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1. Het geding

De heer A. Blokland heeft op 8 februari 2008 een verzoekschrift met vijf bijlagen 

ingediend 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 5

75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1004386

(hierna: het octrooi).

Octrooihoudster, Sara Lee/DE N.V., heeft middels haar octrooigemachtigde, 

drs. M.J. Hatzmann, op 25 maart 2008 een verweerschrift met drie bijlagen ingediend. 

De bijlagen betreffen twee hulpverzoeken en een proevenverslag. Verzoeker heeft op 7 10

mei 2008 een aanvulling met bijlage op zijn verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 13 mei 2008 heeft verzoeker

zijn standpunt bepleit. Daarbij was hij vergezeld van mevr. F. Westerhuis (advocaat), 

mevr. C. Brood (stagiaire) en de heer G. Abbas MSc (octrooigemachtigde).15

Octrooihoudster heeft schriftelijk meegedeeld de zitting niet te zullen bijwonen.

Ter zitting heeft verzoeker exemplaren van zijn pleitnotities overgelegd.

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter
dr. N.O.M. Rethmeier 
dr. M.W. de Lange 
dr. ing. L. Bechger, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1004386

Verzoeker:   ir. A. Blokland te Eindhoven
Gemachtigde:  geen

Octrooihoudster:  Sara Lee/DE N.V. te Utrecht
Gemachtigde:  drs. M.J. Hatzmann
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De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 

beschouwd.

Op 14 mei heeft verzoeker per fax nog een nadere toelichting op zijn verzoekschrift 

ingediend. Aangezien deze toelichting eerst na afloop van de hoorzitting is ingediend 5

neemt Octrooicentrum Nederland deze toelichting in het onderhavige advies niet in 

beschouwing.

2. Ontvankelijkheid van de verzoeker
10

Octrooihoudster stelt zich in haar verweerschrift op het standpunt dat verzoeker niet 

ontvankelijk is in zijn verzoek, omdat in het verzoekschrift geen persoon of bedrijf is 

geïdentificeerd voor wie de heer Blokland als gemachtigde optreedt, terwijl de heer 

Blokland zijn verzoekschrift heeft ondertekend als “de gemachtigde/verzoeker”.

Octrooicentrum Nederland overweegt dienaangaande als volgt. De vraag of een 15

verzoeker ontvankelijk is, dient beoordeeld te worden aan de hand van art. 84 Row 

1995. Aldaar is bepaald dat een ieder een verzoek als in dat artikel bedoeld kan 

indienen. Art. 84 Row geeft geen aanknopingspunt voor een bevoegdheid van 

Octrooicentrum Nederland om een persoon in zijn verzoek niet ontvankelijk te verklaren,

ook niet wanneer deze persoon het beroep van octrooigemachtigde uitoefent. 20

Aangezien de heer Blokland in zijn verzoekschrift niet aangeeft dat hij een andere partij 

vertegenwoordigt, beschouwt Octrooicentrum Nederland het onderhavige verzoek als 

een verzoek van de heer Blokland zelf. Ter zitting heeft de heer Blokland deze 

zienswijze bevestigd en verklaard dat hij in deze zaak niet een andere partij 

vertegenwoordigt. Derhalve kan de stelling van octrooihoudster, nog daargelaten dat 25

deze door verzoeker is betwist, niet leiden tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring.

3. De feiten

Sara Lee/DE N.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1004386 voor een 30

“Mondverzorgingsmiddel”, dat met dagtekening 6 augustus 1998 voor de duur van 

twintig jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 30 oktober 1996.

Het octrooi omvat 10 conclusies. De twee onafhankelijke conclusies, conclusie 1 en 9, 

luiden als volgt:35

“1. Fluoride bevattend mondverzorgingsmiddel, omvattende een effectieve hoeveelheid 

van een combinatie van xanthaangom en een gecarboxyleerd vinylpolymeer evenals de 

gebruikelijke hulpstoffen.”
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“9. Toepassing van een effectieve hoeveelheid van een combinatie van een fluoride, 

een gecarboxyleerd vinylpolymeer en xanthaangom, in combinatie met ten minste één 

of meer hulpstoffen in mondverzorgingsmiddelen.”

4. Door verzoeker aangevoerde nietigheidsgronden5

Verzoeker betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Verzoeker heeft daartoe 

aangevoerd dat het octrooi onvoldoende duidelijk is, waardoor het niet nawerkbaar is, 

en dat de conclusies van het octrooi niet nieuw, dan wel niet inventief zijn. 

