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1. Het geding
TR-Care B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 16 oktober 2007 een verzoekschrift met bijlagen 

ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 

1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 

genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1003933 (hierna: het octrooi). 5
J. van Walraven Holding B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 27 november 2007 een 

schriftelijke reactie met bijlagen op het verzoekschrift ingediend.

Verzoekster heeft op 7 januari 2008 een aanvullend document ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 9 januari 2008 hebben partijen hun 

standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun respectievelijke octrooigemachtigden. 10
De octrooigemachtigden van verzoekster, ir. P. Dorna en drs. G. Seezink, waren hierbij 

vergezeld door de heer G. den Hartog van TR-Care B.V., de heer A.P. Veening van Sanitair 

Consultancy Nederland, mr. W. Hoorneman, advocaat, en ir. J.H. Nelissen, 

octrooigemachtigde in opleiding. De octrooigemachtigde van de octrooihoudster, ir. C.H.W.F. 

Houben, was hierbij vergezeld door mr. G.A. Sedee van J. van Walraven Holding B.V., mr. B. 15
Beuving, advocaat, en mevr. ir. I. Wolterink, octrooigemachtigde. 

De gemachtigden van verzoekster hebben ter zitting een exemplaar van hun pleitnota 

overgelegd.

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter

ir. A.A.M. Bexkens

dr. ir. J.W. Meewisse

ir. M. van der Wel, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1003933

Verzoekster:  TR-Care B.V. te Ochten
Gemachtigden:  ir. P. Dorna en drs. G. Seezink

Octrooihoudster: J. van Walraven Holding B.V. te Mijdrecht
Gemachtigde: ir. C.H.W.F. Houben
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De inhoud van vorengenoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. Omvang advies
Octrooihoudster heeft op 24 augustus 2006 een akte van gedeeltelijke afstand ingediend. De 

twaalf oorspronkelijke conclusies van het octrooi zijn middels deze akte beperkt tot negen 5
nieuwe conclusies. Verzoekster verzoekt Octrooicentrum Nederland om advies uit te brengen 

over zowel de oorspronkelijk verleende conclusies, als over de nieuwe conclusies. 

Octrooihoudster heeft ter zitting verklaard zich jegens verzoekster niet te beroepen op de 

oorspronkelijke conclusies. Het advies van Octrooicentrum Nederland zal derhalve alleen 

betrekking hebben op de van kracht zijnde conclusies van het octrooi.10

Verzoekster heeft gevraagd om in het advies te beoordelen of er sprake is van eenheid van 

uitvinding tussen de twee onafhankelijke conclusies van het octrooi. Dit zou volgens 

verzoekster op grond van de artikelen 33 lid 2 en 36 lid 3 ROW 1995 van belang zijn voor de 

vaststelling van de omvang van het octrooi door de rechter. Aan dit verzoek kan 15
Octrooicentrum Nederland niet voldoen. Op grond van artikel 84 ROW 1995 bezit 

Octrooicentrum Nederland alleen de bevoegdheid om advies te geven over de aangevoerde 

nietigheidsgronden volgens artikel 75 lid 1 ROW 1995.  Een eventueel gebrek aan eenheid 

van uitvinding, geregeld in artikel 27 ROW 1995, vormt geen nietigheidsgrond en zal 

derhalve buiten het advies worden gelaten. 20

Octrooihoudster heeft voor aanvang van de hoorzitting gesteld dat zij zich niet heeft kunnen 

voorbereiden op het nieuwe document dat verzoekster twee dagen voor de zitting heeft 

ingediend. Octrooicentrum Nederland is met verzoekster van oordeel dat het document te 

kort op de zitting is ingediend om nog in voldoende mate te kunnen bestuderen. Derhalve zal 25
dit document niet in het advies worden betrokken. 

3. De feiten
J. van Walraven Holding B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1003933 voor 30
een “Inrichting voor het verstelbaar ophangen van een toiletpot en toiletruimte, uitgerust met 

een dergelijke Inrichting”, dat met dagtekening van 4 maart 1998 voor de duur van twintig 

jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 30 augustus 1996.

Op 24 augustus 2006 is het octrooi middels een akte van afstand met nummer 48410 35

gedeeltelijk beperkt. Het beperkte octrooi omvat negen conclusies. De twee 

onafhankelijke conclusies, conclusie 1 en conclusie 9, luiden als volgt:

“1. Inrichting voor het in hoogte verstelbaar ophangen van een toiletpot of dergelijke 

sanitaire inrichting, omvattende een draagraam, voorzien van bevestigingsmiddelen 40

voor het ophangen van de sanitaire inrichting en een draagframe voor het ophangen van 

het draagraam, waarbij verstelmiddelen zijn opgenomen voor het ten opzichte van het 

draagframe in verticale richting verstellen van het draagraam, met het kenmerk, dat het 
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draagframe ten minste twee op afstand van elkaar aangebrachte geleidingsprofielen

omvat welke zich tijdens gebruik in in hoofdzaak verticale richting uitstrekken en

onderling zijn verbonden door ten minste één verbindingsprofiel, waarbij het draagraam 

ten minste één draagprofiel omvat dat verschuifbaar is gelagerd ten opzichte van de 

geleidingsprofielen, waarbij de verstelmiddelen zijn opgenomen tussen het 5

verbindingsprofiel en het draagprofiel, één en ander zodanig dat het draagframe, het 

