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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 1020434 (hierna: 5
het octrooi). Op 9 november 2007 heeft verzoekster betere kopieën van de foto’s uit het 
verzoekschrift ingediend.
J. van Walraven Holding B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 28 november 2007 een 
schriftelijk verweer op het verzoekschrift ingediend.
Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 9 januari 2008 hebben partijen 10
hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun respectievelijke 
octrooigemachtigden. 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 15
octrooihoudster, ir. C.H.W.F. Houben, was hierbij vergezeld door mr. G.A. Sedee van J. 
van Walraven Holding B.V., mr. B. Beuving, advocaat, en mevr. ir. I. Wolterink, 
octrooigemachtigde. 
De gemachtigden van verzoekster hebben ter zitting een exemplaar van hun pleitnota 
overgelegd.20

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
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De inhoud van vorengenoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. Omvang advies
Octrooihoudster heeft op 25 augustus 2006 een akte van gedeeltelijke afstand 5
ingediend. De veertien oorspronkelijke conclusies van het octrooi zijn middels deze akte 
beperkt tot elf 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 10
Nederland zal derhalve alleen betrekking hebben op de van kracht zijnde conclusies van 
het octrooi.

Verzoekster heeft gevraagd om in het advies te beoordelen of er sprake is van eenheid 
van uitvinding tussen de drie onafhankelijke conclusies van het octrooi. Dit zou volgens 15
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 
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 20
gebrek aan eenheid van uitvinding, geregeld in artikel 27 ROW 1995, vormt geen 
nietigheidsgrond en zal derhalve buiten het advies worden gelaten. 

3. De feiten25
J. van Walraven Holding B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1020434 
voor een “Verstelbare toiletinrichting”, dat met dagtekening van 21 oktober 2003 voor de 
duur van twintig jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 19 april 2002.

Op 25 augustus 2006 is het octrooi middels een akte van afstand met nummer 48411 30
gedeeltelijk beperkt. Het beperkte octrooi omvat elf conclusies. Conclusies 1, 2 en 10 
zijn onafhankelijke conclusies. Volgconclusies 3 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 2 en 
volgconclusie 11 is afhankelijk van conclusies 1 t/m 10. De drie onafhankelijke 
conclusies luiden als volgt:

35
“1. Toiletinrichting, omvattende een toiletpot (2) en een verstelmechanisme (3) voor het 
in hoogte verstellen van de toiletpot (2), waarbij het verstelmechanisme (3) een 
verschuifbaar opgesteld draagraam (4) omvat en op dit draagraam (4) aangrijpende 
aandrijfmiddelen (8) voor het in een in hoofdzaak verticale richting verplaatsen van het 
draagraam (4), waarbij tussen het verstelmechanisme (3) en de toiletpot een 40
afscheidingswand is opgesteld en waarbij de toiletpot (2) met het draagraam (4) is 
verbonden door middel van een hulpframe (10) dat zich aan een van het draagraam 
afgekeerde zijde van de afscheidingswand (5) bevindt en aan het draagraam (4) is 
bevestigd door middel van zich door ten minste een in de afscheidingswand (5) 
voorziene opening (16) uitstrekkende verbindingsmiddelen (14), waarbij het hulpframe 45
(10) aan een van de afscheidingswand (5) afgekeerde zijde is voorzien van een 
afdekplaat (30), waarbij de afdekplaat (30) zodanig is vormgegeven dat deze zich rond 
het hulpframe (10) uitstrekt tot aan of bij voorkeur tot op korte afstand van de zich achter 
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dit hulpframe (10) uitstrekkende afscheidingswand (5), waarbij het tussen de afdekplaat 
(30) en de afscheidingswand gelegen hulpframe (10) nagenoeg volledig aan het oog is 
onttrokken, waarbij de afdekplaat (30) en de toiletpot (2) een integraal geheel vormen.”
“2. Toiletinrichting, omvattende een toiletpot (2) en een verstelmechanisme (3) voor het 
in hoogte verstellen van de toiletpot (2), waarbij het verstelmechanisme (3) een 5
verschuifbaar opgesteld draagraam (4) omvat en op dit draagraam (4) aangrijpende 
aandrijfmiddelen (8) voor het in een in hoofdzaak verticale richting verplaatsen van het 
draagraam (4), waarbij tussen het verstelmechanisme (3) en de toiletpot een 
afscheidingswand is opgesteld en waarbij de toiletpot (2) met het draagraam (4) is 
verbonden door middel van een hulpframe (10) dat zich aan een van het draagraam 10
afgekeerde zijde van de afscheidingswand (5) bevindt en aan het draagraam (4) is 
bevestigd door middel van zich door ten minste een in de afscheidingswand (5) 
voorziene opening (16) uitstrekkende verbindingsmiddelen (14), waarbij met het 
draagraam (4) ten minste een armsteun (12) is verbonden, een en ander zodanig dat 
deze tezamen met het draagraam (4) in hoogte verstelbaar is.”15
“10. Toiletinrichting, omvattende een toiletpot (2) en een verstelmechanisme (3) voor het 
in hoogte verstellen van de toiletpot (2), waarbij het verstelmechanisme (3) een 
verschuifbaar opgesteld draagraam (4) omvat en op dit draagraam (4) aangrijpende 
aandrijfmiddelen (8) voor het in een in hoofdzaak verticale richting verplaatsen van het 
draagraam (4), waarbij tussen het verstelmechanisme (3) en de toiletpot een 20
afscheidingswand is opgesteld en waarbij de toiletpot (2) met het draagraam (4) is 
verbonden door middel een hulpframe (10) dat zich aan een van het draagraam 
afgekeerde zijde van de afscheidingswand (5) bevindt en aan het draagraam (4) is 
bevestigd door middel van zich door ten minste een in de afscheidingswand (5) 
voorziene opening (16) uitstrekkende verbindingsmiddelen (14), waarbij de 25
toiletinrichting voorts een stortbak omvat en een bedieningsmechanisme daarvoor, 
waarbij de stortbak op het draagraam (4) is bevestigd en het bedieningsmechanisme, 
althans een bedieningsplaat daarvan, in of tegen de afscheidingswand (5) is bevestigd 
en via flexibele bedieningsmiddelen, in het bijzonder hydraulische of pneumatische 
bedieningsmiddelen met de stortbak is verbonden.”30

4. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden
Verzoekster acht het octrooi nietig wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

35
Conclusie 1 is volgens verzoekster niet inventief ten opzichte van de inrichting uit het 
Duitse gebruiksmodel DE 20105741 U (hierna: D3). Verzoekster stelt dat de inrichting 
volgens conclusie 1 en conclusie 11 weliswaar nieuw is, doch dat er sprake is van een 
accumulatie van ongerelateerde maatregelen. De ongerelateerde maatregelen zijn 
volgens verzoekster niet inventief ten opzichte van D3 in combinatie met de algemene 40
kennis van de vakman.

Aan de hand van diverse offertes, foto’s en tijdschriftpublicaties (D5 t/m D13) betoogt 
verzoekster dat er sprake is van openbaar voorgebruik. Op basis hiervan, eventueel in 
combinatie met D3 of de algemene kennis van de vakman, meent verzoekster dat de45
conclusies van het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zijn.
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De maatregel van conclusie 2 is reeds bekend uit het Duitse gebruiksmodel DE 
18912047 U (hierna: D4) en derhalve niet inventief. De flexibele bedieningsmiddelen zijn 
reeds bekend uit een publicatie van Geberit (hierna: D14). Conclusie 11 is niet inventief 
op basis van de combinatie van D3 met D14 dan wel D3 met het Nederlandse octrooi 
NL1003933.5

Verzoekster komt tot de slotsom dat alle conclusie van het octrooi vernietigd dienen te 
worden.

10
5. Verweer octrooihoudster
Octrooihoudster betwist gemotiveerd de nietigheidsbezwaren. Octrooihoudster bestrijdt 
niet de tijdigheid van de D5 t/m D13, doch wel dat er sprake zou zijn van openbaar 
voorgebruik. Er heeft voor de indieningsdatum van het octrooi geen levering 
plaatsgevonden. Verzoekster heeft hiervan ook geen enkel bewijs kunnen leveren.15

Dat de afdekplaat en de toiletpot een integraal geheel vormen is niet bekend uit D3, 
noch uit D5 t/m D10. 
De maatregelen van de volgconclusies zijn slechts fragmentarisch bekend uit 
afzonderlijke publicaties, dan wel in het geheel niet bekend uit de aangevoerde 20
documenten. De stelling van verzoekster dat deze ontbrekende maatregelen algemeen 
bekend zouden zijn en dus de inrichting voor de vakman voor de hand liggend zou zijn, 
wordt gemotiveerd verworpen door octrooihoudster. Octrooihoudster meent dat de 
nietigheidsbezwaren geen doel treffen en derhalve het octrooi ongewijzigd in stand moet 
blijven.25

6. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

6.1 Conclusie 130

Meest nabij gelegen stand van de techniek 
Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat voor conclusie 1 het Duitse gebruiksmodel 
D3 de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt. Hieruit is een inrichting bekend 
voor het verstelbaar ophangen van een sanitaire inrichting, zoals bijvoorbeeld een 35
toiletpot, waarbij onder meer een hulpframe en een afdekplaat voorzien zijn. In D3 is 
een hulpframe duidelijk weergegeven (zie “Befestigungsbügel 34” in figuur 5 van D3) en 
is de werking ervan in samenhang met de afdekplaat uitvoerig beschreven (zie blz.10, 
regel 7 t/m blz. 11, regel 9 in D3). De overige documenten vormen verder afgelegen 
standen van de techniek. Uit het andere Duitse gebruiksmodel D4 is het gebruik van een 40
hulpframe niet bekend. Van de documenten D5 t/m D13 vormt D7 de meest nabij 
gelegen stand van de techniek, omdat hieruit de toepassing van een hulpframe 
(“subframe” genoemd in de offertes op blz. 2, 4, en 5 en in de technische tekening van 
blz. 3) en een afdekplaat bekend zijn. De werking van het subframe wordt in D7 echter 
niet toegelicht.45

