
Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Patentlaan 2

Postbus 5820

2280 HV Rijswijk

Telefoon (070) 398 66 55

Telefax (070) 390 01 90

info@octrooicentrum.nl

www.octrooicentrum.nl

Rabobank

Taksen, depotrekeningen

1923.24.160

Overige betalingen

1923.24.179

DATUM

15 oktober 2008

ONS KENMERK

ORE/advies/1020910

UW KENMERK

PAGINA

1/13

1. Het geding

HTS Hans Torgensen & Søhn (hierna: HTS) heeft middels haar advocaten, mr. A. Killan 

en mr. M. Westerik, op 7 mei 2008 een verzoekschrift met 6 bijlagen ingediend met het 

verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row5

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

genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1020910 (hierna: het octrooi).

Octrooihoudster, Bébécar Utilidades para Criança S.A. (hierna: Bébécar), heeft middels 

haar octrooigemachtigde, ir. C.H.W.F. Houben, op 20 juni 2008 een verweerschrift 

ingediend. HTS heeft op 26 augustus 2008 een reactie met 8 bijlagen op het 10

verweerschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 2 september 2008 hebben 

partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor HTS is dit gebeurd bij monde van 

haar octrooigemachtigde, de heer ir. B. Ch. Ledeboer, die daarbij vergezeld was van de 15

heren mr. A. Killan (advocaat), mr. M. Westerik (advocaat), J. Sundet (advocaat in 

Noorwegen) en F.D. Lilleheil (HTS). Bébécar heeft haar standpunt doen bepleiten bij 

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter
ir. B.L. van Soest
ir. A.A.M. Bexkens
ir. J.C. Hordijk, secretaris
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monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. C.H.W.F. Houben, die daarbij was 

vergezeld van de heer ir. M.W. Hollander (octrooigemachtigde).

HTS heeft ter zitting exemplaren van haar pleitnota overgelegd.

De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden 5

beschouwd.

2. De feiten

Bébécar is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1020910 voor een “Kinderzitting”, 10

dat met dagtekening 23 december 2003 voor de duur van twintig jaren is verleend op 

een aanvrage ingediend op 20 juni 2002.

Het octrooi omvat 13 conclusies. De onafhankelijke conclusie luidt als volgt:

15

“1. Kinderzitting voor gebruik in een voertuig, welke kinderzitting is ingericht om op een 

voertuigzitting te worden geplaatst en een zitgedeelte en een opstaand gedeelte omvat, 

waarbij het opstaande gedeelte een ten opzichte van het zitgedeelte in hoogte 

verstelbaar rugsteundeel en een ten opzichte van het zitgedeelte en het instelbare 

rugsteundeel in hoogte verstelbaar hoofdsteundeel omvat, met het kenmerk, dat de 20

hoofdsteun en het verstelbare rugsteundeel met elkaar zijn gekoppeld, zodat een 

hoogteverstelling van de hoofdsteun leidt tot een afwijkende, bij voorkeur kleinere, 

hoogteverstelling van het verstelbare rugsteundeel.”

3. Door HTS aangevoerde nietigheidsgronden25

HTS betwist in haar verzoekschrift gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. 

HTS wijst er in de eerste plaats op dat de conclusies van het onderhavige octrooi 

overeenkomen met die van de internationale aanvrage WO 2004/000.602, welke de 30

voorrang inroept van de aanvrage die tot het onderhavige octrooi heeft geleid. De uit 

deze internationale aanvrage voortgekomen Europese aanvrage is door de examiner 

van het Europees Octrooibureau afwijzend beoordeeld wegens gebrek aan inventiviteit. 

Ter onderbouwing van haar stelling heeft HTS bij haar verzoekschrift en haar reactie op 

het verweerschrift van Bébécar resultaten van de behandeling van de genoemde 35

internationale en Europese aanvragen gevoegd.

HTS is van mening dat de beoordeling van de examiner van het Europees 

Octrooibureau, voor zover het de oorspronkelijke set conclusies betreft, relevant is voor 

de beoordeling van de conclusies van het onderhavige octrooi. Bovendien is HTS van 

mening dat uit de procedure bij het Europees Octrooibureau blijkt dat Bébécar reeds 40

afstand van materie heeft gedaan.
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inventief zijn op grond van wat is geopenbaard in de volgende, ook door de examiner 

van het Europees Octrooibureau in beschouwing genomen, documenten:

- de Europese octrooiaanvrage EP 0.751.033 A2 (hierna: D1);5

- de Duitse octrooiaanvrage DE 199.25.306 A1 (hierna: D2).

Meer in het bijzonder heeft HTS het hierna volgende aangevoerd.