draagraam en de verstelmiddelen in hoofdzaak in één vlak zijn gelegen, waarbij de 

geleidingsprofielen U-vormig zijn, waarbij de open zijden naar elkaar zijn gericht, en 

waarbij het draagraam is voorzien van ten minste twee zich tijdens gebruik ongeveer 

horizontaal uitstrekkende dwarsprofielen, welke aan de einden zijn voorzien van 10

glijschoenen welke verschuifbaar in de geleidingsprofielen zijn gelegerd, en waarbij het 

draagprofiel zich tussen de dwarsprofielen uitstrekt, waarbij de bevestigingsmiddelen 

voor de sanitaire inrichting zich tussen het draagprofiel en het onderste dwarsprofiel 

uitstrekken.”

15

“9. Toiletruimte, voorzien van een samenstel van een toiletpot, een spoelreservoir en 

een inrichting voor het in hoogte verstelbaar ophangen van een toiletpot of dergelijke 

sanitaire inrichting, omvattende een draagraam, voorzien van bevestigingsmiddelen 

voor het ophangen van de toiletpot en een draagframe voor het ophangen van het 

draagraam, waarbij verstelmiddelen zijn opgenomen voor het ten opzichte van het 20

draagframe in verticale richting verstellen van het draagraam, waarbij het draagframe 

ten minste twee op afstand van elkaar aangebrachte geleidingsprofielen omvat welke 

zich tijdens gebruik in in hoofdzaak verticale richting uitstrekken en onderling zijn 

verbonden door ten minste één verbindingsprofiel, waarbij het draagraam ten minste 

één draagprofiel omvat dat verschuifbaar is gelagerd ten opzichte van de 25

geleidingsprofielen, waarbij de verstelmiddelen zijn opgenomen tussen het 

verbindingsprofiel en het draagprofiel, één en ander zodanig dat het draagframe, het 

draagraam en de verstelmiddelen in hoofdzaak in één vlak zijn gelegen, met het 

kenmerk, dat het draagframe, het draagraam, en het spoelreservoir zich achter een 

wand bevinden, waarbij de toiletpot zich voor de wand bevindt en waarbij een dekplaat 30

is voorzien tussen de toiletpot en het draagraam, welke met het draagraam meebeweegt 

en in elke stand ten minste het draagframe in hoofdzaak overdekt.”

4. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden35

Verzoekster stelt dat de conclusies van het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zijn. 

Voorts stelt verzoekster dat conclusie 9 niet nawerkbaar zou zijn voor de deskundige.

Ter onderbouwing van de nietigheidsbezwaren heeft verzoekster de volgende 

documenten aangevoerd:40

D3: het Amerikaanse octrooi 5199113;
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D4: de Nederlandse terinzagelegging 9002904;

D5: het Japanse octrooischrift 7-298943, voorzien van een Engelstalige 

samenvatting;

D6: het Japanse octrooischrift 6-322805, voorzien van een Engelstalige 

samenvatting; en5

D7: het Duitse gebruiksmodel 8912047.

Conclusie 1 is volgens verzoekster niet nieuw dan wel niet inventief ten opzichte van D3, 

omdat het voor de vakman duidelijk is dat ook glijschoenen in plaats van wielen kunnen 

worden gebruikt. In de beschrijving van het onderhavige octrooi zou dit worden 10

bevestigd. Glijschoenen zouden volgens verzoekster ook bekend zijn uit D7 en D4. Op 

basis van D3 in combinatie met de algemene vakkennis van de vakman, dan wel D3 in 

combinatie met D7 of D4, is volgens verzoekster conclusie 1 niet inventief. 

De maatregelen van conclusies 2 t/m 5 en 7 zijn eveneens bekend uit D3. Conclusie 6 is 15

volgens verzoekster niet inventief, doordat de vakman de persoonsgebonden 

registratiemiddelen uit D5 of D6 zal toepassen in de inrichting volgens D3. Conclusie 8 

is volgens verzoekster niet inventief op basis van een combinatie van D3 met D4 of D7. 

De verzoekster acht conclusie 9 niet nawerkbaar. Volgens verzoekster wordt dit 20

veroorzaakt doordat de in conclusie 9 genoemde dekplaat een afzonderlijk element kan 

zijn van de wand, maar ook hetzelfde element kan zijn als de in conclusie 9 eveneens 

genoemde wand. De beschrijving van het octrooi brengt eveneens geen duidelijkheid. 

Volgens verzoekster kan de vakman op basis van de beschrijving de uitvinding 

verwoord in conclusie 9 niet toepassen.25

Voorts is volgens verzoekster conclusie 9 niet inventief, doordat de vakman de uit D7 

bekende configuratie op de uit D3 bekende toiletruimte zal toepassen. 

Verzoekster concludeert dat alle conclusies van het octrooi vernietigd dienen te worden.