Verzoeker heeft ter onderbouwing van zijn stellingen de volgende 6 documenten 10

aangevoerd:

- D1: het Amerikaanse octrooi US 4.314.990;

- D2: het Amerikaanse octrooi US 4.254.101;

- D3: het Amerikaanse octrooi US 5.437.856;

- D4: het Amerikaanse octrooi US 5.320.830;15

- D5: het Amerikaanse octrooi US 5.213.789;

- D6: de Europese octrooiaanvrage EP 0.691.124 A1.

4.1 Onduidelijkheid en niet-nawerkbaarheid
20

De term “gebruikelijke hulpstoffen”

Verzoeker stelt dat de term “gebruikelijke hulpstoffen” in de conclusies onduidelijk is en 

dat derhalve elk bestanddeel in een mondverzorgingsmiddel niet zijnde een fluoride, 

xanthaangom of een gecarboxyleerd vinylpolymeer als een gebruikelijke hulpstof moet 

worden beschouwd.25

De term “effectieve hoeveelheid”

Verzoeker stelt verder dat het octrooi geen enkele duidelijkheid verschaft ten aanzien 

van de betekenis van de term “effectieve hoeveelheid”. Voorts is volgens verzoeker

evenmin duidelijk wat met “effectiviteit” van het fluoride wordt bedoeld. Er is volgens 30

verzoeker in het octrooi ook geen enkele verklaring terug te vinden die het verkregen 

effect ten aanzien van de werking van het fluoride toelicht dan wel onderbouwt.

4.2 Nieuwheid
35

Conclusies 1 t/m 9

Verzoeker heeft in zijn verzoekschrift betoogd dat de maatregelen uit de conclusies 1 

t/m 7 en 9 bekend zijn uit elk van de documenten D1 t/m D5 en dat de maatregelen uit 

conclusie 8 bekend zijn uit zowel D4 als D5. Verzoeker heeft daarbij aangegeven waar 

de maatregelen uit de conclusies 1 t/m 9 in D1 t/m D5 kunnen worden teruggevonden.40
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Conclusie 10 en de hulpverzoeken

Verzoeker heeft in zijn verzoekschrift D1 en D2 als nieuwheidsbezwarend voor 

conclusie 10 naar voren gebracht. Met de aanvullende stukken van 7 mei heeft hij D6 

naar voren gebracht als nieuwheidsbezwarend voor de hulpverzoeken. Ter zitting heeft 

hij beargumenteerd waarom ook D2 nieuwheids-, dan wel inventiviteitsbezwarend zou 5

zijn voor de hulpverzoeken en aangegeven dat soortgelijke redeneringen ook kunnen 

worden opgevoerd voor D1 en D3 t/m D5.

Het doel van de uitvinding van D1 is volgens verzoeker het verschaffen van een 

maximale fluoride ion beschikbaarheid, welke bepaald wordt door de hoeveelheid 10

fluoride-ionen die beschikbaar is voor opname door het glazuur dat wordt behandeld (zie 

kolom 1, regels 18-24 van D1). Hiermee is volgens verzoeker de toepassing van de 

combinatie van een fluoride, een gecarboxyleerd vinylpolymeer en xanthaangom om de 

effectiviteit van het fluoride te versterken, bekend uit D1.

Ook D2 streeft volgens verzoeker naar tandpastaformuleringen die stabiel zijn in termen 15

van “their ability to provide therapeutic amounts of soluble fluoride for treatment of dental 

tissue” (zie kolom 1, regels 5-8 van D2). Verder wordt in D2 gesteld dat de effectieve 

werking van fluoride bevattende tandpasta’s afhankelijk is van de hoeveelheid fluoride-

ionen die beschikbaar is voor opname door het te behandelen glazuur (zie kolom 1, 

regels 24-30). Een goede fluoride-stabiliteit, en daarmee de effectieve werking van 20

fluoride, wordt volgens verzoeker geopenbaard middels voorbeeld 1 van D2 (zie kolom 

6), waarin een combinatie van fluoride, Carbopol en xanthaangom wordt toegepast. 