Nieuwheid conclusie 1
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Uit het Duitse gebruiksmodel D3 is een sanitairinrichting bekend welke als 
sanitairelement een toiletpot kan omvatten (zie de eerste alinea op blz. 1 in D3 waar 
staat “mit einem Sanitärelement, z.B. (…) einer Toilettenschüssel”). In figuur 5 van D3 
wordt weliswaar de inrichting geïllustreerd met een wastafel, maar uit de beschrijving 
van D3 blijkt dat in plaats van een wastafel een toiletpot voorzien kan zijn. De inrichting 5
uit D3 omvat voorts een verstelmechanisme voor het in hoogte verstellen van het 
sanitairelement (zie figuur 5 in D3). Het verstelmechanisme omvat een verschuifbaar 
opgesteld draagraam (“Schlitten 22”, zie ook figuur 4) en op dit draagraam aangrijpende 
aandrijfmiddelen, welke bestaan uit “Kette 47”, “Kettenrad 48” en “Achse 49”, waarvan 
op de eerste alinea van blz. 13 gesteld wordt dat deze van een elektrische aandrijving 10
kan worden voorzien (“ein vorzugsweise elektrischer Antriebsmotor vorgesehen wird, 
der die Achse 49 antreibt”). De aandrijfmiddelen dienen voor het in een in hoofdzaak 
verticale richting verplaatsen van het draagraam (“Schlitten 22”). Tussen het 
verstelmechanisme en het sanitairelement is een afscheidingswand (“Frontwandung 2”) 
opgesteld. 15

Het sanitairelement is met het draagraam (“Schlitten 22”) verbonden door middel van 
een hulpframe (“Befestigungsbügel 34”), welke zich deels aan een van het draagraam 
afgekeerde zijde van de afscheidingswand bevindt, te weten de “außen liegenden 
Vertikalstrebe 40”, maar ook deels aan de andere zijde van de afscheidingswand, 20
middels “die schlittenseitige Vertikalstrebe 35”. Uit figuur 6 van D3 en de tweede alinea 
op blz. 11 volgt dat twee van dergelijke identieke hulpframes naast elkaar zijn voorzien. 
Een hulpframe (“Befestigungsbügel 34”) is aan het draagraam (“Schlitten 22”) bevestigd 
door verbindingsmiddelen, zoals blijkt  uit de zinsnede “oben- und untenseitige 
Schraube 36, 37 mit einem rückseitigen Blechbügel 38 verspannt ist” (zie de tweede 25
alinea van blz. 10). Deze verbindingsmiddelen strekken zich echter niet uit door een in 
de afscheidingswand voorziene opening (“Öffnung 11”), omdat een hulpframe zelf zich 
al door deze opening heen uitstrekt middels “einen die Öffnung 11 in der Frontwandung 
2 durchfassenden Verbindungssteg 39”. De stelling van verzoekster dat in D3 slechts 
“Vertikalstrebe 40” als het hulpframe gezien dient te worden en “Verbindungssteg 39” 30
als de verbindingsmiddelen, wordt door Octrooicentrum Nederland niet gedeeld, omdat 
zowel uit figuur 5 als uit de tweede alinea op blz. 10 blijkt dat de “H-förmiger 
Befestigungsbügel 34” slechts één onderdeel betreft. 

De hulpframes uit D3 (“Befestigungsbügel 34”) zijn aan een van de afscheidingswand 35
(“Frontwandung 2”) afgekeerde zijde voorzien van een afdekplaat (“Abdeckplatte 45”). 
Deze afdekplaat is zodanig vormgegeven dat deze zich rond een hulpframe uitstrekt tot 
op korte afstand van de afscheidingswand (“Frontwandung 2”), zie figuur 5 van D3. De 
tussen de afdekplaat en de afscheidingswand gelegen hulpframes zijn nagenoeg 
volledig aan het oog onttrokken, zie blz. 11, regels 5 t/m 9 en figuur 6 van D3. 40

De vraag resteert of uit het Duitse gebruiksmodel D3 ook bekend is dat het 
sanitairelement en de afdekplaat “een integraal geheel vormen”. De vakman zal deze 
maatregel uit conclusie 1 op twee verschillende manieren kunnen interpreteren. Bij een 
interpretatie vanuit constructief, mechanisch oogpunt zal de vakman de maatregel zo 45
begrijpen dat de afdekplaat en het sanitairelement als een geheel op en neer bewegen. 
Dat het geheel gevormd wordt uit meerdere, vast aan elkaar verbonden elementen is bij 
deze interpretatie niet van belang. Een dergelijk geheel is bekend uit D3, waar de 
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afdekplaat (“Abdeckplatte 45”) tussen het sanitairelement en het hulpframe 
(“Befestigungsbügel 34”) vastgezet wordt door dezelfde schroeven (“Schraubenbolzen 
41”) die het sanitairelement aan de hulpframes bevestigen (zie de eerste alinea van blz. 
11 in D3). Bij een interpretatie vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt zal de vakman 
de maatregel zo begrijpen dat de toiletpot en de afdekplaat uit één geheel gevormd zijn. 5
Volgens octrooihoudster zal de vakman de maatregel op deze laatstgenoemde wijze 
interpreteren, omdat in de beschrijvingsinleiding van het octrooi (zie blz. 2, regels 26 t/m
29 van de akte van afstand) beschreven wordt dat “de afdekplaat en de toiletpot uit een 
geheel worden vervaardigd waardoor een glad, naadloos uiterlijk wordt verkregen en het 
montagegemak nog verder wordt vergroot”. Verzoekster is eveneens uitgegaan van 10
deze laatste interpretatie. Octrooicentrum Nederland acht het aannemelijk dat de 
vakman die van de beschrijvingsinleiding van het octrooi heeft kennisgenomen, de 
maatregel zal begrijpen overeenkomstig de tweede interpretatie in lijn met de 
beschrijvingsinleiding. Uit het Duitse gebruiksmodel D3 is niet bekend dat het 
sanitairelement en de afdekplaat uit een geheel vervaardigd kunnen worden. 15

Een inrichting volgens conclusie 1 onderscheidt zich van de bekende inrichting uit het 
Duitse gebruiksmodel D3

- doordat volgens conclusie 1 slechts één hulpframe wordt toegepast, welke zich 
geheel aan een van het draagraam afgekeerde zijde (de voorzijde) van de 20
afscheidingswand bevindt en de verbindingsmiddelen zich door ten minste een in 
de afscheidingswand voorziene opening uitstrekken; 

en voorts
- doordat de afdekplaat en de toiletpot een integraal geheel vormen (“uit één 

geheel worden vervaardigd”).25
Conclusie 1 is daarmee nieuw ten opzichte van D3.

