) ; an extract from the EPC 
Revision Act of 29 November 2000 ; the Administrative Council's decision of 28 June 2001 on the 
transitional provisions under Article 7 of the Revision Act and the Rules relating to Fees.
It also contains an index of decisions and opinions of the Enlarged Board of Appeal published in the 
Official Journal of the EPO (Annex I), an EPC 1973/EPC 2000 cross-reference list (Annex II) and an 
alphabetical keyword index.

Guidelines for examination in the European Patent Office. Rev. ed. 
Munich : European Patent Office, 2013
The Guidelines for Examination give instructions on the practice and procedure to be followed in 
the various aspects of the examination of European applications and patents in accordance with the 
European Patent Convention and its Implementing Regulations.

De handhavingsrichtlijn : handhaving van IE-rechten in Nederland / W.J.G.Maas et al. 
Boom juridische praktijkboeken. Den Haag : Boom, 2013
De komst van de Handhavingsrichtlijn (de Richtlijn) heeft vanaf 29 april 2006 een grote invloed 
gehad op het procederen in IE-zaken in Nederland. De Richtlijn heeft de mogelijkheden voor de IE-
praktijkjurist om bewijs van (de omvang van) inbreuk op IE-rechten te vergaren aanzienlijk 
verruimd. Zo is bijvoorbeeld het bewijsbeslag ingevoerd en is het ook eenvoudiger geworden om 
van derden bewijs te verkrijgen. Daarnaast kan de IE-rechthebbende sinds de invoering van de 
Richtlijn ook beschikken over verregaande mogelijkheden om snel een verbod te krijgen zonder dat 
de vermeende inbreukmaker eerst hoeft te worden gehoord. Dit zogenoemde ex parte bevel heeft 
veel stof doen opwaaien in de beginjaren na de uiterste implementatiedatum, en nog steeds is de 
inbedding van deze nieuwe maatregelen in ons procesrechtelijke stelsel niet vervolmaakt. Ook de 
volledige proceskostenveroordeling houdt de Nederlandse IE-praktijkjurist nog dagelijks bezig. Van 
elke handhavingsstrategie maakt deze ingrijpende kostenmaatregel een wezenlijk onderdeel uit. 

Intellectuele eigendom : de tekst van de auteurswet, de wet ... / Ch. Gielen 4e dr.
Tekst en Commentaar. Deventer : Kluwer, 2013
Bevat becommentarieerde wetsgeschiedenis, toelichting, verwijzingen naar jurisprudentie en 
literatuur) en teksten van: Auteurswet, Wet op de naburige rechten, Databankenwet, Benelux-
Verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), Handelsnaamwet, 
Rijksoctrooiwet 1995, Wet bescherming topografieën van halfgeleiderproducten, Zaaizaad- en 
Plantgoedwet 2005, Rechtspleging intellectuele eigendom (Rv Boek 3 Titel 15).

Patentgesetz : mit Europäischem Patenübereinkommen : Kommentar auf der Grundlage 
der deutschen und europäischen Rechtsprechung / Rainer Schulte. 9., vollst. überarb. 
und erw. Aufl. Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz.
Köln : Heymanns, 2014 
Deutsches und europäisches Recht werden in den harmonisierten Bereichen gemeinsam erläutert. 
Auf Abweichungen wird hingewiesen. Wo beide Rechte sich unterscheiden, sind sie getrennt 
dargestellt. Die 9. Auflage bringt den Kommentar auf den neuesten Stand und berücksichtigt alle 
gesetzlichen Änderungen, insbesondere: das Patentnovellierungsgesetz (PatNovG) mit den 
zahlreichen Änderungen von PatG, PatKostG, IntPatÜG; die Verordnung zur Änderung von 
ERVDPMAV, DPMAV, EAPatV, PatKostZahlVO, DPMAVerwKostV und die neue EuGVVO.
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