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1. Het geding

Müller Martini Holding AG (hierna: verzoekster) heeft middels haar octrooigemachtigde 
op 11 januari 2008 een verzoekschrift met 4 bijlagen ingediend met het verzoek om een 
advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen 5
omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde 
nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1013620 (hierna: het octrooi).
Drent Holding BV (hierna: octrooihoudster) heeft geen verweerschrift ingediend.
Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 17 maart 2008 hebben partijen 
hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde van haar 10
octrooigemachtigde, de heer ir. A.A.G. Land, die daarbij vergezeld was van de heer ir. 
J.-W. Louwaard (octrooigemachtigde in opleiding), mevr. mr. ir. A. Heezius (advocaat), 
de heer W. Fenner en de heer G. Sörelid (beiden van Müller Martini). Octrooihoudster 
heeft haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. 
R. Wijnstra, die daarbij was vergezeld van de heer ir. R. Allart (octrooigemachtigde in 15
opleiding).
Bij aanvang van de zitting heeft gemachtigde van octrooihoudster Octrooicentrum 
Nederland verzocht om de advocaat van verzoekster, mevr. mr. ir. A. Heezius, niet toe 
te laten bij de hoorzitting i.v.m. contacten die octrooihoudster in een eerder stadium van 
het onderhavige geschil met haar kantoor heeft gehad. Dit verzoek is door 20
Octrooicentrum Nederland afgewezen.

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter
ir. P.C.A. de Haas
dr. ir. J.W. Meewisse
ir. M.C. van der Wel, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1013620

Verzoekster:  Müller Martini Holding AG te Zöfingen, Zwitserland (CH)
Gemachtigde:  ir. A.A.G. Land

Octrooihoudster:  Drent Holding B.V. te Hall
Gemachtigde:  ir. R. Wijnstra



PAGINA

2/17Ter zitting zijn geen pleitnota’s overgelegd.
De inhoud van het verzoekschrift dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. Omvang van het advies5

2.1 Geen verweerschrift
Verzoekster heeft ter zitting aangevoerd dat, nu octrooihoudster heeft nagelaten een 
verweerschrift in te dienen, de argumenten die ter zitting door octrooihoudster naar 
voren worden gebracht als niet-tijdig beschouwd moeten worden en niet in de procedure 10
kunnen worden betrokken. Octrooicentrum Nederland is echter van oordeel dat op 
octrooihoudster niet de verplichting rustte om voorafgaand aan de zitting een schriftelijke 
reactie op het verzoekschrift in te dienen. Octrooicentrum Nederland is, anders dan 
verzoekster, tevens van oordeel dat het niet indienen van een verweerschrift door 
octrooihoudster er niet aan in de weg staat dat octrooihoudster ter zitting de door 15
verzoekster naar voren gebrachte bezwaren gemotiveerd betwist. Voor zover het 
verweer betrekking heeft op het verzoekschrift en de bijlagen daarbij, de inhoud 
waarvan bij partijen als bekend kan worden verondersteld, dan wel op datgene dat door 
verzoekster in aanvulling daarop ter zitting naar voren wordt gebracht, zal dit door 
Octrooicentrum Nederland bij het advies worden betrokken.20

2.2 Akte van gedeeltelijke afstand
Op 21 maart 2008 is in het daarvoor bestemde register van Octrooicentrum Nederland 
een akte strekkende tot gedeeltelijke afstand van het octrooi ingeschreven. Aangezien 
deze akte van afstand eerst na afloop van de hoorzitting is ingediend en de indiening 25
noch voorafgaande aan de hoorzitting noch ter zitting door octrooihoudster is 
aangekondigd, kan Octrooicentrum Nederland het gewijzigde octrooi in het onderhavige 
advies niet in beschouwing nemen.

3. De feiten30

Drent Holding BV is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1013620 voor een 
“Inrichting voor het verwisselbaar opnemen en positioneren van de drukcilinders van 
een offset drukpers”, dat met dagtekening 22 mei 2001 voor de duur van twintig jaren is 
verleend op een aanvrage ingediend op 19 november 1999.35
Het octrooi omvat 17 conclusies. Conclusie 1 luidt als volgt:

1. Inrichting voor toepassing in een offset drukpers voor het daar verwisselbaar in 
kunnen opnemen en positioneren van de drukcilinders van de drukpers, waarbij de 
drukpers of één of meer samenstellende modules daarvan ieder van een drukgroep met 40
tenminste twee drukcilinders zijn voorzien en waarbij in een aandrijving voor de cilinders 
is voorzien, met het kenmerk, dat de inrichting voorzien is van een opneemorgaan of 
opneemorganen voor het verwisselbaar kunnen opnemen van tenminste één van de 
drukcilinders en positioneringsmiddelen voor het positioneren van tenminste één van de 
drukcilinders, waardoor tenminste één cilinder gewisseld kan worden met een cilinder 45
van eenzelfde of ander formaat.

De conclusies 2 t/m 17 zijn afhankelijke volgconclusies van conclusie 1.
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3/174. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Verzoekster stelt zich op 
het standpunt dat de conclusies van het octrooi nietig zijn wegens een gebrek aan 5
nieuwheid (conclusies 1, 2, 5, 6, 8 t/m 10, 13, 14, 16 en 17) of inventiviteit (conclusies 3, 
4, 7, 11, 12 en 15). Verzoekster heeft haar stellingen nader onderbouwd en daarbij de 
volgende 3 documenten aangevoerd:
- D1: het Amerikaanse octrooi US 3.611.924;
- D2: de Britse octrooiaanvrage GB 2.334.234 A;10
- D3: de Duitse octrooiaanvrage DE 195.34.651 A1.

4.1 Stand van de techniek
Ter zitting heeft verzoekster de door octrooihoudster ter zitting aangevoerde 
bezwaren (zie 5.1) tegen toepassing van D1 en D2 bij de beoordeling van de door 15
verzoekster naar voren gebrachte nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren 
weersproken. Verzoekster heeft m.b.t. D1 aangegeven dat het onderwerp van D1 
een drukpers is waarbij de drukcilinders eenvoudig gewisseld kunnen worden en 
dat de aandrijving geen wezenlijk deel uit maakt van de in D1 beschreven 
uitvinding. Omwille van duidelijkheid van de beschrijving is, zo stelt verzoekster, de 20
aandrijving niet expliciet beschreven. Verzoekster acht D1 daarom wel nawerkbaar. 
M.b.t. D2 heeft verzoekster betoogd dat hierin op pagina 4, regel 23-24, wordt 
gesproken over “forme cylinders” en “transfer cylinders”, waaruit naar de mening 
van verzoekster blijkt dat D2, evenals het onderhavige octrooi, (ook) betrekking 
heeft op offset drukken en dus tot de in beschouwing te nemen stand van de 25
techniek behoort. Daarnaast heeft verzoekster gesteld dat de beperking tot offset 
drukken in conclusie 1 op zichzelf geen technische maatregel is.