Inventiviteit conclusie 1
Volgens de beschrijvingsinleiding dient het hulpframe om problemen met de bestaande 
verstelbare toiletinrichting van octrooihoudster te verbeteren. Daarbij wordt de toiletpot 30
stevig tegen het draagraam vastgeklemd, waardoor echter ook de afdekplaat tegen de 
afscheidingswand klemt, hetgeen de verticale verstelbeweging van de toiletinrichting 
ernstig belemmert (zie blz. 1, regels 25 t/m 30 in de akte van afstand). 
Volgens de beschrijvingsinleiding biedt gebruik van een hulpframe volgens conclusie 1 
het voordeel dat de toiletpot hiertegen kan worden vastgeklemd, zonder dat dit de 35
verticale verstelbeweging van de inrichting nadelig beïnvloed (zie blz. 2, regels 1 en 2 in 
de akte). Ook kunnen eenvoudig verdere onderdelen, zoals bijvoorbeeld een afdekplaat, 
worden gemonteerd aan het hulpframe (zie blz. 2, regels 9 t/m 11 in de akte). Dergelijke 
onderdelen kunnen dan stevig bevestigd worden en bovendien nauwkeurig 
gepositioneerd, zodat deze niet aanlopen tegen de afscheidingswand. 40

Het gebruik van een hulpframe als oplossing voor het probleem dat wordt geschetst in 
de beschrijvingsinleiding in het octrooi is reeds bekend uit D3. In de sanitairinrichting 
bekend uit D3 kan het sanitairelement zoals een toiletpot stevig tegen een hulpframe 
worden vastgeklemd zonder dat de verticale verstelbeweging van de inrichting nadelig 45
wordt beïnvloed. Bovendien is uit D3 bekend dat een afdekplaat kan worden 
gemonteerd aan een hulpframe. De vakman zal begrijpen dat de werking van de 
hulpframes uit D3 hetzelfde is als het hulpframe volgens conclusie 1. Het is logisch dat 
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voor een goede werking noodzakelijk is dat het hulpframe zich ten minste deels bevindt 
aan de zijde van de afscheidingswand die van het draagraam is afgekeerd. Weliswaar is 
de verdere constructieve uitvoering volgens conclusie 1 op details anders dan de 
hulpframes volgens D3, bijvoorbeeld doordat de twee hulpframes uit D3 in het 
onderhavige octrooi middels een dwarsprofiel en een dwarsstaaf onderling verbonden 5
zijn tot één frame, en de verbinding van het hulpframe aan het draagraam anders is 
uitgevoerd. In plaats van het hulpframe strekken de verbindingsmiddelen zich uit door 
de opening. Deze constructieve verschillen bezitten echter geen bijzondere verdere 
effecten. De uitvoering van het hulpframe volgens conclusie 1 vormt een niet-inventieve 
variant van de bekende hulpframes uit D3. Het hulpframe zal immers stevig verbonden 10
moeten zijn met het in hoogte verstelbare draagraam. Als het hulpframe zelf zich niet 
door de opening uitstrekt, dan moeten de verbindingsmiddelen dit wel doen. De 
verschillen in constructieve uitvoering zijn ondergeschikt en kunnen aan conclusie 1 
geen inventiviteit verlenen. 

15
Uit D3 is verder niet bekend dat de afdekplaat en de toiletpot een integraal geheel 
vormen. Uit de beschrijvingsinleiding van het octrooi blijkt dat de maatregel zo begrepen 
moet worden dat de toiletpot en de afdekplaat uit een geheel zijn vervaardigd. Deze 
maatregel uit conclusie 1 heeft geen functionele interactie noch een synergetisch effect 
met de maatregelen betreffende het hulpframe. De maatregel kan bovendien direct 20
worden toegepast bij de bekende inrichting van octrooihoudster, besproken in de 
beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooi. De maatregel zal derhalve 
afzonderlijk worden beoordeeld op inventiviteit. 
Voor de vakman die geconfronteerd wordt met hygiëne-problemen met betrekking tot 
een naad, zoals bijvoorbeeld een naad tussen een toiletpot en een afdekplaat, ligt het 25
op basis van zijn algemene vakkennis voor de hand om deze losse onderdelen uit één 
geheel te vervaardigen om een glad, naadloos oppervlak te realiseren. Octrooicentrum 
Nederland is dan ook van oordeel dat ook deze maatregel voor de hand ligt.

Conclusie 1 is daarmee niet inventief in het licht van D3 en de algemene kennis van de 30
vakman.