30

5. Verweer octrooihoudster
Octrooihoudster bestrijdt gemotiveerd de bezwaren van verzoekster.

Conclusie 1 is volgens octrooihoudster nieuw ten opzichte van D3. Uit het Amerikaanse 35

octrooi D3 zijn geen glijschoenen maar wielenparen bekend, waarbij de 

geleidingsprofielen bovendien anders georiënteerd zijn. Octrooihoudster 

beargumenteert voorts dat het draagprofiel uit D3 niet leest op conclusie 1. Bovendien 

liggen de uit D3 bekende verschuifbare geleidingsmiddelen dichter bij elkaar dan de bij 

de in conclusie 1 beschreven constructie, waardoor in D3 de belasting op de 40

geleidingsprofielen hoger is.
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schuifmoffen en schuifplaten bekend. De vakman zal op basis van de combinatie van 

D3 met D7 niet op de inrichting volgens conclusie 1 komen, omdat D7 zich nadrukkelijk 

verzet tegen constructies met een elektrisch aangedreven spindel.5

De U-vormige geleidingsprofielen uit D4 zijn volgens octrooihoudster niet onderling 

verbonden door een dwarsprofiel, maar lijken in de wand verankerd te zijn. De vakman 

zou op basis van een combinatie van D3 en D4 niet tot een geleidingsmechanisme met 

de in conclusie 1 specifiek gedefinieerde onderlinge positionering van de 

geleidingsmiddelen komen. Octrooihoudster stelt dat de inventiviteitsbezwaren moeten 10

worden verworpen, en dat conclusie 1 en de afhankelijke volgconclusies 2 t/m 8 geldig 

zijn.

Volgens octrooihoudster leidt een combinatie van D3 en D7 niet tot de uitvinding van 

conclusie 9. De hefinrichting wordt door een kast omgeven, welke vrijstaand voor een 15

wand van de toiletruimte is aangebracht en met de toiletpot meebeweegt. De 

spoelinrichting uit D7 is niet ingebouwd achter een wand, zoals conclusie 9 vereist, en is 

daar ook niet geschikt voor. Volgens octrooihoudster is van inbouw dan ook geen 

sprake. Conclusie 9 is volgens octrooihoudster dan ook inventief ten opzichte van de 

combinatie D3 en D7.20

Octrooihoudster bestrijdt voorts dat een vakman op het gebied van sanitairinstallaties 

conclusie 9 niet zou kunnen nawerken.

Octrooihoudster komt tot de slotsom dat alle nietigheidsbezwaren dienen te worden 

afgewezen.25

6. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

6.1 Conclusie 130

Nieuwheid 

Octrooicentrum Nederland is met partijen van oordeel dat het Amerikaanse octrooi D3 

de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt. Uit D3 is een inrichting bekend 

voor het in hoogte verstelbaar ophangen van een toiletpot (“hanging toilet 1”),35

omvattende een draagraam (“inner box 4”), voorzien van bevestigingsmiddelen (“carrier 

12”, ”studs 1A” en “nuts 1B”) voor het ophangen van de toiletpot en een draagframe

(“outer box 3”) voor het ophangen van het draagraam, waarbij verstelmiddelen (“screws 

8A”) zijn opgenomen voor het ten opzichte van het draagframe in verticale richting 

verstellen van het draagraam. 40
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Uit D3 is voorts bekend dat het draagframe U-vormige geleidingsprofielen (“channels 6”) 

omvat, welke zich tijdens gebruik in hoofdzaak in verticale richting uitstrekken. Nabij de 

hoekpunten van het draagraam zijn wielen  (“wheels 5”) aangebracht welke 

verschuifbaar in de geleidingsprofielen zijn gelegerd. Weliswaar bevinden de wielen zich 

niet exact in het verlengde van de dwarsprofielen, doch de vakman zal direct begrijpen 5

dat de wielen, die de momenten moeten opvangen, zo ver mogelijk uit elkaar moeten 

zijn geplaatst, en derhalve aan de maatregel uit conclusie 1 voldoen. 

Het draagframe omvat een verbindingsplaat (“support plate 3A”). Hoewel in D3 een 

plaat genoemd wordt, zal de vakman direct begrijpen dat het dragen van de verticale 10

belasting de belangrijkste eis is waaraan het betreffende constructie-element, in 

conclusie 1 aangeduid als verbindingsprofiel, moet voldoen. De vakman zal dan ook de 

verbindingsplaat uit D3 gelijk stellen aan het verbindingsprofiel in conclusie 1. 

Het draagraam is voorzien van twee, zich tijdens gebruik ongeveer horizontaal 

uitstrekkende dwarsprofielen (zie figuur 4 in D3). Het draagraam uit D3 omvat een15

draagprofiel (“upper cross member 4a”) dat verschuifbaar is gelagerd ten opzichte van 

de geleidingsprofielen. Volgens verzoekster zou in D3 de “carrier 12” als draagprofiel 

beschouwd moeten worden. Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland zal echter de 

vakman “carrier 12” tot de bevestigingsmiddelen voor het ophangen van de toiletpot 

rekenen. De vakman zal het constructie-element van het draagraam waaraan de 20

verstelmiddelen zijn verbonden als het draagprofiel beschouwen. Uit figuur 1 van D3 

blijkt dat de verstelmiddelen zijn opgenomen tussen het verbindingsprofiel en het 

draagprofiel en de bevestigingsmiddelen voor de toiletpot zich tussen het draagprofiel 

en het onderste dwarsprofiel uitstrekken. In figuren 1 en 2 van D3 is zichtbaar dat het 

draagframe, het draagraam en de verstelmiddelen in hoofdzaak in één vlak zijn gelegen.25

Niet alle maatregelen van de inrichting volgens conclusie 1 worden geopenbaard in D3. 

