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Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
            inzake NL octrooi 1035206

Verzoekster:   Squeeze Bicycles V.O.F. te Driebergen-Rijsenburg
Gemachtigde: geen

Octrooihoudster: Ming Cycle Industrial Co., Ltd. te Taiping City, Taiwan
Gemachtigde:     Drs. O. Griebling

1. Het geding

Squeeze Bicycles V.O.F. (hierna: Squeeze) heeft op 25 december 2009 een 
verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, thans NL 
Octrooicentrum geheten, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de 
Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de 
toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, Row 1995 genoemde 
nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1035206 (hierna: het octrooi).
Ming Cycle Industrial Co. Ltd. (hierna: Ming Cycle) heeft geen verweerschrift 
ingediend. Voorts hebben beide partijen te kennen gegeven geen gebruik te 
zullen maken van de mogelijkheid gehoord te worden tijdens een hoorzitting van 
NL Octrooicentrum. 

De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 
beschouwd.
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2. De feiten

Ming Cycle is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1035206 voor een 
“Snelle-vrijgaveconstructie voor een fiets”, dat met dagtekening van 29 januari 
2009 voor de duur van zes jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 26 
maart 2008. Bij de indiening van de aanvrage is een beroep gedaan op een recht 
van voorrang gebaseerd op de Britse octrooiaanvrage 0714755 van 28 juli 2007. 

Het octrooi is verleend met 5 conclusies, waarvan conclusie 1 luidt:

1.      Een snelle-vrijgaveconstructie voor een fiets, omvattende een 
positioneerstaaf en een aangrijpingselement, waarbij de positioneerstaaf  
en het aangrijpingselement respectievelijk op twee buizen van de fiets 
zijn aangebracht; waarbij 
         de positioneerstaaf een staaflichaam, een veer en een aanslagblok 
omvat, het staaflichaam een groef en een boring omvat, de groef zich aan 
één uiteinde van het staaflichaam bevindt en een begrenzingsoppervlak  
omvat, de boring zich in het begrenzingsoppervlak van de groef bevindt,  
de veer in de boring is opgesteld, het aanslagblok met een 
begrenzingsgedeelte en een positioneergedeelte op een buitenomtrek 
daarvan is gevormd, het aanslagblok draaibaar in de groef is opgesteld,  
een positie waar het aanslagblok draaibaar gekoppeld is zich tussen het 
begrenzingsgedeelte en het positioneergedeelte bevindt, de veer tegen 
het positioneergedeelte aan drukt om dit van één zijde van het 
staaflichaam uit te laten steken, het begrenzingsgedeelte tegen het 
begrenzingsoppervlak van de groef is gedrukt; en 
         het aangrijpingselement zodanig met een doorgaand gat voor het 
aangrijpen op de positioneerstaaf is gevormd, dat wanneer de 
positioneerstaaf door het doorgaande gat heen wordt gestoken, het 
positioneergedeelte van het aanslagblok uit het staaflichaam uitsteekt en 
tegen het aangrijpingselement wordt aangedrukt om dit te positioneren, 
en aldus de positioneerstaaf en het aangrijpingselement verbindt.

3. Door Squeeze aangevoerde nietigheidsbezwaren

Squeeze betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe heeft 
Squeeze aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en 
inventiviteit.

De conclusies 1 t/m 5 zijn volgens Squeeze niet nieuw of inventief, omdat de 
snelle-vrijgaveconstructie zoals beschreven in het octrooi identiek is aan die van 
een snelle-vrijgaveconstructie die is toegepast op een fiets van het type “Strida 
3”, welke fiets (hierna: de Strida 3 fiets) reeds vóór de voorrangsdatum (28 juli 
2007) van het octrooi openbaar bekend was. 
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Deze stelling heeft Squeeze in haar verzoekschrift aan de hand van de 
onderstaande bijlagen onderbouwd: 