4.2 Conclusie 1
Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat uit zowel D1 als D2 een inrichting voor 30
toepassing in een offset drukpers bekend is die alle maatregelen van conclusie 1 bevat 
en geeft gedetailleerd aan waar deze maatregelen in D1 resp. D2 zijn terug te vinden. 
Daarbij stelt verzoekster dat een aandrijving voor de cilinders weliswaar niet expliciet in 
D1 wordt weergegeven, maar dat deze impliciet bekend is uit D1, omdat de uit D1 
bekende inrichting zonder aandrijving niet werkt. Verzoekster concludeert dat conclusie 35
1 niet nieuw is ten opzichte van zowel D1 als D2. Ter zitting heeft verzoekster 
aangevoerd dat conclusie 1 tevens niet nieuw is ten opzichte van D3.

4.3 Conclusie 2
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 40
conclusie 2 alle kunnen worden teruggevonden in D1 en dat conclusie 2 derhalve niet 
nieuw is ten opzichte van D1.

4.4 Conclusie 3
In haar verzoekschrift geeft verzoekster aan dat uit D1 een inrichting voor toepassing in 45
een offset drukpers bekend is die alle kenmerkende maatregelen van conclusie 3 bevat, 
met uitzondering van de maatregel dat de samenstellende delen van het verstelbare 
afstandsorgaan, waarmee de draagarm kan worden verdraaid, respectievelijk draaibaar 
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verbonden zijn met een vast punt en de draagarm. Volgens verzoekster wordt in het 
octrooi met een verstelbaar afstandsorgaan namelijk bedoeld een afstandsorgaan met 
een lineaire aandrijving, zoals een schroefspindel, een hydraulische of pneumatische 
cilinder of een tandheugelsysteem, terwijl D1 een roterende aandrijving in de vorm van 
een worm met wormwiel openbaart als middel om de draagarm te kunnen verdraaien. 5
Naar de mening van verzoekster vormt de toepassing van een lineaire aandrijving ten 
opzichte van een roterende aandrijving echter een voor de vakman voor de hand 
liggend alternatief. Verzoekster concludeert dat conclusie 3 niet inventief is.

4.5 Conclusie 410
Verzoekster stelt zich in haar verzoekschrift op het standpunt dat voor een vakman die 
gesteld wordt voor het probleem hoe te realiseren dat een instellingsfout van de afstand 
tussen een eerste cilinder en een tweede cilinder geen invloed heeft op de instelling van 
de afstand tussen de tweede cilinder en een derde cilinder, de toepassing van de 
kenmerkende maatregelen van conclusie 4 zonder meer voor de hand ligt. Verzoekster 15
concludeert op grond hiervan dat conclusie 4 niet inventief is.
Hieraan heeft verzoekster ter zitting toegevoegd dat zij van mening is dat het door 
octrooihoudster ter zitting naar voren gebrachte probleem van de instellingsfouten een 
gezocht probleem vormt en dat instellingsfouten zich eveneens voordoen bij de 
toepassing van servomotoren voor het positioneren van cilinders. 20

4.6 Conclusie 5
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 5 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 5 derhalve niet nieuw is ten 
opzichte van D2. Ter zitting heeft verzoekster aangevoerd dat conclusie 5 tevens niet 25
nieuw is ten opzichte van D3.

4.7 Conclusie 6
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 6 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 6 derhalve niet nieuw is ten 30
opzichte van D2.

4.8 Conclusie 7
Verzoekster stelt zich in haar verzoekschrift op het standpunt dat voor een vakman die 
gesteld wordt voor het probleem hoe te realiseren dat een instellingsfout van de afstand 35
tussen een eerste cilinder en een tweede cilinder geen invloed heeft op de instelling van 
de afstand tussen de tweede cilinder en een derde cilinder, de toepassing van de 
kenmerkende maatregelen van conclusie 7 zonder meer voor de hand ligt. Verzoekster 
concludeert op grond hiervan dat conclusie 7 niet inventief is.

40

4.9 Conclusie 8
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 45
conclusie 8 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 8 derhalve niet nieuw is ten 
opzichte van D2.
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4.10 Conclusie 9
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 9 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 9 derhalve niet nieuw is ten 
opzichte van D2.

5
4.11 Conclusie 10
Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat in D3 een inrichting voor toepassing in een 
offset drukpers wordt geopenbaard, welke inrichting is voorzien van vier cilinders, 
waarvan er drie verplaatsbaar zijn en er één vast gepositioneerd is. Hoewel de 
verplaatsbare drukcilinders volgens D3 naar de mening van verzoekster te verplaatsen 10
zijn door middel van werkcilinders, zal de vakman daarin, volgens verzoekster, een 
lineaire aandrijving lezen, waaronder een schroefspindel valt. Naar de mening van 
verzoekster worden derhalve de kenmerkende maatregelen volgens conclusie 10 alle 
geopenbaard in D3 en is conclusie 10 niet nieuw ten opzichte van D3.

15
4.12 Conclusie 11
Verzoekster stelt zich in haar verzoekschrift op het standpunt dat voor een vakman die 
gesteld wordt voor het probleem hoe een verplaatsing vast te stellen van een object dat 
wordt verplaatst door middel van een schroefspindel, de toepassing van een 
detectieorgaan voor het detecteren van de verdraaiingshoek van de aandrijfas of de 20
positie van het aangedreven element op de schroefspindel zonder meer voor de hand 
ligt. Verzoekster concludeert op grond hiervan dat conclusie 11 niet inventief is.

4.13 Conclusie 12
Verzoekster stelt zich in haar verzoekschrift op het standpunt dat voor een vakman die 25
gesteld wordt voor het probleem hoe de verplaatsing/positie van een steunlichaam langs
de geleiding vast te stellen, de toepassing van de kenmerkende maatregelen van 
conclusie 11 zonder meer voor de hand ligt. Verzoekster concludeert op grond hiervan 
dat conclusie 12 niet inventief is.

30
4.14 Conclusie 13
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 13 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 13 derhalve niet nieuw is 
ten opzichte van D2.

35
4.15 Conclusie 14
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 14 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 14 derhalve niet nieuw is 
ten opzichte van D2.

40
4.16 Conclusie 15
Verzoekster stelt zich in haar verzoekschrift op het standpunt dat voor een vakman die 
gesteld wordt voor het probleem hoe het drukbeeld juist op de baan te kunnen 
positioneren, de toepassing van de kenmerkende maatregelen van conclusie 15 zonder 
meer voor de hand ligt. Verzoekster concludeert op grond hiervan dat conclusie 15 niet 45
inventief is.

4.17 Conclusie 16
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Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 16 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 16 derhalve niet nieuw is 
ten opzichte van D2.