6.2 Conclusies 2 t/m 9

Meest nabij gelegen stand van de techniek35
De meest in het oog springende maatregel van de onafhankelijke conclusie 2 ten 
opzichte van de inrichting volgens conclusie 1 is dat “met het draagraam (4) ten minste 
een armsteun (12) is verbonden, een en ander zodanig dat deze tezamen met het 
draagraam (4) in hoogte verstelbaar is.” De inrichting volgens conclusie 2, waarbij ten 
minste een armsteun met het draagraam verbonden is, is niet gebaseerd op dezelfde 40
uitvindingsgedachte en vormt ook geen verdere verbetering van de inrichting volgens 
conclusie 1, waarin juist het hulpframe centraal stond om problemen te voorkomen rond 
de montage van de toiletpot en het realiseren van verticale verstelbaarheid. Voor 
conclusie 2 kan derhalve een nieuwe stand van de techniek worden gekozen.

45
Ten aanzien van de onafhankelijke conclusie 2 vormt D7 een meer nabij gelegen stand 
van de techniek dan D3, omdat uit D7 ook armsteunen bekend zijn, terwijl de verdere 
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werking van het hulpframe voor conclusie 2 niet relevant is. Volgens conclusie 2 behoeft 
er geen direct verband te bestaan tussen het hulpframe en de armsteunen. 

Nieuwheid conclusie 2
Uit de offerte D7 is een toiletinrichting bekend, omvattende een toiletpot en een 5
verstelmechanisme voor het in hoogte verstellen van de toiletpot. Het 
verstelmechanisme omvat een verschuifbaar opgesteld draagraam (zichtbaar in het 
basisframe in de figuur uit D7) en op dit draagraam aangrijpende aandrijfmiddelen voor 
het in een in hoofdzaak verticale richting verplaatsen van het draagraam (van de 
aandrijfmiddelen is de spindel zichtbaar in de figuur van D7). Hoewel de 10
aandrijfmiddelen en het draagraam niet expliciet benoemd worden in de figuur van D7, 
zal de deskundige op het vakgebied deze direct herkennen. Tussen het 
verstelmechanisme en de toiletpot is een afscheidingswand (“afwerkplaat” in de figuur 
van D7) opgesteld met daarin voorzien een sleufvormige opening aan de onderzijde. 
Tussen de toiletpot en het draagraam is een hulpframe (“subframe” in de figuur van D7) 15
voorzien, dat zich aan een van het draagraam afgekeerde zijde van de 
afscheidingswand bevindt. In de figuur van D7 zijn voorts twee armsteunen getoond. Uit 
de pijl in verticale richting en de vorm van de openingen in de afschermkap zal de 
vakman opmaken dat ten minste toiletpot, afschermkap en armsteunen in hoogte 
verstelbaar zijn. Immers, als de afschermkap niet in hoogte verstelbaar zou zijn, zouden 20
in de afschermkap sleuven voorzien moeten zijn in plaats van gaten voor doorvoeren en 
bevestigingsmiddelen. Hieruit volgt ook dat de armsteunen in hoogte verstelbaar zijn, 
omdat hiervoor in de afschermkap ook ronde gaten voorzien zijn en geen sleuven. Om 
te bereiken dat de onderdelen in hoogte verstelbaar zijn, dienen deze direct of indirect 
verbonden te zijn met het draagraam. De armsteunen zijn dus ook in hoogte verstelbaar 25
tezamen met het draagraam.

In D7 is niet aangegeven dat de toiletpot met het draagraam verbonden is door middel 
van een hulpframe. Voorts is in D7 niet aangegeven dat het hulpframe aan het 
draagraam is bevestigd door middel van zich door ten minste een in de 30
afscheidingswand voorziene opening uitstrekkende verbindingsmiddelen. Conclusie 2 is 
hiermee nieuw ten opzichte van de offerte D7.

Inventiviteit conclusie 2
De werking van het hulpframe (“subframe”) getoond in de figuur van D7 en omschreven 35
op blz. 2 van D7 met “Subframe met toiletsteunen RvS opklapbaar en uitneembaar” is 
niet nader toegelicht in D7. Octrooihoudster heeft betoogd dat het subframe bekend uit 
D7 uitsluitend bedoeld zou zijn om de armsteunen te bevestigen. 

Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland ziet de vakman in de figuur van D7, dat de 40
afschermkap enige dikte heeft. Als de toiletpot dan niet door middel van het hulpframe 
(“subframe”) aan het draagraam bevestigd is, zijn andere verbindingsmiddelen 
benodigd. Deze dienen de dikte van de afschermkap te overbruggen en zich ook nog 
door het gat in de afwerkplaat uit te strekken naar het draagraam. De vakman zal het 
gebruik van dergelijke verbindingsmiddelen niet als een reële optie zien, omdat hij reeds 45
beschikt over een subframe en direct begrijpt dat hij een veel stevigere constructie 
verkrijgt als de toiletpot door gebruikmaking van het subframe aan het draagraam wordt 
bevestigd. Dat de toiletpot met het draagraam verbonden is door middel van een 
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hulpframe (“subframe”) ligt dus voor de hand voor de vakman en is derhalve niet 
inventief. 