Volgens verzoeker is derhalve ook in D2 sprake van de toepassing van een combinatie 

van een fluoride, een gecarboxyleerd vinylpolymeer en een xanthaangom voor het 

versterken van de effectiviteit van het fluoride, en daarmee is naar de mening van 25

verzoeker conclusie 10 niet nieuw.

In D6 worden samenstellingen van mondverzorgingsmiddelen geopenbaard en wordt de 

werking van deze samenstellingen getest in de vorm van fluoride-opname experimenten 

waarbij de hoeveelheid CaF2 en FAP wordt bepaald (zie voorbeeld 4 op blz. 11 van D6). 

In de tabel op blz. 11 van D6 worden verschillende samenstellingen op fluoride-30

opnames getest (welke opname wordt bepaald door de som van de CaF2- en FAP-

concentraties). Formulering A omvat natriumfluoride, silica als polijstmiddel, sorbitol als 

bevochtiger en een waterige drager. Als verdikkingsmiddel (binder) is CMC 

(carboxymethylcellulose) opgenomen. Volgens verzoeker kan deze formulering, omdat 

zij geen combinatie van fluoride, gecarboxyleerd vinylpolymeer en xanthaangom bevat, 35

gezien worden als een blanco experiment. Formulering B bevat in plaats van CMC een 

combinatie van xanthaangom en Carbopol (gecarboxyleerd vinylpolymeer) als 

verdikkingsmiddel. Ook formulering E bevat een combinatie van xanthaangom en 

Carbopol als verdikkingsmiddel, echter is de hoeveelheid van het Carbopol verdubbeld 

t.o.v. formulering B. Wanneer de effectiviteit van het fluoride in deze drie formuleringen 40

A, B en E met elkaar wordt vergeleken, d.w.z. de gesommeerde waarden voor CaF2 en 
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FAP, dan zijn deze voor A, B, en E respectievelijk 2176, 2478 en 2879. Volgens 

verzoeker moet hieruit worden geconcludeerd dat een gecombineerde aanwezigheid 

van xanthaangom en Carbopol leidt tot een versterking van de effectiviteit van het 

fluoride. Derhalve is naar de mening van verzoeker de toepassing van fluoride, 

xanthaangom en Carbopol in een mondverzorgingsmiddel om de effectiviteit van het 5

fluoride te verhogen bekend uit D6 en zijn de conclusies van de hulpverzoeken niet 

nieuw.

5. Het verweer van octrooihoudster
10

Octrooihoudster betwist in haar verweerschrift gemotiveerd de aangevoerde 

nietigheidsbezwaren.

Octrooihoudster heeft gesteld dat de uitvinding volgens het octrooi gelegen is in het 

nieuwe inzicht dat de combinatie van xanthaangom en een gecarboxyleerd vinyl-15

polymeer een verbeterde werking van het fluoride geeft. Octrooihoudster heeft verder 

gesteld dat de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies, en in het bijzonder conclusie 

10, zijn gelegen in het nieuwe gebruiksdoel en betwist dat dit gebruiksdoel reeds bekend 

is uit D1 of D2, omdat in deze publicaties niet wordt beschreven dat juist de genoemde 

combinatie leidt tot een verbeterde werking van het fluoride. Voorts stelt octrooihoudster20

dat noch D1 noch D2 aanwijzingen bevat om tot de uitvinding volgens het octrooi te 

komen.

Hoewel octrooihoudster een nadere onderbouwing van het door haar gevonden effect 

overbodig acht, heeft zij een proevenverslag als bijlage bij haar verweerschrift gevoegd 25

waaruit de werking van de combinatie van xanthaangom en een gecarboxyleerd vinyl-

polymeer moet blijken.

6. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland
30

6.1 Onduidelijkheid en niet-nawerkbaarheid

De term “gebruikelijke hulpstoffen”

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat op blz. 2, regels 8 t/m 17 van het octrooi 

voorbeelden van gebruikelijke hulpstoffen worden gegeven en dat daaruit blijkt dat 35

“gebruikelijke hulpstoffen” stoffen zijn die worden toegevoegd om aan het 

mondverzorgingsmiddel additionele voordelige eigenschappen te verschaffen. 

Octrooicentrum Nederland is daarom van oordeel dat het gebruik van de term 

“gebruikelijke hulpstoffen” in de conclusies niet tot onduidelijkheid leidt.