- een aankoopbewijs van een exemplaar van de Strida 3 fiets (bijlagen 3-A en 3-C) 
alsmede enkele foto’s van dit exemplaar (bijlagen 2-B en 3-B); 
- een gedeelte van de website van Strida met afbeeldingen van de Strida 3 fiets 
(bijlagen 2-A en 4-A) (bron: http://www.strida.co.uk/english/gallery.php?
subpage=pictures);
- twee afbeeldingen (bijlagen 5-A en 5-B) uit een artikel van The Folding Society, 
getiteld “The 2006 Strida”  (bron artikel: http://www.foldsoc.co.uk/Mike/ 
strida3.html);
- een afbeelding (bijlage 6-A)  (bron: http://www.stridaforum.com/images/linley
%20riding%20strida.jpg) opgenomen in drie artikelen gepubliceerd in de Britse 
kranten The Daily Mirror, The Guardian en The Telegraph (bronnen : 
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2006/09/26/viscount-loony-115875-
17818704/ , http://www.guardian.co.uk/uk/2006/sep/27/monarchy.stephenbates , 
http://www.telegraph.co.uk/health/3343501/Riding-into-trouble-on-the-school-
run.html);
- twee stilstaande beelden (bijlagen 7-A en B)  uit een aflevering van het 
televisieprogramma “The Gadget Show” waarin de Strida 3 fiets in beeld komt en 
wordt besproken (bron: http://www.youtube.com/watch?v=kVVgsQt1DK4 ).

4. De overwegingen van NL Octrooicentrum 

4.1 Inleidende opmerkingen

In de Row 1995 is bepaald dat het advies van NL Octrooicentrum zich beperkt tot 
een beoordeling van de naar voren gebrachte bezwaren. NL Octrooicentrum mag 
niet zelfstandig een volledig onderzoek instellen naar de waarde van het 
verleende octrooi, maar moet een oordeel geven over wat door partijen is 
aangevoerd. Squeeze heeft in haar verzoekschrift opgemerkt dat zij voor haar 
stelling dat de snelle-vrijgaveconstructie volgens het octrooi niet nieuw of niet 
inventief is, “tastbaar bewijs” levert. Onder “tastbaar bewijs” wordt door NL 
Octrooicentrum een fysiek bewijs verstaan. Dit fysieke bewijs is door Squeeze 
echter niet aan NL Octrooicentrum overgelegd. NL Octrooicentrum zal zich bij het 
uitbrengen van het onderhavige advies dan ook louter baseren op de overgelegde 
stukken. 

Voorts zal NL Octrooicentrum zich in dit advies niet uitlaten over de vraag of de in 
de overgelegde stukken getoonde en beschreven Strida 3 fiets tot de stand van 
de techniek behoorde op de voorrangsdatum van het octrooi. In dit advies worden 
beide situaties besproken, namelijk het geval dat de Strida 3 fiets tot de stand 
van de techniek van het octrooi behoort en het geval dat de Strida 3 fiets daar 
niet toe behoort.
 
NL Octrooicentrum heeft de internetpublicaties die als bron zijn genoemd slechts 
geraadpleegd voor zover deze een nadere toelichting bieden op het 
verzoekschrift met de bijlagen. 
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4.2 Het geval dat de Strida 3 fiets tot de stand van de techniek van het octrooi 
behoort

4.2.1 Conclusie 1

Indien de Strida 3 fiets tot de stand van de techniek van het octrooi behoort, dient 
bij de beoordeling van het bezwaar van gebrek aan nieuwheid van conclusie 1 te 
worden onderzocht of de snelle-vrijgaveconstructie van de Strida 3 fiets alle 
kenmerken van conclusie 1 omvatte. Op grond van de door Squeeze overgelegde 
stukken kan NL Octrooicentrum dit niet vaststellen. Naar het oordeel van NL 
octrooicentrum blijkt namelijk uit de overgelegde bijlagen niet, dat de daarin 
beschreven en getoonde snelle-vrijgaveconstructie de kenmerken omvat, dat:
- de positioneerstaaf een veer omvat; 
- het staaflichaam een boring omvat; 
- de boring zich in het begrenzingsoppervlak van de groef bevindt;
- de veer in de boring is opgesteld; 
- de veer tegen het positioneergedeelte aan drukt om dit van één zijde van het 
staaflichaam uit te laten steken; en
- het begrenzingsgedeelte tegen het begrenzingsoppervlak van de groef is 
gedrukt.