Het hulpframe bekend uit D7 dient ook in hoogte verstelbaar te zijn en daarom 
verbonden te zijn met het draagraam. Onvermijdelijk is dan dat er zich middelen door 5
het gat in de afscheidingswand uitstrekken naar het draagraam. Deze middelen kunnen 
aparte verbindingsmiddelen zijn, zoals in conclusie 2. Als alternatief kan het subframe 
zelf zich door het gat uitstrekken, waarna echter ook verbindingsmiddelen benodigd zijn 
met het draagraam. Volgens de vakman zal het geen verschil maken welke middelen 
zich door de opening uitstrekken. Het gaat hier slechts om het feit dat het hulpframe 10
(“subframe”) door de opening heen verbonden is met het draagraam. Of dan 
verbindingsmiddelen of het hulpframe zich door de opening uitstrekken, ziet de vakman 
als voor de hand liggende varianten. Dat het hulpframe aan het draagraam is bevestigd 
door middel van ten minste een in de afscheidingswand voorziene opening 
uitstrekkende verbindingsmiddelen is daarom ook voor de hand liggend.15

Uit voorgaande blijkt dat conclusie 2 niet inventief is op basis van D7 en de algemene 
kennis van de vakman.   
 
Conclusie 320
Conclusie 3, een van conclusie 2 afhankelijke volgconclusie, betreft de maatregel dat de 
ten minste ene armsteun met het hulpframe is verbonden, zodat deze gezamenlijk met 
de toiletpot in hoogte verstelbaar is. Uit voorgaande is reeds gebleken dat de 
armsteunen getoond in D7 in hoogte verstelbaar zijn samen met de toiletpot. In D7 is 
echter niet aangegeven of de armsteunen ook met het hulpframe (“subframe”) 25
verbonden zijn. De armsteunen bekend uit D7 zijn volgens de figuur verbonden met de 
afschermkap, of worden door het getoonde gat door de afschermkap heen geleid, 
waarbij de uiteindelijke bevestiging niet zichtbaar is. Weliswaar wordt in de offerte op 
bladzijde 2 gesteld dat het toiletsysteem een “subframe met toiletsteunen” omvat, maar 
volgens Octrooicentrum Nederland is deze regel uit de offerte niet meer dan een 30
opsomming van onderdelen en kan hieruit niet opgemaakt worden dat de armsteunen 
ook daadwerkelijk verbonden zijn met het subframe. (Vergelijk ook de “geleidesloffen 
met spindel” uit dezelfde offerte, uit welke regel de vakman ook niet haalt dat de 
geleidesloffen met de spindel verbonden zouden zijn.) De maatregel van conclusie 3 is 
derhalve niet bekend uit D7.35

De vakman die de armsteunen moet bevestigen aan het toiletsysteem bekend uit D7, 
zal vanzelfsprekend op zoek gaan naar de meest stevige oplossing, omdat hij weet dat 
de armsteunen het volledige gewicht van een gebruiker moet kunnen dragen. 
Bevestiging van de armsteun aan de afschermkap gemaakt van kunststof, ligt dan niet 40
voor de hand. Deze kap zal wel enige stevigheid bezitten, omdat hij ook dient als 
ruggesteun. De vakman zal echter direct begrijpen dat de kap hoogst waarschijnlijk niet 
sterk genoeg is om ook de volledige (moment)belasting van de armsteun – veroorzaakt 
door een gebruiker van het toilet die leunt op het uiteinde van de armsteun – te 
weerstaan. Ook het feit dat de afschermkap van kunststof vervaardigd is, is voor de 45
vakman een indicatie dat deze niet dient voor het dragen van armsteunen. De vakman 
die kennis neemt van de inrichting uit D7 zal dan ook de armsteunen door de gaten in 
de afschermkap heen aan het “subframe” bevestigen. Conclusie 3 is hiermee voor de 
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vakman voor de hand liggend in het licht van D7 en de algemene kennis van de 
vakman.

Conclusies 4
Conclusie 4, een van conclusie 3 afhankelijke volgconclusie, betreft de maatregel dat de 5
ten minste ene armsteun is verbonden met een uitschuifbaar deel van het hulpframe, 
zodanig dat de afstand tussen de ten minste ene armsteun en een zitvlak van de 
toiletpot ten minste eenmalig instelbaar is.

Noch uit D7, noch uit een van de andere door verzoekster ingebrachte documenten is 10
een hulpframe bekend waarbij een armsteun verbonden is met een uitschuifbaar deel 
van het hulpframe, zodanig dat de afstand tussen de armsteun en een zitvlak van de 
toiletpot tenminste eenmalig instelbaar is. 

Volgens Octrooicentrum Nederland ligt het voor de vakman die geconfronteerd wordt 15
met het probleem dat de afstand tussen de armsteun en het zitvlak per gebruiker 
verschilt, niet voor de hand om een uitschuifbaar deel van het hulpframe te voorzien bij 
de inrichting bekend uit D7. Afgezien van het feit dat uit conclusie 4 niet volgt of de 
afstand in horizontale of in verticale richting instelbaar dient te zijn, zou de vakman 
evenzeer de oplossing kunnen zoeken in de bevestiging van de armsteunen of in de 20
constructie van de armsteunen zelf. Conclusie 4 is derhalve inventief ten opzichte van 
de aangevoerde documenten.

Conclusie 5 t/m 9
Aangezien de nietigheidsargumenten jegens conclusie 4 geen doel treffen, kunnen de 25
overige volgconclusies in stand blijven voor zover deze afhankelijk zijn van conclusie 4.
Ten aanzien van de maatregelen uit de volgconclusies 5 t/m 9 merkt Octrooicentrum 
Nederland nog het volgende op:

- Conclusie 5 betreft de maatregel dat de armsteun zwenkbaar is rond een in 
hoofdzaak horizontale as, tussen een in hoofdzaak verticale stand en een in 30
hoofdzaak horizontale stand. Uit D7 is bekend dat de armsteunen opklapbaar 
zijn, zie de offerte. De kenmerkende maatregel van conclusie 5 is hiermee 
bekend uit D7. 