40
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De term “effectieve hoeveelheid”

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de termen “effectieve hoeveelheid” en 

“effectiviteit” voldoende duidelijk zijn. Het doel van de uitvinding is om te voorzien in een 

mondverzorgingsmiddel dat een duidelijk versterkte werking van fluoride vertoont (blz. 1 

regels 27-31). Dit wordt bereikt door toepassing van een combinatie van xanthaangom 5

en een gecarboxyleerd vinylpolymeer in het mondverzorgingsmiddel.  De “effectieve 

hoeveelheid” xanthaangom en een gecarboxyleerd vinylpolymeer is dus de hoeveelheid 

die resulteert in een mondverzorgingsmiddel dat een duidelijk versterkte werking van 

fluoride vertoont. Het versterken van de “effectiviteit” van het fluoride is dus het 

versterken van de werking van het fluoride. Experimentele methoden die de versterkte 10

werking van fluoride kunnen aantonen zijn algemeen bekend en worden bijvoorbeeld 

beschreven in D6. Deze stellen de vakman in staat om de benodigde hoeveelheid 

xanthaangom en een gecarboxyleerd vinylpolymeer vast te stellen. Dat in het octrooi de 

resultaten van dergelijke proeven niet worden beschreven vormt voor de vakman geen 

beletsel deze uit te voeren. Het ontbreken van een onderbouwing of verklaring voor het 15

effect vormt voor de vakman evenmin een beletsel. Bovendien worden in de beschrijving 

(blz. 3 regels 9-11) van het octrooi geschikte hoeveelheden xanthaangom en een 

gecarboxyleerd vinylpolymeer aangegeven. 

Daarom concludeert Octrooicentrum Nederland dat het octrooi een beschrijving bevat 

van de uitvinding die zodanig duidelijk en volledig is dat een vakman de uitvinding kan 20

toepassen.

6.2 Nieuwheid en inventiviteit

Conclusie 10 en de conclusies van de hulpverzoeken zijn bijzondere conclusies 25

aangezien deze zogenaamde “tweede gebruik”-conclusies betreffen en zullen daarom 

los van conclusies 1 t/m 9 worden beoordeeld. 

6.2.1 Conclusies 1 t/m 9 
Octrooicentrum Nederland zal eerst per document de nieuwheidsbezwaren behandelen 30

en vervolgens de inventiviteit beoordelen van de conclusies die nieuw zijn bevonden. 

Conclusies 1 t/m 9 t.o.v. D1

D1 openbaart een tandpastasamenstelling, waarbij in voorbeeld 1 (kolom 6) een 

specifieke samenstelling is weergegeven welke natriumfluoride, Carbopol 940 (een 35

gecarboxyleerd vinylpolymeer), xanthaangom en de gebruikelijke hulpstoffen omvat. Het 

Carbopol 940 en het xanthaangom zijn aanwezig in een hoeveelheid van respectievelijk 

0,250 gew. % en 0,200 gew. %, welke hoeveelheden vallen binnen de genoemde 

ranges in conclusies 2 en 3 van het octrooi (resp. 0,001-2,0 gew. % en 0,001-4 gew. %). 

Het gecarboxyleerde vinylpolymeer en het xanthaangom dienen in D1 als 40

verdikkingsmiddel (zie kolom 4, regels 21-45). De gebruikelijke hulpstoffen in de 
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samenstelling van voorbeeld 1 zijn onder meer silica xerogelen als slijpmiddel (zie kolom 

2, regels 19-43, ‘silica abrasive’ en Syloid in de tabel van voorbeeld 1), kleurstoffen (zie 

ook kolom 4, regel 19) en sorbitol en glycerine als bevochtigers (zie kolom 2, regels 46-

61). De samenstelling van D1 bevat ook water als drager (zie ook kolom 4, regels 3-11). 

D1 beschrijft geen mondwater.5

Derhalve openbaart D1 mondverzorgingsmiddelen volgens conclusies 1 t/m 6 en 8 en 

de toepassing in een mondverzorgingsmiddel volgens conclusie 9. 