4.18 Conclusie 175
Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat de kenmerkende maatregelen volgens 
conclusie 17 alle worden geopenbaard in D2 en dat conclusie 17 derhalve niet nieuw is 
ten opzichte van D2.

5. Het verweer van octrooihoudster10

Octrooihoudster heeft eerst ter zitting gemotiveerd meerdere van de aangevoerde 
nietigheidsbezwaren betwist. Daarbij heeft zij betoogd dat noch D1 noch D2 bij de 
beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies van het octrooi kan 
worden betrokken, omdat zij niet tot de stand van de techniek kunnen worden gerekend.15

5.1 Stand van de techniek

5.1.1 D1
Octrooihoudster heeft ter zitting aangevoerd dat de inrichting zoals omschreven in D1 20
niet tot de stand van de techniek behoort, omdat de inrichting volgens D1 niet 
nawerkbaar is. Octrooihoudster stelt dat de in D1 geopenbaarde inrichting namelijk niet 
is voorzien van een aandrijving en dat een vakman ten tijde van de publicatie van D1 
niet zonder uitvinderswerkzaamheid in staat was de beschreven inrichting na te werken 
aangezien een hiervoor geschikte aandrijving destijds niet voorhanden was. Onder 25
verwijzing naar de uitspraken T26/05 en T206/83 van de Kamers van Beroep van het 
Europees Octrooibureau stelt octrooihoudster dat D1 om die reden geen onderdeel 
uitmaakt de stand van de techniek en bij de beoordeling van de nieuwheid en de 
inventiviteit van het octrooi buiten beschouwing moet worden gelaten.

30
5.1.2 D2
Ter zitting heeft octrooihoudster gesteld dat D2 geen betrekking heeft op offset drukken, 
maar op gravuredrukken. Octrooihoudster is van mening dat deze druktechnieken ieder 
als afzonderlijk vakgebied beschouwd dienen te worden waardoor de inrichting volgens 
D2, die betrekking heeft op gravuredrukken, niet bezwarend kan zijn voor de nieuwheid 35
of de inventiviteit van conclusie 1 van het octrooi, aangezien conclusie 1 betrekking 
heeft op een inrichting voor toepassing in een offset drukpers.

5.2 Nieuwheid en inventiviteit van de conclusies
Octrooihoudster heeft ter zitting betoogd dat conclusies 3, 4 en 7 tot en met 17 nieuw 40
zijn ten opzichte van de door verzoekster ingebrachte publicaties en dat voornoemde 
conclusies voor de vakman niet voor de hand liggen.

In het bijzonder heeft octrooihoudster betoogd dat conclusie 3 inventief is ten opzichte 
van D1 aangezien een vakman in D1 geen aanwijzing vindt om een verstelbaar 45
afstandsorgaan toe te passen om de draagarm over een vooraf bepaalde hoek te 
verdraaien. Octrooihoudster is van mening dat zij een keuze heeft gemaakt uit een groot 
aantal constructieve oplossingen waarmee een draagarm over een hoek kan worden 
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verdraaid. Daarbij stelt octrooihoudster dat de door haar gekozen oplossing, waarbij 
sprake is van een directe aandrijving, ten opzichte van de positioneringsmiddelen 
volgens D1, waarbij sprake is van tandwieloverbrengingen, eenvoudiger is en de 
voordelen biedt dat er geen speling optreedt en een nauwkeuriger positionering mogelijk 
is.5
Ook heeft octrooihoudster betoogd dat het naar voren gebrachte inventiviteitsbezwaar 
tegen conclusie 4 geen doel kan treffen. Zij heeft aangevoerd dat de door verzoekster 
gehanteerde probleemstelling reeds een ‘pointer’ bevat naar de gekozen oplossing, 
hetgeen niet toelaatbaar is bij de beoordeling van de inventiviteit van een conclusie. Een 
toelaatbare alternatieve probleemstelling zou in de ogen van verzoekster gericht dienen 10
te worden op het verbeteren van de nauwkeurigheid van de positionering van 
drukcilinders van een drukpers. Op basis van deze alternatieve probleemstelling liggen 
de maatregelen volgens conclusie 4 voor een vakman geenszins voor de hand en is 
conclusie 4 nieuw en inventief.

15
6. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

6.1 Stand van de techniek

6.1.1 D120
Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat een openbaarmaking, om deel uit te 
kunnen maken van de stand van de techniek, zodanig moet plaatsvinden dat op de 
datum van openbaarmaking de vakman, zonder inventieve arbeid, in staat is om 
datgene wat openbaar gemaakt wordt toe te passen. Octrooicentrum Nederland is van 
oordeel dat D1 een zodanige beschrijving van een inrichting voor het verwisselen van 25
drukcilinders voor toepassing in een offset drukpers bevat dat deze voor een vakman 
ten tijde van de publicatie van D1, namelijk 12 oktober 1971, kon worden toegepast in 
een offset drukpers. Het ontbreken van een expliciete beschrijving in D1 van een 
aandrijving voor de cilinders van de drukpers doet hier niets aan af, omdat, anders dan 
octrooihoudster betoogt, de constructie van een offset drukpers, waartoe ook een 30
aandrijving behoort, ten tijde van de publicatie van D1 reeds tot de algemene kennis van 
de vakman behoorde. Octrooicentrum Nederland is op grond van het vorenstaande van 
oordeel dat D1 nawerkbaar is en derhalve onderdeel uitmaakt van de stand van de 
techniek.

35
6.1.2 D2
Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is uit D2 een inrichting bekend voor 
toepassing in een offset drukpers, (zie o.a. pagina 14, regels 2 t/m 5 en figuren 20 en 
21). Op pagina 14, regels 13 t/m 16 wordt gesteld dat de “basic assembly” van de offset 
variant overeenkomt met de eerder beschreven uitvoeringsvormen voor andere 40
druktechnieken (zoals “gravure printing”). Uit deze passage blijkt volgens 
Octrooicentrum Nederland duidelijk dat de inrichting voor het verwisselbaar kunnen 
opnemen en positioneren van drukcilinders zoals beschreven vanaf pagina 4 in D2 en 
geïllustreerd in o.a. de figuren 1 t/m 8, ook toegepast kan worden in een offset drukpers. 
Derhalve zal D2 door Octrooicentrum Nederland beschouwd worden als behorende tot 45
de stand van de techniek die van belang is voor de conclusies van het octrooi.
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6.2 Nieuwheid van conclusie 1
Verzoekster heeft ter ondersteuning van haar nieuwheidsbezwaren tegen conclusie 1 
drie documenten naar voren gebracht. Deze documenten hebben betrekking op 
verschillende, in de volgconclusies van het octrooi nader omschreven uitvoeringsvormen 
van de uitvinding. Octrooicentrum Nederland zal daarom de nieuwheid van conclusie 1 5
ten opzichte van elk van deze documenten in beschouwing nemen.