Verschillen zijn gelegen (i) in de uitvoering van de geleiding en (ii) in de uitvoering van 

de draagconstructie. De geleiding in het Amerikaanse octrooi D3 geschiedt middels 

wielen in plaats van glijschoenen waarbij bovendien de open zijden van de U-vormige 30

geleidingsprofielen niet naar elkaar zijn gericht. Voorts strekt het draagprofiel zich niet 

uit tussen de dwarsprofielen; in de inrichting van D3 wordt het draagprofiel gevormd 

door het bovenste dwarsprofiel. Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D3. 

Inventiviteit35

De vakman die kennis neemt van de inrichting uit D3 zal direct inzien dat de 

verstelmiddelen in het bijzonder de verticale krachten dragen die via de toiletpot worden 

uitgeoefend op het draagraam. In het octrooi wordt slechts gesteld dat de 

verstelmiddelen verticaal belast worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de passage op 

blz. 9 in de akte van afstand, regels 11 t/m 13, waarin gesteld wordt dat de 40

verstelmiddelen ook kunnen bestaan uit een kabeloverbrenging, waarvan de vakman 
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begrijpt dat deze in principe ongeschikt zijn om belastingen in een andere richting dan 

de verticale op te vangen. 

De horizontale belastingen en (veel belangrijker) de momentbelasting die op het 

draagraam worden uitgeoefend als iemand plaats neemt op het toilet, worden gedragen 

door de geleidingsprofielen. In D3 is reeds getoond dat de krachten op het 5

geleidingsprofiel, veroorzaakt door de momentbelasting door plaatsnemen op het toilet, 

zo laag mogelijk worden gehouden door de wielen zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen.

Het eerste verschil tussen conclusie 1 en de inrichting volgens D3 is gelegen in de 

uitvoering van de geleiding. In het vervangen van wielen door glijschoenen waarbij de U-10

vormige geleidingsprofielen naar elkaar zijn gericht, is geen inventieve arbeid gelegen. 

Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland zijn glijschoenen in de ogen van de 

vakman een gelijkwaardig en niet-bijzonder alternatief voor de wielen. Ook in de 

beschrijving van het onderhavige octrooi (zie blz. 9, regels 20 t/m 22 in de akte van 

afstand) is gesteld dat de geleidingsschoenen uitgevoerd kunnen zijn als rollende 15

geleidingsmiddelen. De oriëntatie van de U-vormige geleidingsprofielen met de open 

zijden naar elkaar gericht is ook niet bijzonder. De uitvoering van de geleiding volgens 

conclusie 1 is derhalve een functioneel gelijkwaardig alternatief, zonder een bijzonder 

voordeel of effect ten opzichte van de bestaande geleiding in D3. De verschillen in 

geleiding tussen D3 en conclusie 1 verlenen geen inventiviteit aan de inrichting volgens 20

conclusie 1.

Het tweede verschil tussen conclusie 1 en de inrichting volgens D3 betreft de uitvoering 

van de draagconstructie. Octrooihoudster heeft aangegeven dat in de inrichting volgens 

conclusie 1 het draagprofiel gelegen moet zijn tussen de dwarsprofielen, hetgeen niet 25

bekend is uit D3 omdat daarin het draagprofiel en het bovenste dwarsprofiel 

samenvallen. Dit tweede verschil met D3 heeft volgens octrooihoudster twee gunstige 

effecten. Ten eerste zou door deze aangrijping de positionering van de glijschoenen 

kunnen verbeteren doordat de glijschoenen verder uit elkaar geplaatst kunnen worden. 

Ten tweede zou de andere aangrijping leiden tot een gunstigere verdeling van de 30

krachten over de verschillende onderdelen, waardoor het draagraam volgens conclusie 

1 lichter uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld in standaardprofielen. De verticale 

belasting die door de toiletpot op het draagraam wordt uitgeoefend wordt via de 

bevestigingsprofielen direct naar het draagprofiel geleid, alwaar het wordt overgebracht 

op het verstelmiddel. De overige delen van het draagraam worden niet belast met deze 35

verticale kracht. In de inrichting bekend uit D3 grijpt de verticale belasting op het 

draagraam aan via “carrier 12”, waarna deze via de verticale raamprofielen wordt 

doorgeleid naar het draagprofiel, welke in geval van één enkele spindel zeer sterk op 

buiging zal worden belast. Hierdoor moet volgens octrooihoudster het draagprofiel flink 

zwaarder worden uitgevoerd dan in de inrichting volgens conclusie 1.40
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Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat het eerste effect niet hoeft op te treden. 

Noch in D3, noch in het onderhavige octrooi, zijn afmetingen opgenomen van de 

verschillende onderdelen. Ook kan niet afgeleid worden hoe ver de wielen, 

respectievelijk de geleideschoenen, uit elkaar geplaatst zijn. Om de belasting op de 

geleidingsprofielen laag te houden zal de vakman vanzelfsprekend de vier wielen 5

respectievelijk geleideschoenen van het draagraam op maximale afstand van elkaar 

plaatsen, hetgeen ook in D3 is gebeurd. Het verplaatsen van de aangrijping van de 

verstelmiddelen binnen het draagraam, bijvoorbeeld door langere spindels toe te passen 

waardoor de verstelmiddelen in D3 ter hoogte van de “carrier 12” aangrijpen, behoeft 

bovendien niet direct een grotere verticale afstand tussen de wielen, respectievelijk de 10

glijschoenen, mogelijk te maken.