Conclusies 1 t/m 9 t.o.v. D2

D2 openbaart eveneens tandpastasamenstellingen. In voorbeeld 1 (bovenaan kolom 6) 10

van D2 is een specifieke samenstelling weergegeven welke natriumfluoride, Carbopol 

940 (een gecarboxyleerd vinylpolymeer), xanthaangom en de gebruikelijke hulpstoffen 

omvat. Het Carbopol en het xanthaangom zijn aanwezig in een hoeveelheid van 

respectievelijk 0,250 gew. % en 0,200 gew. %, waarbij ook deze hoeveelheden vallen 

binnen de genoemde ranges in conclusies 2 en 3 van het octrooi (resp. 0,001-2,0 gew. 15

% en 0,001-4 gew. %). Het gecarboxyleerde vinylpolymeer en het xanthaangom dienen 

in D2 als verdikkingsmiddel (kolom 2, regels 53-64, kolom 5, regels 6-10). De 

gebruikelijke hulpstoffen in de samenstelling van voorbeeld 1 van D2 zijn onder meer 

silica xerogelen als slijpmiddel (zie kolom 2, regels 25-50 en voorbeeld 1), kleurstoffen 

(zie kolom 3, regel 33) en sorbitol en glycerine als bevochtigers (zie kolom 2, regel 67-20

kolom 3, regel 14). De samenstelling bevat ook water als drager (zie ook kolom 3, regels 

17-25). D2 beschrijft geen mondwater. 

Derhalve openbaart ook D2 mondverzorgingsmiddelen volgens conclusies 1 t/m 6 en 8 

en de toepassing in een mondverzorgingsmiddel volgens conclusie 9. 

25

Conclusies 1 t/m 9 t.o.v. D3

D3 beschrijft in voorbeeld 1 (kolom 9) een tandpastasamenstelling, welke 

natriumfluoride, Carbopol 956 (een gecarboxyleerd vinylpolymeer), xanthaangom en de 

gebruikelijke hulpstoffen omvat, waarbij het Carbopol en het xanthaangom aanwezig zijn 

in hoeveelheden van respectievelijk 0,250 gew. % en 0,425 gew. %, waardoor ook deze 30

hoeveelheden vallen binnen de genoemde ranges in conclusies 2 en 3 van het octrooi 

(resp. 0,001-2,0 gew. % en 0,001-4 gew. %). 

Het gecarboxyleerde vinylpolymeer en het xanthaangom van D3 dienen als 

verdikkingsmiddel (zie kolom 8, regels 34-40). De samenstelling volgens D3 bevat 

voorts onder meer de gebruikelijke hulpstoffen silica als slijpmiddel (zie kolom 7, regels 35

40-47), FD&C blue # 1 als kleurstof en sorbitol als bevochtiger (zie kolom 8, regels 56-

59). De samenstelling bevat daarnaast ook water als drager (zie ook kolom 8 regels 19-

20). D3 beschrijft geen mondwater. 

Derhalve openbaart ook D3 mondverzorgingsmiddelen volgens conclusies 1 t/m 6 en 8 

en de toepassing in een mondverzorgingsmiddel volgens conclusie 9. 40
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Conclusies 1 t/m 9 t.o.v. D4

D4 toont exact dezelfde voorbeelden als D3. Voorbeeld 1 van D4 (onderaan kolom 9) is 

daarom om dezelfde redenen als uiteengezet bij de bespreking van D3 

nieuwheidsbezwarend voor conclusies 1 t/m 6 en voor conclusies 8 en 9. 

D4 heeft weliswaar ook betrekking op mondwater (zie de samenvatting van D4) maar  5

D4 geeft geen specifiek voorbeeld van een mondwater dat ook een gecarboxyleerd 

vinylpolymeer en xanthaangom bevat. In het algemeen wordt gesteld dat 

verdikkingsmiddelen zoals gecarboxyleerd vinylpolymeer en natuurlijke gommen soms 

nodig kunnen zijn in mondverzorgingsmiddelen om een gewenste consistentie te 

verkrijgen (kolom 8 regels 48-50). Aangezien bij mondwaters, in tegenstelling tot 10

tandpasta’s en gels, normaliter de gewenste consistentie juist dun is kan niet worden 

gesteld dat uit D4 een mondwater omvattende gecarboxyleerd vinylpolymeer en 

xanthaangom volgens conclusie 7 van het onderhavige octrooi bekend is.

