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 Onderwerpen  

 Voorwerp van bescherming 

 In het octrooirecht; 

 In het kwekersrecht; 

 Wat wordt er feitelijk beschermd? 

 Wat is de wettelijke basis van die 

bescherming? 

 Hulp uit ‘Boedapest’? 

 Conclusies 

 

 
 



 

Octrooirecht  

 Vatbaar voor octrooi: 

 Uitvindingen op alle gebieden van de 

technologie (art. 52 EOV; art. 2 Row 1995) 

 Uitsluitingen (art. 53 EOV; art. 3 Row 1995): 

 Planten- of dierenrassen; 

 Werkwijzen van wezenlijk biologische aard, maar 

weer niet uitvindingen mbt microbiologische of 

andere technische werkwijze of de hierdoor 

verkregen voortbrengselen; 

 Geneeskundige behandel- en diagnosemethoden; 

 

 
 



 

Biotech en octrooirecht  

 Ook Biotechnologierichtlijn 98/44/EG: 

 Uitvindingen die betrekking hebben op 

voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat, 

of dit bevat, of op werkwijze waarmee biologisch 

materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt 

(art. 3 lid 1 BtRl); 

 Geïsoleerd of door technische werkwijze 

verkregen biologisch materiaal (art. 3 lid 2 BtRl); 

 Uitsluitingen (art. 4, 5, 6 BtRl). 

 

 

 
 



 

Verschillen EOV / Btrl / Row 1995 :  

 53 sub b EOV: planten- of dierenrassen en 

werkwijzen van wezenlijk biologische aard t.o. 3 

lid 1 sub d Row: “alsmede de hierdoor verkregen 

voortbrengselen”; 

 53 sub b EOV: uitzondering op de uitzondering 

voor microbiologische werkwijzen / niet in Row; 

 Row 3 lid 1 sub a: Menselijk lichaam; genetische 

sequenties / niet in EOV; wel in BtRl, maar daar 

weer uitzondering voor geïsoleerd of door techni-

sche werkwijze verkregen deel van lichaam. 

 

 

 
 



 

  Kwekersrecht 

 Uitsluitend recht op de exploitatie van 

kweekproducten: nieuwe bloemen-, planten-, 

bomen-, groenten- en fruitrassen; 

 

 Planten zijn levende materie: 

 Verschillende wijzen van vermeerdering; 

 Gevoeligheid voor klimaat, bodemsoort etc; 

 Vatbaarheid voor ziektes, mutaties. 

 

 

 



 

‘Voorwerp’ in het kwekersrecht  

 UPOV: kweekproducten: alle plantengeslachten 

en plantesoorten (art. 3 UPOV 1991); 

 VCK: kweekproducten: rassen van alle 

botanische geslachten en soorten (art. 5 lid 1); 

 ZPW: rassen van alle tot het plantenrijk 

behorende gewassen (art. 49). 

 

 

 
 



 

EP 1993350  

 A 

 

 
 



 

EP 1993350 - Summary  

 A 

 

 
 



 

EP 1993350 - Claims  

 A 

 

 
 



 

Klasse A01H 15/00 (Fungi, Lichens)  

 A 

 

 
 



 

 Art. 53(b) EOV sinds 1 juli 2017:  

 Implementing Regulations to Part II of the 

Convention:  

 

 Rule 28 – Exceptions to patentability 

 1.       (…) 

 2.       Under Article 53(b), European patents 

shall not be granted in respect of plants or 

animals exclusively obtained by means of an 

essentially biological process. 

 
 



 

Taxonomie / Nomenclatuur 

 A 

 

 
 



 

OD in voorlopig oordeel EP 1993350:  

 Exclusions from patentability to be construed 

narrowly; 

 Wording of Article 53(b) EPC (…) clear in that 

only plant and animal varieties are excluded; 

 Neither the Article nor the Rule refer to 

mushrooms or fungi. Thus, mushrooms are not 

excluded from patentability; 

 No evidence that it was the legislator's intention 

to exclude mushrooms from patentability.  