Octrooicentrum Nederland zal voorts het door octrooihoudster gestelde tweede effect 

analyseren. Octrooihoudster heeft gelijk dat in een hypothetisch draagraam volgens D3 

met één enkele centraal opgestelde spindel of kabeloverbrenging (in plaats van twee 15

spindels), het bovenste dwarsprofiel sterk op buiging wordt belast en daardoor zwaar 

moet worden uitgevoerd om de buigbelasting te weerstaan. (De verticale raamprofielen 

van D3 worden axiaal belast hetgeen deze profielen zeker kunnen dragen. Derhalve zal 

dit niet resulteren in een zwaardere uitvoering van de vertikale raamprofielen benodigd 

in conclusie 1.) Bij de uitvoeringsvorm volgens D3 zijn echter twee spindels voorzien, 20

welke uit elkaar geplaatst zijn, dichtbij de verticale delen van het draagraam. Op deze 

manier ondervindt het bovenste dwarsprofiel nauwelijks enige buigbelasting van 

betekenis en kan dit profiel net zo licht uitgevoerd worden als het bovenste dwarsprofiel 

volgens conclusie 1. In conclusie 1 worden de verstelmiddelen niet beperkt tot één 

centraal opgestelde spindel, maar kunnen ook meerdere spindels voorzien zijn. Zie 25

bijvoorbeeld conclusie 3, waarin “ten minste” één schroefspindel vermeld wordt, hetgeen 

het gebruik van meerdere spindels niet uitsluit. Het lichter kunnen uitvoeren van het 

draagraam is dus slechts een effect van het verplaatsen van de aangrijping van de 

verstelmiddelen, indien de uitvinding beperkt zou zijn tot één centraal opgestelde 

schroefspindel of kabeloverbrenging. Nu echter volgens conclusie 1 meervoudige 30

verstelmiddelen kunnen worden toegepast, treedt eveneens het tweede effect niet (of 

nauwelijks) op. Het verplaatsen van de aangrijping blijkt niet direct te betekenen dat 

deze lichter uitgevoerd kunnen worden. De tweede verschilmaatregel levert dus geen 

verrassend effect op.

35

Uit voorgaande kan worden geconcludeerd dat de eerste verschilmaatregel met 

betrekking tot de uitvoering van de geleiding op een niet inventieve equivalent berust en 

dat geen van de beide effecten van de tweede verschilmaatregel met betrekking tot de 

uitvoering van de draagconstructie daadwerkelijk optreedt.  Conclusie 1 is daarom niet 

inventief ten opzichte van D3.40
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De bovenstaande slotsom wordt bovendien bevestigd door de beschrijving van het 

octrooi. De verstelmiddelen kunnen volgens blz. 9, regels 11 t/m 20 in de akte van 

afstand, op velerlei wijzen zijn uitgevoerd. Uit blz. 9, regels 13 en 14, wordt opgemaakt 

dat de verstelmiddelen gelegen kunnen zijn langs de beide geleidingsprofielen. In de 

inrichting bekend uit D3 liggen de spindels inderdaad (min of meer) langs de beide 5

geleidingsprofielen. Bovendien kan volgens de beschrijving van het octrooi het 

draagprofiel “zijn uitgevoerd als het bovenste dwarsprofiel, waardoor de raamprofielen 

zich tussen in plaats van achter het onderste en bovenste dwarsprofiel c.q. 

verbindingsprofiel kunnen uitstrekken, waardoor de inbouwdiepte verder wordt 

gereduceerd” (zie blz. 9, regels 16 t/m 20; de vakman zal overigens direct constateren 10

dat in deze tekst sprake is van een verschrijving en het woord “verbindingsprofiel” (regel 

15) vervangen moet worden door “draagprofiel”, omdat het alleen dan mogelijk wordt dat 

de verticale raamprofielen zich tussen (in plaats van achter) het onderste en het 

bovenste dwarsprofiel kunnen uitstrekken, waardoor de inbouwdiepte verder wordt 

gereduceerd). Ook deze wijze van uitvoering is terug te vinden in de inrichting uit D3. 15

Doordat het draagprofiel ook het bovenste dwarsprofiel vormt, bevinden de verticale 

raamprofielen zich in het vlak tussen het bovenste en het onderste dwarsprofiel, 

hetgeen te zien is in de figuren 1, 2 en 4 van D3. De inrichting uit D3 leest derhalve op 

de verschillende wijzen van uitvoering van de verstelmiddelen zoals beschreven in het 

octrooi. De huidige conclusie 1 is ook om deze reden niet inventief ten opzichte van de 20

bekende inrichting uit D3.

6.2 Conclusie 2

Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland zal de vakman onmiddellijk zien dat in 

conclusie 2 sprake is van een verschrijving en dat op de plaats van het woord 25

“draagframe” telkens het woord “draagraam” had moeten staan. Immers, indien het 

waterreservoir aan het draagframe bevestigd zou zijn, zou deze niet op en neer 

beweegbaar zijn zoals gesteld wordt in de conclusie. 