Conclusies 1 t/m 9 t.o.v. D515

In document D5 worden bepaalde mondverzorgingsmiddelen beschreven zoals 

tandpasta’s en mondwaters. Voorbeeld VII (kolom 13) betreft een specifieke 

samenstelling van een tandpasta welke natriumfluoride, Carbopol 940S (0,2 gew. %) en  

xanthaangom (0,6 gew. %) omvat, waarbij ook deze hoeveelheden vallen binnen de 

genoemde ranges in conclusies 2 en 3 van het octrooi (resp. 0,001-2,0 gew. % en 20

0,001-4 gew. %). Het gecarboxyleerde vinylpolymeer en het xanthaangom dienen, 

evenals in D4, in D5 als verdikkingsmiddel (zie kolom 9, regels 35-41). De samenstelling 

van D5 bevat voorts onder meer de gebruikelijke hulpstoffen silica als slijpmiddel (zie 

kolom 7, regels 21-24) en sorbitol als bevochtiger (zie kolom 9, regels 47-51). De 

samenstelling bevat daarnaast ook water als drager (zie kolom 9, regels 23-26).25

D5 ziet uitsluitend op het gebruik van gecarboxyleerd vinylpolymeer en xanthaangom als 

verdikkingsmiddelen in tandpasta (kolom 9 regel 33-46), niet in mondwater. In de 

uitgebreide beschrijving van de samenstelling van het mondwater volgens de uitvinding 

van D5 (kolom 7 regel 53 - kolom 8 regel 10) en het mondwater in voorbeeld IX (kolom 

14) van D5 worden deze componenten dan ook niet vermeld. 30

Derhalve openbaart D5 mondverzorgingsmiddelen volgens conclusies 1 t/m 6 en 8 en 

de toepassing in een mondverzorgingsmiddel volgens conclusie 9. 

Samenvattend is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat in het licht van de 

aangehaalde literatuur (D1-D5) conclusies 1 t/m 6, 8 en 9 niet nieuw zijn en dat 35

conclusie 7 wel nieuw is. 

Voor wat betreft de inventiviteit van conclusie 7, gericht op een mondwater omvattende 

een gecarboxyleerd vinylpolymeer en xanthaangom, stelt Octrooicentrum Nederland het 

volgende. Uitgaande van D4 of D5 is er geen aanleiding om een mondwater met een 40

gecarboxyleerd vinylpolymeer en xanthaangom te bereiden, omdat D4 en D5 aangeven 
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dat deze stoffen kunnen worden gebruikt als verdikkingsmiddel om een gewenste 

verdikking van een mondverzorgingsmiddel te verkrijgen. Bij een mondwater is echter, in 

tegenstelling tot een (tand)pasta of een gel, verdikking juist niet wenselijk. Naar het 

oordeel van Octrooicentrum Nederland ligt het dan ook niet voor de hand om een 

verdikkingsmiddel toe te voegen aan een mondwater, om welke reden conclusie 7 door 5

Octrooicentrum Nederland inventief wordt geacht.

6.2.2 Conclusie 10 en de hulpverzoeken

Conclusie 10 betreft de toepassing volgens conclusie 9, voor het versterken van de 10

effectiviteit van het fluoride. Met andere woorden: conclusie 10 betreft de toepassing van 

een effectieve hoeveelheid van een combinatie van een fluoride, een xanthaangom en 

een gecarboxyleerd vinylpolymeer in combinatie met ten minste één of meer hulpstoffen 

in mondverzorgingsmiddelen voor het versterken van de effectiviteit van het fluoride.

Conclusie 1 van het eerste hulpverzoek komt overeen met conclusie 10 van het octrooi. 15

De overige conclusies van het eerste hulpverzoek en alle conclusies van het tweede 

hulpverzoek vormen nadere uitwerkingen van conclusie 1 van het eerste hulpverzoek.

Zoals hiervoor is aangegeven betreffen conclusie 10 en de conclusies van de twee 

hulpverzoeken bijzondere conclusies en wel zgn. “tweede gebruik”-conclusies. Het gaat 20

hierbij om toepassingsconclusies gericht op een stof – of een combinatie van stoffen –

die wordt gebruikt in een bepaalde context en waarbij de uitvinding is gelegen in een 

niet eerder onderkend technisch effect van die stof – of combinatie van stoffen. Bij de 

beoordeling van de nieuwheid van dergelijke toepassingsconclusies is, ook voor het 

Nederlandse recht (zie Rb Den Haag 6 maart 2002, BIE 2004/8), richtinggevend de 25

Mobil III beslissing van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau 

(G 02/88, OJ 1990, 93). Deze beslissing bepaalt – in de authentieke Engelse taal – het 

volgende:

“A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a 

technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that 30

technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection 

under Article 54(1) EPC provided that such technical feature has not previously been 

made available to the public.” (Artikel 54(1) EPC heeft betrekking op nieuwheid.)