- Conclusie 6 betreft de maatregel dat de armsteun zwenkbaar is in een 
horizontaal vlak rond een in hoofdzaak verticale as. Noch uit D7, noch uit enige 35
andere van de door verzoekster ingebrachte documenten zijn armsteunen 
bekend die zwenkbaar zijn in een horizontaal vlak rond een in hoofdzaak 
verticale as. 

- Conclusie 7 betreft de maatregelen dat het hulpframe en de ten minste ene 
armsteun met elkaar samenwerkende koppelmiddelen omvatten, waarmee de 40
of elke armsteun losneembaar in het hulpframe vastzetbaar is door de 
armsteun in een eerste richting in het hulpframe te schuiven tot een eerste
uiterste stand en vervolgens in een tweede richting te verdraaien tot een 
tweede uiterste stand. Uit D7 is bekend dat de armsteunen losneembaar zijn, 
zie de offerte. Impliciet volgt hier uit dat ook koppelmiddelen voorzien zijn. De 45
overige maatregelen van conclusie 7 zijn niet bekend uit D7.
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- Conclusie 8 betreft de maatregel dat de koppelmiddelen een geleidesleuf en 

een daarmee samenwerkende nok omvatten. Deze maatregel is niet bekend uit 
D7.

- Conclusie 9 betreft de maatregel dat de of elke armsteun verzwenkbaar in het 
hulpframe is opgenomen en de zwenkhoek is begrensd door de 5
koppelmiddelen. Ook deze maatregel is niet bekend uit D7.

6.3  Conclusie 10 
10

Meest nabij gelegen stand van de techniek
De meest in het oog springende maatregelen van de onafhankelijke conclusie 10 ten 
opzichte van de inrichtingen volgens conclusie 1 of 2 zijn dat “de toiletinrichting voorts 
een stortbak omvat en een bedieningsmechanisme daarvoor, waarbij de stortbak op het 
draagraam (4) is bevestigd en het bedieningsmechanisme, althans een bedieningsplaat 15
daarvan, in of tegen de afscheidingswand (5) is bevestigd en via flexibele 
bedieningsmiddelen, in het bijzonder hydraulische of pneumatische bedieningsmiddelen 
met de stortbak is verbonden.” De inrichting volgens conclusie 10 kenmerkt zich met 
name door de maatregelen die betrekking hebben op een stortbak en een 
bedieningsmechanisme daarvoor. Deze maatregelen houden geen verband met het 20
hulpframe, de afdekplaat of de armsteunen, noch heeft de combinatie van het 
bedieningsmechanisme met het hulpframe of de armsteunen een synergetisch effect. 
Conclusie 10 berust dan ook op een andere uitvindingsgedachte. Ten aanzien van 
conclusie 10 kan derhalve opnieuw een meest nabij gelegen stand van de techniek 
gekozen worden.25

Voor conclusie 10 wordt D7 als meest nabij gelegen stand van de techniek beschouwd. 
Uit D7 is een toiletinrichting bekend welke een verstelmechanisme omvat, een 
afscheidingswand, een hulpframe, een stortbak en bedieningsmiddelen. D7 is dichter bij 
conclusie 10 gelegen dan D3, omdat uit D3 geen stortbak en bedieningsmiddelen 30
bekend zijn. D4 vormt een verder afgelegen stand van de techniek, omdat uit D4 geen 
hulpframe bekend is en het bedieningsmechanisme niet tegen de afscheidingswand is 
bevestigd.

Nieuwheid conclusie 1035
Uit D7 is een toiletinrichting bekend, omvattende een toiletpot en een 
verstelmechanisme voor het in hoogte verstellen van de toiletpot, waarbij het 
verstelmechanisme een verschuifbaar opgesteld draagraam omvat en op dit draagraam 
aangrijpende aandrijfmiddelen voor het in een in hoofdzaak verticale richting verplaatsen 
van het draagraam, waarbij tussen het verstelmechanisme en de toiletpot een 40
afscheidingswand is opgesteld en waarbij een hulpframe zich aan een van het 
draagraam afgekeerde zijde van de afscheidingswand bevindt.
Voorts wordt in de tekening van D7 een stortbak getoond, welke zich achter het 
draagraam bevindt. Uit de tekening volgt niet dat de stortbak ook aan het draagraam 
bevestigd is. In de tekening van D7 wordt ook een bedieningsplaat getoond voor de 45
stortbak, welke in of tegen de afscheidingswand (“afwerkplaat”) is bevestigd ter hoogte 
van de bovenste opening in de afscheidingswand. Onvermijdelijk zijn er 
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bedieningsmiddelen aanwezig waarmee de bedieningsplaat met de stortbak is 
verbonden, 

Bij de bespreking van conclusie 2 is reeds duidelijk geworden dat in D7 niet is 
aangegeven dat de toiletpot met het draagraam verbonden is door middel van een 5
hulpframe, noch dat het hulpframe aan het draagraam is bevestigd door middel van zich 
door ten minste een in de afscheidingswand voorziene opening uitstrekkende 
verbindingsmiddelen. 
Voorts wordt in D7 niet getoond dat de bedieningsplaat via flexibele bedieningsmiddelen 
met de stortbak is verbonden.10
Hieruit volgt dat conclusie 10 nieuw is ten opzichte van D7.