Uit de inrichting van D3 is een waterreservoir bekend (“tank assembly 2”), welke aan het 

toilet bevestigd is en daarmee op en neer beweegbaar is. De bevestigingsmiddelen van 30

het draagraam bekend uit D3 (“carrier 12”, “screws 1A” en “nuts 1B”) dienen dus ook 

voor het bevestigen van een waterreservoir. Alle kenmerkende maatregelen van 

conclusie 2 zijn hiermee bekend uit D3. 

Conclusie 2 is afhankelijk van de niet inventieve conclusie 1 en is daarmee ook niet 

inventief ten opzichte van D3.35

6.3 Conclusie 3

De inrichting volgens conclusie 3 wordt gekenmerkt doordat de verstelmiddelen ten 

minste één, bij voorkeur een centraal opgestelde schroefspindel omvatten welke zich 

uitstrekt door het draagprofiel en het verbindingsprofiel, waarbij het draagprofiel en/of 40

het verbindingsprofiel is voorzien van ten minste één met de of elke schroefspindel 
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samenwerkend schroefblok dat positievast met het betreffende profiel is verbonden. De 

verstelmiddelen worden in conclusie 3 niet beperkt tot één schroefspindel en door de 

toevoeging “bij voorkeur” hoeft de schroefspindel ook niet noodzakelijkerwijs centraal 

opgesteld te worden. Hierdoor lezen de verstelmiddelen (“screws 8A”) bekend uit D3 op 

conclusie 3. De schroefspindels bekend uit D3 strekken zich uit tussen een draagprofiel 5

(“upper cross member 4a”) en een verbindingsprofiel (“plate 3a”). Ook is het draagprofiel 

voorzien van een schroefblok (“lifting block 7”). Het schroefblok is bij normaal 

functioneren positievast verbonden met het draagprofiel. Slechts voor de veiligheid, om 

te voorkomen dat iemand onder het toilet bekneld kan raken, kan deze positie verbroken 

worden. Deze werking is analoog aan die van het schroefblok 23 van onderhavig 10

octrooi, welke in het verbindingsprofiel ligt en daarmee dus positievast verbonden is bij 

normale werking van het verstelmechanisme. 

Alle kenmerkende maatregelen van conclusie 3 zijn derhalve bekend uit D3. Conclusie 3 

is afhankelijk van de niet inventieve conclusie 1 en is daarmee ook niet inventief ten 

opzichte van D3.15

6.4 Conclusie 4

In D3 worden aandrijfmiddelen geopenbaard voor de verstelmiddelen in de vorm van 

een aandrijfmotor (“motor 10”) en bedieningsmiddelen (“control panel 20”) welke op 

afstand van de sanitaire inrichting te bedienen zijn, met behulp van “cable 20A” (zie 20

kolom 4, regels 28 en 29 en figuur 1 van D3). Door de toevoeging “bij voorkeur” in 

conclusie 4 is het niet van belang of de bedieningsmiddelen door een staande persoon 

of een op de sanitaire inrichting gezeten persoon bedienbaar zijn. Alle kenmerkende 

maatregelen van conclusie 4 zijn hiermee bekend uit D3. Conclusie 4 is afhankelijk van 

de niet inventieve conclusie 1 en is daarmee ook niet inventief ten opzichte van D3.25

6.5 Conclusie 5

Uit de passage van D3, kolom 4, regels 30 en 31 en uit conclusie 5 van D3 volgt dat 

diverse voorkeurstanden (“automatic settings”) instelbaar zijn. Onvermijdelijk is dat ook 

schakelmiddelen voorzien zijn, omdat deze benodigd zijn om één van de 30

voorkeurstanden te kunnen kiezen of in te stellen. Alle maatregelen van conclusie 5 zijn 

daarmee bekend uit D3. 

Conclusie 5 is afhankelijk van de niet inventieve conclusie 4 en is daarmee ook niet 

inventief ten opzichte van D3.

35

6.6 Conclusie 6

Uit D3 is niet bekend om de schakelmiddelen te voorzien van middelen voor het lezen 

van een persoonsgebonden registratiemiddel en op basis daarvan instellen van een 

voorkeursstand, passend bij de betreffende persoon. Uit het Japanse octrooischrift D6 is 

een toiletinrichting bekend (zie abstract, “closet 5”) waarvan o.a. de hoogte automatisch 40

veranderd kan worden op basis van middelen (“image recognizing means 3”) welke een 
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persoonsgebonden registratiemiddel (“input means 1”) lezen. De vakman gesteld voor 

het probleem om de bekende inrichting uit D3 te verbeteren zodat de voorkeurstand van 

een persoon eenvoudig in te stellen is op basis van identificatie van een persoon, zal 

maatregelen betrekking hebbend op het persoonsgebonden registratiemiddel bekend uit 

D6, zonder meer toepassen bij de inrichting bekend uit D3, en daarbij onvermijdelijk ook 5

het registratiemiddel koppelen aan de schakelmiddelen om de voorkeurstanden ook te 

kunnen bewerkstelligen. 

Conclusie 6 is daarmee niet inventief ten opzichte van D3 in combinatie met D6.