 

 
 



 

Voorbeeld zeewier: PCT/CA2010/001126  

 Ulva lactuca = Zeesla, behoort tot de 

groenwieren (Chlorophyta) = plant; 

 Ascophyllum Nodosum = Knotswier, 

behoort tot de bruinwieren (Protisten) -> 

geen plant.  

 

 
 



 

Nederlands Rassenregister  

 A 

 

 
 



 

Communautair Bureau voor Plantenrassen 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Rassenregister CPVO  

 A 

 

 
 



 

  Kwekersrecht – vereisten: 

 Nieuwheid  

 Onderscheidbaarheid (Distinctness) 

 Homogeniteit               (Uniformity)        DUS 

 Bestendigheid             (Stability) 

 Rasbenaming  

 



 

UPOV TG  

 TG/259/1 

 

 
 



 

TG/259/1  

Table of  

Characteristics 

 

 
 



 

Nomenclatuur: International Code of 

Nomenclature for algae, fungi, and 

plants (2012) 

 A 

 

 
 



 

Wat is een ’ras’? 

 UPOV art. 1 (vi): ‘Ras’: 

Een plantengroep binnen een botanisch 

taxon van de laagst bekende rang, welke 

groep kan worden:  

 gedefinieerd aan de hand van de expressie van 

eigenschappen die het resultaat is van een 

bepaald genotype of een combinatie van 

genotypen;   

 onderscheiden van elke andere groep planten op 

grond van tenminste één van die eigenschappen; 

en 

 beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschikt-

heid om onveranderd te worden vermeerderd. 

 

 



 

  Microbiologische werkwijzen en    

  daardoor verkregen materiaal 

 Microbiologisch: betrekking hebbend op 

micro-organismen (ook wel: microben):  

een organisme dat te klein is om met het 

blote oog gezien te worden.  

 

 

 



 

  Microbiologische werkwijzen en    

  daardoor verkregen materiaal (2) 

 Guidelines for Examination, G II 5.5: 

 “The term “microorganism” includes 

bacteria and other unicellular organisms 

(…), including (…) unicellular fungi, algae, 

(…) and human, animal and plant cells. 

Isolated plant or animal cells or in vitro 

plant or animal cell cultures are treated as 

microorganisms, since cells are 

comparable to unicellular organisms.” 

 

 



 

  Microorganismen en Boedapest 

 The range of materials able to be deposited 

under the Budapest Treaty includes: 

 cells, for example, bacteria, fungi, eukaryotic cell 

lines, plant spores; 

 genetic vectors (such as plasmids or 

bacteriophage vectors or viruses) containing a 

gene or DNA fragments; 

 organisms used for expression of a gene (making 

the protein from the DNA). 

 

 

 



 

  Microorganismen en ‘Boedapest’ (2) 

 Types of expression systems:  

 bacterial; yeast; viral; plant or animal cell cultures; 

 yeast, algae, protozoa, eukaryotic cells, cell lines, 

hybridomas, viruses, plant tissue cells, spores, and 

hosts containing materials such as vectors, cell 

organelles, plasmids, DNA, RNA, genes and 

chromosomes; 

 purified nucleic acids;   

 deposits of materials not readily classifiable as 

microorganisms, such as “naked” DNA, RNA, or 

plasmids 

 

 



 

  Organoïden: 

 Gekweekte structuren die op een menselijk 

orgaan lijken of een orgaan nabootsen; 

 Vermoedelijk door technische werkwijze 

verkregen deel van het menselijk lichaam 

(art. 5 lid 2 BtRl) 

 ‘Menselijke embryo’ uit BtRl wordt ruim 

opgevat (HvJ C-34/10 (Brüstle); 

 Inherent vermogen zich te ontwikkelen tot 

een mens? (HvJ C-364/13 (ISSC).  
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