Inventiviteit conclusie 10
Bij de bespreking van de inventiviteit van conclusie 2 is reeds geconcludeerd dat de 
maatregelen met betrekking tot het hulpframe niet inventief zijn. Hieronder zal worden 15
onderzocht of de maatregelen met betrekking tot de bevestiging van de stortbak en de 
flexibele bedieningsmiddelen de inrichting inventiviteit kunnen verlenen. Deze 
maatregelen hebben geen functionele interactie noch een synergetisch effect met de 
maatregelen betreffende het hulpframe en moet derhalve afzonderlijk op inventiviteit 
worden beoordeeld.20

De vakman die de stortbak bekend uit de figuur van D7 moet bevestigen, zal niet kiezen 
voor de achterliggende muur, omdat hij daar nog geen bevestigingsmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld profielen beschikbaar heeft. Ook zal hij niet kiezen voor de niet bewegende 
delen van het draagframe (“basisframe”) waarin het draagraam gehangen is. In de 25
tekening is te zien dat het beweegbare draagraam zich dichter bij de stortbak bevindt 
dan de stilstaande delen. Voor een bevestiging aan de stilstaande delen zijn dus 
gecompliceerdere bevestigingsmiddelen nodig. Bovendien zal de vakman een oplossing 
moeten vinden voor de leiding tussen de stortbak en het toilet indien het toilet beweegt 
en de stortbak stil staat. Het ligt daarom voor de vakman op basis van D7 voor de hand 30
om de stortbak aan het draagraam te bevestigen. De vakman zal hiertoe niet 
weerhouden worden doordat hij niet in staat zou zijn flexibele bedieningsmiddelen 
tussen de bedieningsplaat en de stortbak te voorzien. Gezien de sleufvormige opening 
aan de onderzijde in de afscheidingswand (“afwerkplaat”) zal de wand niet meebewegen 
met de toiletpot. En daarom ook de bedieningsplaat niet, welke voor de bovenste 35
opening in de afscheidingswand is voorzien. Flexibele bedieningsmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld hydraulische of pneumatische bedieningsmiddelen, behoren tot de 
algemene kennis van de vakman. De vakman zal het flexibel uitvoeren van de 
bedieningsmiddelen als een eenvoudiger oplossing beschouwen dan het flexibel maken 
van de leiding tussen de stortbak en de toiletpot. Ook de resterende 40
verschilmaatregelen van conclusie 10 zijn daarom voor de vakman voor de hand 
liggend. 
Uit voorgaande blijkt dat conclusie 10 niet inventief is op basis van D7 en de algemene 
kennis van de vakman.

45
Ten overvloede wordt opgemerkt dat de verschilmaatregelen van conclusie 10 met D7 
ten aanzien van de bevestiging van de stortbak ook bekend zijn uit het oudere 
Nederlands octrooischrift 1003933, welke ook op naam staat van octrooihoudster (zie 
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figuur 1 en blz. 8 regel 34 t/m blz. 9, regel 2 van het oorspronkelijke octrooischrift 
1003933). De flexibele bedieningsmiddelen zijn niet bekend uit het Nederlands 
octrooischrift 1003933, echter wel voor bediening van het verstelmechanisme (zie figuur 
1 en blz. 10, regels 28 t/m 31). De vakman zal dergelijke bedieningsmiddelen ook 
eenvoudig voorzien voor het bedienen van de stortbak. Het ligt voor de vakman voor de 5
hand het bekende uit het Nederlands octrooischrift 1003933 ook toe te passen bij een 
inrichting zoals geopenbaard in D7, waarmee conclusie 10 ook niet inventief is ten 
opzichte van D7 in combinatie met het Nederlands octrooischrift 1003933. 

6.4 Conclusie 1110
Conclusie 11 betreft een volgconclusie met de maatregel dat op de toiletpot een in 
lengte verstelbare afvoerpijp is aangesloten. Conclusie 11 kan als volgconclusies in 
stand blijven voor zover deze afhankelijk is van conclusie 4. Ten aanzien van de 
maatregel van conclusie 11 merkt Octrooicentrum Nederland op dat de maatregel 
toegepast is bij een in hoogte verstelbaar toilet bekend uit D4 (zie blz. 2, regels 17 t/m 15
22, blz. 5, regel 33 t/m blz. 6, regel 10 en figuur 1). Bovendien acht Octrooicentrum 
Nederland het een voor de vakman voor de hand liggende maatregel om een in hoogte 
verstelbaar toilet aan te sluiten op een in lengte verstelbare afvoerpijp. De maatregel 
heeft geen functionele interactie noch een synergetisch effect met de maatregelen 
betreffende het hulpframe, de armsteunen of de bedieningsmiddelen.20

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

- de conclusies 1 t/m 3 en conclusie 10 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan 25
inventiviteit;

- de nietigheidsargumenten jegens conclusie 4 geen doel treffen, en de overige 
volgconclusies in stand kunnen blijven voor zover deze afhankelijk zijn van 
conclusie 4.

30
Aldus gedaan op 28 maart 2008 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, A.A.M. Bexkens 
en J.W. Meewisse.
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w.g. M.W.D. van der Burg

w.g. M. van der Wel, secretaris