6.7 Conclusie 710

De maatregel van conclusie 7 betreft het zelfremmend zijn van de verstelmiddelen. De 

stelling van verzoekster dat de zelfremmende werking in D3 bereikt wordt door middel 

van schakelaars (“microswitches 3C en 4B”) wordt door Octrooicentrum Nederland 

verworpen, omdat dit niet zelfremmend is maar remmend. De inrichting bekend uit D3 is 

echter wel zelfremmend, omdat de schroefspindels gekoppeld zijn aan een 15

elektromotor, die doorgaans niet toestaat dat de spindels vrij kunnen bewegen en dus 

een remmend effect heeft. Bovendien zal de vakman voor de schroefspindels en het 

schroefblok een schroefdraad kiezen onder een dusdanige hoek met de verticaal dat 

een aanzienlijke kracht benodigd is om de schroefspindel te laten draaien ten opzichte 

van het blok. De verstelmiddelen uit D3 kunnen ook om die reden als zelfremmend 20

beschouwd worden. Door de toevoeging “bij voorkeur” in conclusie 7 is het niet van 

belang of de verstelmiddelen onderhoudsvrij zijn. De kenmerkende maatregelen van 

conclusie 7 zijn daarom bekend uit D3.

Conclusie 7 is afhankelijk van de niet inventieve conclusie 1 en is daarmee ook niet 

inventief ten opzichte van D3.25

6.8 Conclusie 8

Conclusie 8 wordt gezien als een afhankelijke conclusie van een van de conclusies 1 tot 

7. Alle maatregelen van conclusie 8 zijn bekend uit het Amerikaanse octrooi D3, behalve 

de maatregel dat een spoelreservoir is opgehangen aan de tegenovergelegen zijde van 30

het draagframe dan de toiletpot is opgehangen. Deze maatregel is echter al bekend uit 

het Duitse gebruiksmodel D7, waar in figuur 1 te zien is dat een spoelreservoir 

(“Spülkasten 10”) is opgehangen aan de tegenovergelegen zijde van de toiletpot 

(“Klosettschüssel 14”) aan een draagraam (“Liftgestell 9”) dat zich in hetzelfde vlak 

bevindt als het draagframe (“Tragrohre 8”).  35

Omdat document D7 ook handelt om een in hoogte verstelbare toiletinrichting met 

behulp van een draagraam, zal de vakman zonder meer het bekende daaruit toepassen 

op de inrichting bekend uit D3 en daarom het spoelreservoir ook aan de 

tegenovergelegen zijde van het draagraam dan de toiletpot ophangen. 

Conclusie 8 is niet inventief op basis van D3 in combinatie met D7.40
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Conclusie 8 is afhankelijk van conclusie 6, welke niet inventief werd gezien bevonden 

ten opzichte van D3 in combinatie met D6. Omdat echter de maatregel van de 

ophanging van de spoelreservoir geen inventief verband houdt met de middelen voor 

het lezen van een persoonsgebonden registratiemiddel, mag de inrichting uit D3 

opnieuw worden gecombineerd met maatregelen bekend uit D7.5

6.9 Conclusie 9

Nawerkbaarheid

Octrooicentrum Nederland acht conclusie 9 voor de vakman nawerkbaar, omdat de 10

vakman voldoende bekend verondersteld wordt met de verschillende mogelijkheden van 

het inbouwen of anderszins wegwerken van delen van toiletinrichtingen, dat hij aan het 

woord “wand” voldoende heeft om te begrijpen dat de bedoeling is dat de inrichting 

weggewerkt wordt. Hierbij kan een wand van de toiletruimte of een andere 

afscheidingswand bedoeld zijn. Bij een verstelbare inrichting zijn doorgangen in de wand 15

noodzakelijk, waarvoor een afdekplaat benodigd kan zijn. Ook afdekplaten zijn op 

zichzelf in het vakgebied voldoende bekend, zodat de vakman geen enkele moeite zal 

hebben om conclusie 9 na te werken.

Nieuwheid20

De maatregelen van conclusie 9 zijn voor een groot deel identiek aan de maatregelen 

van conclusie 1. Derhalve vormt het Amerikaanse octrooi D3 voor conclusie 9 de meest 

nabij gelegen stand van de techniek. Uit D3 is bekend een samenstel van een toiletpot 

(“toilet 1”), een spoelreservoir (“tank assembly 2”) en een inrichting voor het in hoogte 

verstelbaar ophangen van een toiletpot of dergelijke sanitaire inrichting. De inrichting 25

omvat een draagraam (“inner box 4”), voorzien van bevestigingsmiddelen voor het 

ophangen van de toiletpot (“carrier 12”, “studs 1A” en “nuts 1B”) en een draagframe 

(“outer box 3”) voor het ophangen van het draagraam, waarbij verstelmiddelen (“screws 

8A”) zijn opgenomen voor het ten opzichte van het draagframe in verticale richting 

verstellen van het draagraam, waarbij het draagframe ten minst twee op afstand van 30

elkaar aangebrachte geleidingsprofielen (“channels 6”) omvat welke zich tijdens gebruik 

in in hoofdzaak verticale richting uitstrekken en onderling zijn verbonden door ten minste 

één verbindingsprofiel (“support plate 3A”), waarbij het draagraam ten minste één 

draagprofiel (“upper cross member 4A”) omvat dat verschuifbaar is gelagerd ten 

opzichte van de geleidingsprofielen, waarbij de verstelmiddelen zijn opgenomen tussen 35

het verbindingsprofiel en het draagprofiel, één en ander zodanig dat het draagframe, het 

draagraam en de verstelmiddelen in hoofdzaak in één vlak zijn gelegen (zie figuren 1 en 