In het onderhavige geval is sprake van een bekende combinatie van stoffen 35

(xanthaangom en  gecarboxyleerd vinylpolymeer) die in een specifieke context 

(mondverzorgingsmiddel) als technisch effect heeft dat de effectiviteit van het fluoride 

versterkt wordt. De vraag die derhalve centraal staat is of dit technische effect bekend is 

uit de stand van de techniek.

De tabel in voorbeeld 4 van D6 toont aan dat formuleringen B en E, beide met 40

xanthaangom en Carbopol 954, een hogere fluoride opname geven dan formulering A, 
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die in plaats van xanthaangom en Carbopol 954 het CMC (carboxymethyl cellulose) 

bevat. Verzoeker verbindt hieraan de conclusie dat de combinatie van xanthaangom en 

gecarboxyleerd vinylpolymeer de effectiviteit van het fluoride versterkt. Deze conclusie is 

echter naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland onjuist, omdat de waargenomen 

verschillen in fluoride effectiviteit tussen formuleringen A, B en E ook op andere 5

manieren kunnen worden verklaard. Het is bijvoorbeeld even goed mogelijk dat het 

CMC de effectiviteit van het fluoride verslechtert. Ook zou het verschil toe te schrijven 

kunnen zijn aan enkel Carbopol 954. Het overige deel van de beschrijving van D6 bevat 

evenmin aanwijzingen voor de oorzaak van het waargenomen effect. Nu er meerdere 

verklaringen mogelijk blijken te zijn moet worden geconcludeerd dat D6 niet ‘clearly and 10

unambiguously’ het verbeteren van de effectiviteit van het fluoride door de combinatie 

van xanthaangom en gecarboxyleerd vinylpolymeer openbaart. 

In D2 wordt m.b.t. xanthaangom enkel gesteld dat deze stof kan worden gebruikt als 

aanvullend bindmiddel (kolom 5 regels 6-11). Voorts kan uit de constatering dat de 15

tandpasta’s volgens D2 een voortreffelijke fluoride-stabiliteit bezitten evenmin direct 

worden afgeleid dat dit veroorzaakt wordt door de combinatie van xanthaangom en 

gecarboxyleerd vinylpolymeer. Deze tandpasta’s omvatten immers ook tal van andere 

componenten. D2 openbaart dus evenmin ‘clearly and unambiguously’ het gebruik van 

de combinatie van xanthaangom en gecarboxyleerd vinylpolymeer voor het verbeteren 20

van de effectiviteit van het fluoride

Eenzelfde argumentatie gaat op voor D1 (zie kolom 3 regels 22-28). D3, D4 en D5, die 

verzoeker op dit punt overigens niet in detail heeft besproken, beschrijven überhaupt 

niet een verbetering van de effectiviteit van het fluoride.

25

Aldus worden conclusie 10 van het octrooi en conclusie 1 van het eerste hulpverzoek 

nieuw bevonden door Octrooicentrum Nederland. Verzoeker heeft niet beargumenteerd 

waarom het voor de vakman voor de hand zou liggen om de combinatie van 

xanthaangom en gecarboxyleerd vinylpolymeer toe te passen met het oog op het 

verbeteren van de effectiviteit van het fluoride. Octrooicentrum Nederland gaat er 30

daarom vooralsnog vanuit dat conclusie 10 en conclusie 1 van het eerste hulpverzoek 

ook inventief zijn. Nu conclusies 10 en conclusie 1 nieuw en inventief zijn gaat dit ook op 

voor de resterende conclusies van de hulpverzoeken, aangezien deze nadere 

uitwerkingen van deze conclusies betreffen. 

35
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7. Advies

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat de 

aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van conclusies 1 t/m 6, 8 en 9 

wegens gebrek aan nieuwheid. 5

De door verzoeker aangedragen nietigheidsbezwaren voor conclusie 7 en 10 van het 

octrooi alsmede voor alle conclusies van de twee hulpverzoeken treffen naar het oordeel 

van Octrooicentrum Nederland geen doel.

10

Aldus gedaan op 10 juni 2008 te Rijswijk door F. Liefrink, N.O.M. Rethmeier en 

M.W. de Lange.

w.g. F. Liefrink, voorzitter

w.g. L. Bechger, secretaris