6.2.1 Conclusie 1 ten opzichte van D1
In D1 wordt een inrichting geopenbaard voor toepassing in een offset drukpers (zie titel 
en figuur 1) voor het daar verwisselbaar in kunnen opnemen en positioneren van de 10
drukcilinders van de drukpers (zie kolom 1, regels 15 t/m 23), waarbij de drukpers van 
een drukgroep met tenminste twee drukcilinders (“plate roll 8” en “blanket roll 16”) is 
voorzien. De inrichting omvat verder opneemorganen (“slot 4” , “positioning block 12” en 
“retaining means 14” voor het opnemen van “plate roll 8” ; “recess 26”, “retaining block 
30” en “bolts 32” voor het opnemen van “blanket roll 16”) voor het verwisselbaar kunnen 15
opnemen van tenminste één van de drukcilinders (zie ook kolom 1, regels 51 t/m 57 en 
kolom 2, regels 31 t/m 44). Ook bevat de in D1 geopenbaarde inrichting 
positioneringsmiddelen voor het positioneren van tenminste één van de drukcilinders
(“blanket roll 16”), welke positioneringsmiddelen bestaan uit “adjusting shaft 36”, ”worm 
34”, “worm gear 38”, “shaft 40”, “pinion 42” en “gear segment 44”, waardoor tenminste 20
één cilinder gewisseld kan worden met een cilinder van eenzelfde of een ander formaat 
(zie kolom 2, regels 45 t/m 55).
In D1 wordt, zoals ook door verzoekster is aangegeven, niet expliciet een aandrijving 
voor de drukcilinders geopenbaard. Om de nieuwheid van conclusie 1 weg te kunnen 
nemen, moeten de maatregelen van conclusie 1 echter direct en ondubbelzinnig uit D1 25
kunnen worden afgeleid, hetzij door wat expliciet in D1 wordt genoemd hetzij door wat 
voor een vakman onvermijdelijk volgt uit datgene wat expliciet in D1 wordt geopenbaard. 
Octrooicentrum Nederland stelt dat D1 een inrichting openbaart voor het verwisselen 
van drukcilinders voor toepassing in een offset drukpers en dat het reeds ten tijde van 
de publicatie van D1 voor de vakman vanzelfsprekend was dat een offset drukpers 30
wordt aangedreven, m.a.w., dat met de term “offset drukpers” een aangedreven 
drukpers wordt bedoeld. Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat ook de 
maatregel dat is voorzien in een aandrijving voor de cilinders direct en ondubbelzinnig 
uit D1 kan worden afgeleid. Alle maatregelen van conclusie 1 zijn derhalve bekend uit 
D1. 35

6.2.2 Conclusie 1 ten opzichte van D2
De drukpers zoals getoond in figuur 1 van D2 bestaat uit twee samenstellende modules, 
waarbij elke module is voorzien van een drukgroep met twee drukcilinders (bijvoorbeeld 
“printing unit cylinders 16, 17” voor de bovengelegen drukgroep). In aandrijvingen voor 40
de cilinders is voorzien middels “motor spindles 10 to 13” (zie pagina 4, regels 23 t/m 27 
en figuur 4). De aandrijvingen van de cilinders vormen ook de opneemorganen voor het 
verwisselbaar kunnen opnemen van de drukcilinders (zie pagina 4, regels 26 t/m 27), 
waarbij de “cylinder bodies 16.1 to 19.1” vastgeschroefd worden op de aandrijvingen, 
welke aandrijvingen aangebracht zijn op “slides 6 to 9”. Voorts omvat de inrichting 45
volgens D2 positioneringsmiddelen, welke bestaan uit “servomotors 32 to 35”, welke 
“spindles 24 to 27” aandrijven. De spindels grijpen via “nuts 20 to 23”  aan in “slides 6 to 
9”, waarmee deze verplaatst worden en waarmee de drukcilinders worden 
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gepositioneerd (zie ook pagina 5, regels 24 t/m 31). Bij de uit D2 bekende inrichting 
kunnen de cilinders gewisseld worden met cilinders van eenzelfde of een ander formaat
(zie pagina 1, regels 11-14 en pagina 9, regels 10 t/m 23). Alle maatregelen van
conclusie 1 zijn derhalve bekend uit D2. 

5
6.2.3 Conclusie 1 ten opzichte van D3
Uit D3 is een inrichting bekend voor het verwisselbaar kunnen opnemen en positioneren 
van drukcilinders in een drukpers (zie kolom 1, regels 21 t/m 36), waaronder ook 
begrepen wordt een offset drukpers (zie kolom 3, regels 32 t/m 36). Uit de passage in 
kolom 1, regel 63 t/m kolom 2, regel 2 en figuur 1 blijkt dat vormcilinders (“Formzylindern 10
1;2”) en transfercilinders (“Übertragungszylinder 3;4”) worden gevormd door middel van 
hulzen (“Sleeves 10 bis 13”) die worden vastgezet op cilindervormige lichamen 
(“Zylindergrundkörper 5 bis 8” ). Zoals beschreven in kolom 2, regels 3 t/m 27, is de in 
D3 geopenbaarde inrichting voorzien van opneemorganen (“Zylindergrundkörper 5 bis 
8”, “Zylinderzapfen 14”, “Führungen 15 bis 18” en “Backen 19,20”) voor het kunnen 15
opnemen van tenminste één huls (“Sleeves 10 bis 13”), waardoor tenminste één vorm-
of transfercilinder gewisseld kan worden met resp. een vorm- of transfercilinder van 
eenzelfde of een ander formaat. Tevens is de inrichting voorzien van 
positioneringsmiddelen voor het positioneren van ten minste één van de cilinders
(“Arbeitszylinder 28 bis 31”, zie kolom 2, regels 34 t/m 38) en is de inrichting voorzien 20
van een aandrijving voor de cilinders (“Elektromotoren 32 bis 35”, zie kolom 2, regels 49 
t/m 56). Alle maatregelen van conclusie 1 zijn derhalve bekend uit D3. 