2 van D3). Het draagframe (“outer box 3”) en het draagraam (“inner box 4“) bevinden 

zich in D3 achter een wand (“facia board means 18”; zie ook figuur 6 van D3), terwijl de 

toiletpot zich voor de wand bevindt. In de inrichting van D3 is een dekplaat (“tongue 17”) 40

voorzien tussen de toiletpot (”toilet 1”) en het draagraam (“inner box 4”), welke het 
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onderste gedeelte van de sleuf afdekt dat zich in de wand (“facia board means 18”) 

onder de bewegende toiletpot bevindt, om beknelling (“pinch points”) te voorkomen (zie 

kolom 4, regels 15 t/m 27). De dekplaat bekend uit D3 (“tongue 7”) is bevestigd aan 

“carrier 12” en daarmee aan het draagraam. De dekplaat bekend uit D3 beweegt dus 

mee met het draagraam.5

Conclusie 9 onderscheidt zich van de inrichting bekend uit D3 doordat (i) het 

spoelreservoir zich niet achter een wand bevindt en (ii) de dekplaat niet in elke stand ten 

minste het hoofdframe in hoofdzaak overdekt. Conclusie 9 is derhalve nieuw ten 

opzichte van D3.10

Inventiviteit

Uit het Duitse gebruiksmodel D7 is een samenstel van een toiletpot, een spoelreservoir, 

een draagframe en draagraam bekend, waarbij ook een dekplaat is voorzien tussen de 

toiletpot en het draagraam, welke met het draagraam meebeweegt en in elke stand het 15

draagframe overdekt. Bovendien is het spoelreservoir vastgemaakt aan de achterzijde 

van het draagraam (zie figuren 1 en 4 van D7).  

De vakman zal het bekende uit D7 zonder meer toepassen op de inrichting bekend uit 

D3 en daarom bij de inrichting bekend uit D3 ook het waterreservoir aan de andere zijde 20

van het draagraam bevestigen, bijvoorbeeld als hij uit ruimtelijke of esthetische 

overwegingen het spoelreservoir uit het oog wil hebben. Onvermijdelijk zal hij dan het 

spoelreservoir achter de wand (“facia board means 18”) plaatsen. De stelling van 

octrooihoudster dat de vakman dit niet zou doen omdat hij dan de bedieningsmiddelen 

(de knop bovenaan het spoelreservoir 10 uit D7) ook achter de wand zou plaatsen, 25

wordt door Octrooicentrum Nederland niet gevolgd. De vakman zal uit conclusie 9, 

waarin slechts over een “wand” gesproken wordt, niet afleiden dat het per definitie een 

dichte wand van vloer tot plafond dient te betreffen. Bovendien zal de vakman zonder 

moeite een manier verzinnen om de bedieningsmiddelen te kunnen bereiken of te 

bedienen. Het inbouwen van delen van een toiletinrichting is immers algemeen bekend 30

bij de vakman en hij zal dan ook niet voor inbouw terugschrikken omdat hij niet in staat 

zou zijn om bereikbare bedieningsmiddelen te voorzien. Overigens vereist conclusie 9 

niet dat het waterreservoir ook daadwerkelijk aan het draagraam bevestigd dient te 

worden; een vaste opstelling van het waterreservoir met bedieningsmiddelen valt 

eveneens onder conclusie 9.35

Als het spoelreservoir achter de wand geplaatst wordt bij de inrichting bekend uit D3, zal 

de afdekkende functie die het spoelreservoir in D3 had (zie kolom 4, regels 26 en 27) 

vervuld moeten worden door een ander element. Het ligt dan voor de hand om in plaats 

van “tongue 7” een grotere afdekplaat toe te passen, zoals de afdekplaat bekend uit D7. 

De afdekplaat bekend uit D7 overdekt in hoofdzaak het draagframe (zie figuren 1 en 4 40

van D7). 
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Overigens is het voor de vakman duidelijk dat bij een afdekplaat die het frame in 

hoofdzaak moet afdekken, het de delen van het frame betreft die gezien vanaf de 

toiletruimte zich nog niet achter de wand bevinden.

Uit voorgaande blijkt dat conclusie 9 niet inventief is ten opzichte van D3 in combinatie 5

met D7.

Ter zitting heeft octrooihoudster betoogd dat conclusie 9 gericht is op de inbouw van de 

inrichting achter de wand en dat de vakman daarom onder de term wand, uitsluitend de 

vaste wand van een toiletruimte zou begrijpen, welke niet bekend zou zijn uit D3. 10

Octrooicentrum Nederland acht echter de vakman bekend met diverse vormen van het 

wegwerken van toiletinrichtingen en acht het derhalve voor de vakman voor de hand 

liggend om onder wand ook de wand bekend uit D3 te begrijpen en niet slechts een 

vaste wand van een toiletruimte. 

15

7. Advies
Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van vorenstaande dat alle

conclusies vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

Aldus gedaan op 13 maart 2008 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, A.A.M. Bexkens 20

en J.W. Meewisse.

25

w.g. M.W.D. van der Burg

w.g. ir. M. van der Wel, secretaris