De genoemde kenmerken zijn evenmin direct en ondubbelzinnig afleidbaar uit de 
overgelegde stukken. In afwezigheid van het fysieke bewijs, en derhalve 
uitgaande van de overgelegde stukken, concludeert NL Octrooicentrum dat het 
aangevoerde nieuwheidsbezwaar geen doel treft.

Het aangevoerde inventiviteitsbezwaar tegen conclusie 1 is in het verzoekschrift 
eveneens gebaseerd op de snelle-vrijgaveconstructie van de Strida 3 fiets doch is 
door Squeeze niet nader beargumenteerd, zij heeft slechts gesteld dat de 
conclusies van het octrooi niet inventief zijn.

Bij het toetsen van de gegrondheid van het aangevoerde inventiviteitsbezwaar 
dient onderzocht te worden of een snelle-vrijgaveconstructie met de hierboven 
genoemde kenmerken als het resultaat van uitvinderwerkzaamheid kan worden 
aangemerkt. NL Octrooicentrum is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld 
dat deze kenmerken voor de vakman op het gebied van fietsen op voor de hand 
liggende wijze voortvloeien uit de overgelegde stukken, omdat deze stukken geen 
zicht geven op de inwendige delen van de positioneerstaaf. 

Ook voor het aangevoerde inventiviteitsbezwaar tegen conclusie 1 geldt derhalve 
dat het op basis van de overgelegde stukken geen doel treft.

NL Octrooicentrum merkt voor de volledigheid op dat indien op basis van andere 
informatie dan louter de overgelegde stukken vastgesteld zou kunnen worden dat 
de snelle-vrijgaveconstructie van de Strida 3 fiets wel over de hierboven 
genoemde kenmerken beschikte, de nieuwheid van conclusie 1 aangetast zou 
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worden, omdat blijkens de bijlagen van het verzoekschrift de overige kenmerken 
van conclusie 1 bij de Strida 3 fiets ook worden aangetroffen.

4.2.2 Overige conclusies

De conclusies 2 tot en met 5 van het octrooi omvatten eveneens de onder 4.2.1 
opgesomde kenmerken, waardoor de aangevoerde nietigheidsbezwaren ten 
aanzien van deze conclusies evenmin doel treffen. 

Overigens zijn de kenmerken van conclusies 2 en 3, dat het staaflichaam een 
kolomvormige constructie is en dat de groef zijdelings aan een uiteinde van het 
staaflichaam is gevormd, op de afbeelding in bijlage 2-B zichtbaar.

4.3  Het geval dat de Strida 3 fiets niet tot de stand van de techniek van het 
octrooi behoort

Omdat alle door Squeeze aangevoerde nietigheidsbezwaren zijn gebaseerd op de 
tijdige openbare bekendheid van de snelle-vrijgaveconstructie van de Strida 3 
fiets treft geen van die bezwaren in deze situatie doel. 

5. Het advies van NL Octrooicentrum

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van NL Octrooicentrum dat, op 
basis van de overgelegde stukken, de conclusies van het Nederlands octrooi 
1035206 niet worden geraakt door de aangevoerde nietigheidsbezwaren.

Aldus gedaan op 27 mei 2010 te Rijswijk door S. Jonkhart, B.L. van Soest en P.C.A. 
de Haas,

w.g. mw. S. Jonkhart,  voorzitter
w.g. mw. J. van Veen, secretaris
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