6.3 Nieuwheid van conclusie 2
Conclusie 2 is afhankelijk van conclusie 1 en voegt als maatregelen toe dat een 25
opneemorgaan voor een drukcilinder aan of nabij een uiteinde van een om een as 
draaibare draagarm is aangebracht, waarbij de positioneringsmiddelen middelen 
omvatten om draagarm en opneemorgaan over een vooraf bepaalde hoek te kunnen 
verdraaien. Ten aanzien van de kenmerkende maatregelen van conclusie 2 wordt D1 de 
als meest nabij gelegen stand van de techniek beschouwd, omdat alleen uit deze 30
publicatie een om een as draaibare draagarm (“arm 22” ) bekend is voor het opnemen 
van een drukcilinder voor een offset drukpers. Uit D1 is verder bekend dat een 
opneemorgaan (bestaande uit “recess 26”, “retaining block 30” en “bolts 32”) voor een 
drukcilinder (“blanket roll 16”) aan of nabij een uiteinde van een om een as (“rock shaft 
24”) draaibare draagarm (“arm 22”) is aangebracht (zie kolom 1, regels 40 t/m 57). De 35
positioneringsmiddelen omvatten middelen (“adjusting shaft 36”, ”worm 34”, “worm gear 
38”, “shaft 40”, “pinion 42” en “gear segment 44”) om de draagarm en opneemorgaan 
over een vooraf bepaalde hoek te kunnen verdraaien (zie kolom 1, regels 58 t/m 64; 
kolom 2, regels 31 t/m 35 en figuur 1). Alle maatregelen van conclusie 2 zijn derhalve 
bekend uit D1. 40

45
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6.4 Conclusie 3

6.4.1 Nieuwheid van conclusie 3
Conclusie 3 is afhankelijk van conclusie 2. Het kenmerkende deel van conclusie 3 luidt: 
“dat de middelen om een draagarm over een voorafbepaalde hoek te kunnen verdraaien 5
tenminste één verstelbaar afstandsorgaan omvat waarvan de samenstellende delen 
respectievelijk draaibaar verbonden zijn met een vast punt en de draagarm.” In het licht 
van de beschrijving van het octrooi (pagina 8, regel 2 t/m 12 en figuur 1) is 
Octrooicentrum Nederland van oordeel dat een verstelbaar afstandsorgaan volgens 
conclusie 3 in ieder geval twee punten met elkaar verbindt, waarbij de samenstellende 10
delen van het afstandsorgaan ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn, zodanig dat de 
afstand tussen de twee punten verandert ten gevolge van deze beweging. De 
positioneringsmiddelen volgens D1 omvatten middelen (“adjusting shaft 36”, ”worm 34”, 
“worm gear 38”, “shaft 40”, “pinion 42” en “gear segment 44”) om een arm (“22”) over 
een vooraf bepaalde hoek te kunnen verdraaien. Op grond van hetgeen hiervoor is 15
overwogen, worden deze middelen door Octrooicentrum Nederland echter niet 
beschouwd als een verstelbaar afstandsorgaan volgens conclusie 3 van het octrooi, 
omdat de samenstellende delen geen twee punten verbinden waarvan de onderlinge 
afstand ten gevolge van een beweging van deze delen verandert. Derhalve is conclusie 
3 nieuw ten opzichte van D1.20

6.4.2 Inventiviteit van conclusie 3
Octrooicentrum Nederland is, anders dan octrooihoudster, van oordeel dat het voor een 
vakman die gesteld wordt voor het probleem hoe de inrichting volgens D1 kan worden 
verbeterd, zodanig dat deze eenvoudiger is, een nauwkeuriger positionering mogelijk 25
maakt en geen speling vertoont, het voor de hand ligt om verstelbare afstandsorganen 
toe te passen. De vakman is bekend met het toepassen van verstelbare 
afstandsorganen in een offset drukpers om drukcilinders te positioneren, hetgeen blijkt 
uit D2 (pagina 5, regels 24 t/m 32 en figuur 1) waarin de toepassing van een 
aangedreven schroefspindel voor het positioneren van drukcilinders wordt geopenbaard. 30
De maatregel dat de samenstellende delen van het afstandsorgaan draaibaar zijn 
verbonden met zowel een vast punt als de draagarm, is slechts een noodzakelijke 
voorwaarde voor het kunnen toepassen van het afstandsorgaan voor het verdraaien van 
een arm. Ook deze maatregel kan daarom aan conclusie 3 geen inventiviteit 
verschaffen. Op grond van het vorenstaande acht Octrooicentrum Nederland conclusie 35
3 derhalve niet inventief. 

6.5 Conclusie 4

6.5.1 Nieuwheid van conclusie 440
Conclusie 4 is afhankelijk van conclusie 3. Het kenmerkende deel van conclusie 4 luidt: 
“dat een eerste verstelbaar afstandsorgaan met de respectievelijke samenstellende 
delen draaibaar verbonden is met een vast punt en een eerste draagarm en dat één of 
meer verdere verstelbare afstandsorganen met de respectievelijke samenstellende 
delen draaibaar verbonden zijn met de eerste draagarm en een verdere draagarm.”45
Octrooicentrum Nederland stelt allereerst vast dat conclusie 4 nieuw is aangezien deze 
conclusie afhankelijk is van conclusie 3 die eveneens nieuw is. Bovendien is 
Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de maatregelen van conclusie 4 ook op 
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zichzelf niet bekend zijn uit D1, aangezien in D1 geen inrichting wordt geopenbaard met 
één of meer verdere verstelbare afstandsorganen die met de respectievelijke 
samenstellende delen draaibaar verbonden zijn met de eerste draagarm en een verdere 
draagarm.

5
6.5.2 Inventiviteit van conclusie 4
Octrooicentrum Nederland is, anders dan verzoekster, van oordeel dat D1 geen 
aanwijzing bevat om naast een eerste draagarm één of meer verdere draagarmen toe te 
passen. Evenmin vindt een vakman in D1 een aanwijzing om te voorzien in één of meer 
verdere verstelbare afstandsorganen die met de respectievelijke samenstellende delen 10
verbonden zijn met de eerste draagarm en een verdere draagarm indien hij 
instellingsfouten bij de positionering van de drukcilinders wil voorkomen. Op grond 
hiervan is conclusie 4 naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland nieuw en 
inventief.

15
6.6 Nieuwheid van conclusie 5
Conclusie 5 is afhankelijk van conclusie 1 en voegt als maatregelen toe dat een 
opneemorgaan voor een drukcilinder op een langs een rechte geleiding verplaatsbaar 
steunlichaam aangebracht is, waarbij de positioneringsmiddelen middelen omvatten om 
steunlichaam en opneemorgaan over een vooraf bepaalde afstand langs de geleiding te 20
kunnen verplaatsen. Ten aanzien van de kenmerkende maatregelen van conclusie 5 
beschouwt Octrooicentrum Nederland D2 als meest nabij gelegen stand van de 
techniek. D2 geeft een uitgebreidere beschrijving van de inrichting voor het opnemen en 
positioneren van drukcilinders dan D3 en openbaart bovendien een opneemorgaan dat 
slechts op één steunlichaam is aangebracht. Wegens de door verzoekster naar voren 25
gebrachte bezwaren tegen conclusie 10, welke o.a. afhankelijk is van conclusie 5, zal 
Octrooicentrum Nederland desondanks ook de nieuwheid van conclusie 5 ten opzichte 
van D3 in beschouwing nemen.

6.6.1 Conclusie 5 ten opzichte van D230
D2 openbaart opneemorganen voor een drukcilinder (“motor spindles 10 to 13”), 
aangebracht op steunlichamen (“slides 6 to 9”), welke steunlichamen langs een rechte 
geleiding (“carriers 3, 4”) verplaatsbaar aangebracht zijn (zie pagina 4, regels 19 en 20 
en figuur 4). De positioneringsmiddelen omvatten “servomotors 32 to 35”, “bevel gears 
36, “spindles 24 to 27” en “nuts 20 to 23”, welke de middelen vormen om een 35
steunlichaam en opneemorgaan over een voorafbepaalde afstand langs de geleiding te 
kunnen verplaatsen. Alle maatregelen van conclusie 5 zijn derhalve bekend uit D2. 

6.6.2 Conclusie 5 ten opzichte van D3
Uit D3 zijn opneemorganen bekend, welke bestaan uit “Zylindergrundkörper 5 bis 8”, 40
“Zylinderzapfen 14”, “Führungen 15 bis 18” en “Backen 19-20”, welke zijn aangebracht 
op langs rechte geleidingen (”Führungen 24 bis 27”) verplaatsbare steunlichamen 
(“Trägerplatte 22, 23”), waarbij positioneringsmiddelen (“Arbeitszylinder 30” en “31”) de 
middelen vormen om de steunlichamen en opneemorganen over een voorafbepaalde 
afstand langs de geleiding te kunnen verplaatsen (zie kolom 2, regels 28 t/m 38). Alle 45
maatregelen van conclusie 5 zijn derhalve bekend uit D3. 
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6.7 Nieuwheid van conclusie 6
Conclusie 6 is afhankelijk van conclusie 5 en voegt als maatregelen toe dat de middelen 
om steunlichaam en opneemorgaan over een vooraf bepaalde afstand langs de 
geleiding te kunnen verplaatsen tenminste één verstelbaar afstandsorgaan omvat 
waarvan de samenstellende delen respectievelijk verbonden zijn met een vast punt en 5
het steunlichaam. Octrooicentrum Nederland stelt vast dat uit D2, in het bijzonder uit de 
passages op pagina 5, regels 24 t/m 31 en pagina 4, regels 15 t/m 27, middelen bekend 
zijn om een steunlichaam (“slides 6 to 9”) en een opneemorgaan (“motor spindles 10 to 
13”) over een voorafbepaalde afstand langs een geleiding (“carriers 3, 4“) te kunnen 
verplaatsen, welke middelen een verstelbaar afstandsorgaan omvatten dat bestaat uit 10
“spindles 24 to 27” en “nuts 20 to 23”. De samenstellende delen van het verstelbaar 
afstandsorgaan zijn verbonden met een vast punt doordat “spindels 24 to 27” via de 
“servomotors 32 to 35” aan het frame (“end plates 1, 2”) verbonden zijn. Voorts zijn de 
“nuts 20 to 23” bevestigd aan de steunlichamen (”slides 6 to 9”) en dus ook daarmee 
verbonden. Het betreft hier een verstelbaar afstandsorgaan aangezien door rotatie van 15
“spindels 24 to 27” de “nuts 20 to 23” zich verplaatsen langs de spindel. Alle 
maatregelen van conclusie 6 zijn derhalve bekend uit D2.

6.8 Conclusie 7
20

6.8.1 Nieuwheid van conclusie 7
Conclusie 7 is afhankelijk van conclusie 6 en voegt als maatregelen toe dat een eerste 
verstelbaar afstandsorgaan met de respectievelijke samenstellende delen verbonden is 
met een vast punt en een eerste steunlichaam en dat één of meer verdere verstelbare 
afstandsorganen met de respectievelijke samenstellende delen verbonden zijn met het 25
eerste steunlichaam en een verder steunlichaam. Naar het oordeel van Octrooicentrum 
Nederland is uit D2, in het bijzonder uit figuur 1 daarin, een inrichting bekend waarin een 
eerste verstelbaar afstandsorgaan met de respectievelijke samenstellende delen 
verbonden is met een vast punt, bijvoorbeeld “spindle 24” die verbonden is met 
“servomotor 32”, en een eerste steunlichaam, bijvoorbeeld “nut 20” die verbonden is met 30
“slide 6”. Ook zijn uit D2 verdere verstelbare afstandsorganen bekend, zoals “spindle 25” 
en “nut 21”, welke verbonden zijn met een verder steunlichaam, namelijk “slide 7”. Geen 
van de verdere verstelbare afstandsorganen die in D2 worden geopenbaard is echter 
verbonden met het eerste steunlichaam (“slide 6”). Elk verder verstelbaar 
afstandsorgaan is behalve verbonden met een verder steunlichaam namelijk verbonden 35
met een vast punt. Hoewel in figuren 3 en 4 van D2 getoond wordt dat “spindle 25”, 
welke verbonden is met een verder steunlichaam (“slide 7”), zich ook uitstrekt door het 
eerste steunlichaam (“slide 6”), zal de vakman begrijpen dat hier geen sprake kan zijn 
van een verbinding, omdat in dat geval de positionering van de drukcilinders niet zou 
functioneren. Conclusie 7 is derhalve nieuw.40

6.8.2 Inventiviteit van conclusie 7
Het probleem dat met de maatregelen van conclusie 7 wordt beoogd op te lossen, is het 
verbeteren van de positionering van de cilinders. Door een verder verstelbaar 
afstandsorgaan te laten aangrijpen op een eerste steunlichaam en een verder 45
steunlichaam, wordt bereikt dat een onnauwkeurigheid in de verstelling van een eerste 
afstandorgaan geen invloed heeft op de positionering van het verdere steunlichaam ten 
opzichte van het eerste steunlichaam. Hierdoor wordt de positionering van de 
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drukcilinders van één foutenmarge minder afhankelijk (zie de beschrijving van het 
octrooi, pagina 3, regel 30 t/m pagina 4, regel 4). Bij de inrichting die bekend is uit D2 
zal elke verstelling van een drukcilinder tot resultaat hebben dat ook tenminste de 
overige cilinders van dezelfde drukgroep versteld moeten worden. Voor de vakman die 
de nauwkeurigheid van de positionering moet verbeteren, zal het uitgaande van D2 niet 5
voor de hand liggen om de aangrijping van de verdere verstelbare afstandsorganen te 
verplaatsen. Hij zal eerder trachten de positionering te verbeteren door bijvoorbeeld de 
motoren “32 to 35” te verbeteren of “spindles 24 to 27” te vervangen door hydraulische 
cilinders, zoals beschreven op pagina 5, regels 31 t/m 34 en op pagina 15, regels 16 t/m 
26 van D2. De vakman vindt noch in D2, noch in enig ander document dat door 10
verzoekster is ingebracht, enige indicatie om te komen tot de gewijzigde aangrijping van 
de verdere verstelbare afstandsorganen. Ook wordt deze verschilmaatregel door 
Octrooicentrum Nederland niet voor de hand liggend geacht op basis van de algemene 
vakkennis van de vakman. Op grond hiervan is conclusie 7 naar het oordeel van 
Octrooicentrum Nederland nieuw en inventief.15

6.9 Nieuwheid van conclusie 8
Conclusie 8 is afhankelijk van één van de conclusies 3, 4, 6 of 7 en voegt als 
maatregelen toe dat het verstelbare afstandsorgaan een schroefspindel, een hydraulisch 
of pneumatisch cilinder of een tandheugelsysteem omvat. Uit D2 zijn afstandsorganen in 20
de vorm van schroefspindels (“threaded spindles 24 to 27”, zie pagina 5, regels 24 t/m 
30) en hydraulische cilinders (“hydraulic cylinder 123”, zie pagina 15, regels 16 t/m 20) 
bekend. Alle maatregelen van conclusie 8 zijn derhalve bekend uit D2. 

6.10 Nieuwheid van conclusie 925
Conclusie 9 is afhankelijk van conclusie 8 en voegt als maatregelen toe dat het 
verstelbare afstandsorgaan een schroefspindel met tenminste één ten opzichte daarvan 
te verplaatsen element is, waarbij voorzien is in een aandrijving voor het aandrijven van 
het te verplaatsen element en/of de schroefspindel.
Zoals reeds besproken, is uit de passage op pagina 5, regel 24 t/m 30 van D2 bekend 30
dat het verstelbare afstandsorgaan kan bestaan uit een schroefspindel (“threaded 
spindles 24 to 27”) met een ten opzichte daarvan verplaatsbaar element (“nuts 20 to 
23”), waarbij is voorzien in een aandrijving voor het aandrijven van de schroefspindels 
(“servomotors 32 to 35”). Alle maatregelen van conclusie 9 zijn derhalve bekend uit D2. 

35
6.11 Nieuwheid van conclusie 10
Conclusie 10 is afhankelijk van één van de conclusies 2 t/m 7 en voegt als maatregelen 
toe dat in tenminste drie drukcilinders is voorzien waarvan één cilinder vast 
gepositioneerd is en de verdere cilinders met behulp van tenminste één schroefspindel 
geroteerd dan wel langs de geleiding verplaatst kunnen worden. Verzoekster heeft in 40
haar verzoekschrift gesteld dat de kenmerkende maatregelen van conclusie 10 bekend 
zijn uit D3. Ter zitting heeft verzoekster dit nieuwheidsbezwaar nader toegelicht en 
betoogd dat ook de maatregelen van conclusies 1 en 5, waarvan conclusie 10 o.a. 
afhankelijk is, bekend zijn uit D3. 
Figuur 1 van D3 toont twee vormcilinders (“Formzylindern 1;2”) en twee transfercilinders 45
(“Übertragungszylinder 3;4”), waarvan één cilinder (“Übertragungszylinder 4”) vast 
gepositioneerd is, hetgeen beschreven wordt in de passage in kolom 2, regels 28 t/m 
33. De verdere cilinders kunnen met behulp van tenminste één schroefspindel langs de 
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geleiding (”Führung 24 bis 27” ) verplaatst worden, zoals blijkt uit de passage in kolom 3, 
regels  40 t/m 43, waar gesteld wordt dat in plaats van de “Arbeitszylinder” ook “mit 
Gewinde ausgestattete Bewegungsspindeln” kunnen worden toegepast. Alle 
maatregelen van conclusie 10 zijn derhalve bekend uit D3.

5
6.12 Conclusies 11 en 12

6.12.1 Nieuwheid van conclusies 11 en 12
De conclusies 11 en 12 zijn afhankelijk van resp. één van de conclusies 9, 10 en 5 t/m 
10 en hebben beide betrekking op detectiemiddelen voor het bepalen van de positie van 10
de steunlichamen en daarmee die van de cilinders (zie ook de beschrijving van het 
octrooi op pagina 8, regels 14 t/m 22 en pagina 11, regels 12 t/m 15). De 
detectiemiddelen volgens conclusie 12 zijn nader gespecificeerd als een schaal 
aangebracht evenwijdig aan de geleidingsmiddelen, waarbij optisch of 
elektromagnetisch de positie van het steunlichaam ten opzichte van de schaal te 15
detecteren is. Deze maatregelen zijn niet bekend uit de door verzoekster naar voren 
gebrachte documenten. Conclusies 11 en 12 zijn derhalve nieuw.

6.12.2 Inventiviteit van conclusies 11 en 12
Verzoekster heeft ten aanzien van de maatregelen van conclusies 11 en 12 gesteld dat 20
deze voor de vakman zonder meer voor de hand liggen. Octrooicentrum Nederland is 
van oordeel dat de stelling van verzoekster wordt ondersteund door de passage in 
kolom 3, regels 44 t/m 52 van D3, waar wordt beschreven dat alle bewegingen van o.a. 
de steunlichamen (“Trägerplatten 22,23”) gecontroleerd worden door een “Rechen- und 
Speichereinheit”, welke gevoed wordt met “..die Positionen der genannten 25
Mechanismen abtastenden Messwertgebern..”. Het gebruik van detectiemiddelen voor 
het vaststellen van de positie van de steunlichamen en daarmee de cilinders is dus 
bekend uit D3. In D3 wordt niet geopenbaard hoe de posities gedetecteerd worden. 
Octrooicentrum Nederland acht het echter binnen het bereik van de vakman om hiervoor 
bijvoorbeeld te kiezen voor het detecteren van de verdraaiingshoek van de aandrijfas of 30
het aangedreven element op de schroefspindel (conclusie 11) dan wel te kiezen voor 
een schaal welke optisch of elektromagnetisch te detecteren is (conclusie 12). De 
vakman is bekend met deze detectiemiddelen en van geen van deze detectiemiddelen 
is gebleken dat bij toepassing daarvan een verrassend of voordelig effect optreedt. 
Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat de maatregelen van conclusies 35
11 en 12 voor de hand liggen. 

6.13 Nieuwheid van conclusie 13
Conclusie 13 is afhankelijk van één van de conclusies 1 t/m 12 en voegt als 
maatregelen toe dat voorzien is in aparte aandrijvingen voor tenminste twee van de 40
drukcilinders. De uit D2 bekende inrichting is voorzien van aparte aandrijvingen (“motor 
spindles 10 to 13”) voor de drukcilinders (zie figuur 4, pagina 1, regels 8 t/m 10 en 
pagina 4, regels 23 t/m 30). Alle maatregelen van conclusie 13 zijn derhalve bekend uit 
D2. 

45
6.14 Nieuwheid van conclusie 14
Conclusie 14 is afhankelijk van één van de conclusies 1 t/m 13 en voegt als 
maatregelen toe dat voor tenminste één van de drukcilinders in tenminste één axiaal 
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verplaatsbaar opneemorgaan is voorzien, waarbij de verplaatsing van een 
opneemorgaan plaats kan vinden met een op draagarm of steunlichaam aangebrachte 
aandrijving. In de figuren 10 t/m 15 van D2 wordt een uitvoeringsvorm van een drukpers 
getoond, waarbij is voorzien in opneemorganen (”support bearings 94 to 97”, zie met 
name figuren 11 en 13) voor de drukcilinders, welke opneemorganen in “directions 98 5
and 99” axiaal verplaatsbaar zijn door middel van “servomotors” (zie pagina 11, regel 17 
t/m 22). De verplaatsing vindt plaats door middel van servomotoren waarvan het 
onmiddellijk duidelijk is dat deze op de steunlichamen aangebracht moeten zijn, omdat 
deze anders niet kunnen functioneren. Alle maatregelen van conclusie 14 zijn derhalve 
bekend uit D2. 10

6.15 Conclusie 15

6.15.1 Nieuwheid van conclusie 15
Conclusie 15 is afhankelijk van conclusie 14 en voegt als maatregelen toe dat de 15
aandrijving voor de axiale verplaatsing van één of meer opneemorganen ingericht is 
voor het axiaal kunnen verplaatsen van een drukcilinder. De axiale verplaatsing van de 
opneemorganen zoals bekend uit D2 dient voor het kunnen verwisselen van 
drukcilinders, maar verplaatst niet de drukcilinder zelf. De opneemorganen volgens D2 
dienen slechts verplaatsbaar te zijn voor het losmaken van de drukcilinder en het 20
vervolgens ruimte maken voor het kunnen verwisselen van de drukcilinder. Conclusie 15 
is derhalve nieuw.

6.15.2 Inventiviteit van conclusie 15
Met de axiale verplaatsing van de drukcilinders wordt in het octrooi beoogd het 25
drukbeeld juist op de baan gepositioneerd te krijgen (zie de beschrijving op pagina 9, 
regels 4 t/m 6 van het octrooi). Verzoekster heeft betoogd dat een dergelijke axiale 
verstelling algemeen bekend is voor de vakman. Naar het oordeel van Octrooicentrum 
Nederland zal de vakman deze maatregel echter niet zonder meer toepassen. Echter, 
een aandrijving voor axiale verstelling van een drukcilinder is bekend uit D3 (zie figuur 2 30
en kolom 2, regels 57 t/m 60). Deze aandrijving is voorzien bij de vormcilinders 
(“Formzylinder 1; 2”) en dient voor het in axiale richting kunnen positioneren van de 
cilinders ten opzichte van de transfercilinders (“Übertragungszylinder 3;4”). Dit is ook 
wat de maatregelen van conclusie 15 van het octrooi beogen te bereiken. Voor de 
vakman die zich gesteld ziet voor het probleem hoe hij het drukbeeld juist op de baan 35
gepositioneerd kan krijgen en die kennisneemt van D3 zal het voor de hand liggen om 
de in conclusie 15 van het octrooi beschreven maatregelen toe te passen bij de uit D2 
bekende inrichting. Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat de 
maatregelen van conclusie 15 voor de hand liggen.

40
6.16 Conclusie 16

6.16.1 Nieuwheid van conclusie 16
Conclusie 16 is afhankelijk van één van de conclusies 1 t/m 15 en voegt als 
maatregelen toe dat een opneemorgaan voor één of meer drukcilinders in hoofdzaak 45
bestaat uit een doorn voorzien van een klemorgaan voor het op de doorn vastklemmen 
van een drukcilinder. Op pagina 9, regel 31 t/m pagina 10 regel 1 van D2 wordt een 
uitvoeringsvorm beschreven waarbij de diameters van de drukcilinders aangepast 
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kunnen worden door het aanbrengen van hulzen (“sleeves”) van verschillende 
afmetingen op cilindervormige lichamen (“cylinder bodies 16.1 to 19.1”). De “sleeves” 
vormen hier de drukcilinders, terwijl de “cylinder bodies” de doornen vormen welke tot 
de opneemorganen behoren. Uit D2 is evenwel, anders dan verzoekster betoogt, geen 
klemorgaan bekend voor het op de doorn vastklemmen van de “sleeves”. Conclusie 16 5
is derhalve nieuw.

6.16.2 Inventiviteit van conclusie 16
In D2 wordt geopenbaard dat de ”sleeves ..are mounted on to the cylinder bodies” 
(pagina 9, regel 36 t/m pagina 10, regel 1). Het behoort tot de algemene kennis van de 10
vakman dat het aanbrengen van een huls om een cilindervormig lichaam bijvoorbeeld 
met klemorganen kan plaatsvinden. Niet gebleken is dat er een onverwacht effect wordt 
verkregen door juist klemorganen toe te passen. De maatregelen van conclusie 16 
liggen naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland derhalve voor de hand.

15
6.17 Nieuwheid van conclusie 17
Conclusie 17 is afhankelijk van één van de conclusies 1 t/m 16 en voegt als 
maatregelen toe dat voor de gelijkloop van de drukcilinders voorzien is in een vast 
aangrijpingspunt tussen een opneemorgaan en een drukcilinder. In de beschrijving van 
het octrooi wordt in dit verband de toepassing van een registerpen beschreven (zie 20
pagina 9 regels 23 t/m 26). In het verzoekschrift wordt gesteld dat conclusie 17 niet 
nieuw is ten opzichte van D2 aangezien daaruit bekend is (zie pagina 4, regels 23 t/m 
27) dat drukcilinders (“cylinders 16 to 19”) worden vastgeschroefd op opneemorganen 
(“motor spindles 10 to 13”). Verzoekster is van mening dat hiermee voorzien is in een 
vast aangrijpingspunt tussen een opneemorgaan en een drukcilinder voor de gelijkloop 25
van de drukcilinders.  Octrooihoudster heeft ter zitting betoogd dat toepassing van 
schroeven onvoldoende nauwkeurig is. Octrooicentrum Nederland is echter, evenals 
verzoekster, van oordeel dat ook door middel van het schroeven een vast 
aangrijpingspunt wordt verkregen. Alle maatregelen van conclusie 17 zijn derhalve 
bekend uit D2.30

35
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7. Advies

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat
- conclusies 1, 2, 5, 6 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid,
- conclusie 3 van het octrooi vernietigbaar is wegens gebrek aan inventiviteit,5
- de nietigheidsargumenten jegens conclusies 4 en 7 van het octrooi geen doel treffen, 
en
- de overige conclusies bekende of voor de hand liggende materie bevatten, maar dat 
deze, voor zover zij afhankelijk zijn van conclusie 4 of 7, in stand kunnen blijven.

10
Aldus gedaan op 20 mei 2008 te Rijswijk door F. Liefrink, P.C.A. de Haas en 
J.W. Meewisse.

w.g. F. Liefrink, voorzitter
w.g. M.C. van der Wel, secretaris