Conclusie 1

HTS stelt dat Bébécar, blijkens de beschrijving van het octrooi, bevestigt dat elementen 10

uit de aanhef van conclusie 1 reeds bekend waren uit de stand van de techniek. Het 

kenmerkende element van conclusie 1, namelijk dat de hoofdsteun en het verstelbare 

rugsteundeel met elkaar zijn gekoppeld, zodat een hoogteverstelling van de hoofdsteun 

leidt tot een afwijkende hoogteverstelling van het verstelbare rugsteundeel, is volgens 

HTS op zichzelf bekend uit D2, in het bijzonder uit figuur 5 daarin. HTS laat buiten15

beschouwing dat het volgens conclusie 1 gaat om een “bij voorkeur kleinere” 

hoogteverstelling van het verstelbare rugsteundeel, aangezien een voorkeur geen 

vereiste is. Daarnaast heeft HTS naar voren gebracht dat conclusie 1 slechts verschilt 

van D1 door een samenstel van een verstelbare rugsteun en een hoofdsteun in een 

rugleuning. Dit verschil is volgens HTS op zichzelf uit D2 bekend.20

HTS komt tot de conclusie dat het voor de vakman zonder meer voor de hand ligt om D1 

en D2 te combineren en zo tot het kinderzitje volgens conclusie 1 te komen.

Ten aanzien van het door Bébécar gevoerde verweer dat de vakman niet tot de 

combinatie van D1 en D2 zal komen, omdat deze documenten betrekking hebben op 

gescheiden markten zonder overlap, namelijk de markten voor kinderzittingen resp. 25

autostoelen, heeft HTS ter zitting betoogd dat deze markten niet gescheiden zijn. Niet 

alleen is HTS op beide actief, zo heeft HTS betoogd, maar bovendien zijn er

autofabrikanten die zich op voertuigzittingen richten voor zowel grote als kleine 

passagiers.

Ten aanzien van het door Bébécar gevoerde verweer dat D2 slechts een geïsoleerd 30

document betreft, heeft HTS ter zitting betoogd dat D2 gewoon is ingedeeld in “klasse 

B60N” en dat zowel D1 als D2 binnen de “sub-subklasse B60N2/48” vallen. Derhalve, zo 

heeft HTS gesteld, zal de vakman D2 binnen het technische gebied van het probleem 

vinden. Met betrekking tot de stelling van Bébécar dat het uit D2 bekende mechanisme 

nooit in de praktijk is toegepast, heeft HTS ter zitting betoogd dat dit niet ter zake doet, 35

omdat de vakman per definitie alle publicaties op zijn vakgebied kent.

Conclusies 2 t/m 13

HTS stelt dat de afhankelijke conclusies 2 t/m 13 niets nieuws of inventiefs toevoegen 

aan de in conclusie 1 geopenbaarde uitvinding.40
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In het bijzonder stelt HTS dat conclusie 2 slechts een bepaalde uitvoeringsvorm betreft 

die het ervaringsfeit tot uitdrukking brengt dat bij geleidelijke groei van een kind de 

lengte van het rugdeel sneller zal toenemen dan de lengte van de nek. Dit, zo stelt HTS, 

is bovendien letterlijk bekend uit D2, kolom 3, regel 7-9.

5

HTS stelt verder dat conclusie 3 een specifieke uitvoeringsvorm betreft van de koppeling 

van de hoofdsteun en het instelbare rugsteundeel waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een tandheugelconstructie zoals die bijvoorbeeld reeds bekend was uit figuur 5 van D2.

Voorts stelt HTS dat conclusies 4 t/m 7 andere, eveneens bekende uitvoeringsvormen 10

betreffen om de koppeling tussen de hoofdsteun en het instelbare rugsteundeel tot 

stand te brengen. Ter zitting heeft HTS nog naar voren gebracht dat deze constructies 

behoren tot de algemene kennis van de vakman, dat iedere eerstejaars student dit kan 

weten uit zijn dictaat constructieleer, en dat deze conclusies derhalve niet inventief zijn.

15

Conclusies 8 t/m 13 voegen volgens HTS andere reeds bekende en voor de hand 

liggende maatregelen toe. Conclusie 10 is bovendien nog onduidelijk over wat deze

beoogt toe te voegen, zo stelt HTS, aangezien niet wordt toegelicht op welke wijze het 

zitgedeelte instelbaar zou moeten zijn. De materie van conclusie 10 heeft volgens HTS 

niets met de uitvindingsgedachte van doen.20

4. Het verweer van Bébécar

Bébécar heeft de stellingen van HTS gemotiveerd bestreden.

25

In haar verweerschrift stelt Bébécar in de eerste plaats dat een vergelijking tussen het 

onderhavige octrooi en de Europese aanvrage mank gaat, omdat in de internationale 

fase een gewijzigde set conclusies is ingediend. Ter zitting heeft Bébécar tevens 

weersproken dat op enigerlei wijze afstand van materie is gedaan.

30

In de tweede plaats stelt Bébécar dat D2 betrekking heeft op een autostoel en niet op 

een kinderzitting die los in een voertuig op een stoel of een achterbank wordt geplaatst.

De markten voor autostoelen en kinderzittingen zijn in de praktijk totaal gescheiden en 

maken geheel los van elkaar technische ontwikkelingen door. Een vakman op het 

gebied van kinderzittingen zal daarom niet gaan kijken op het vakgebied van 35

autostoelen. Ter zitting heeft Bébécar daaraan toegevoegd dat het feit, dat bij 

crashtesten voor autostoelen gebruikte dummy’s altijd dezelfde maten hebben, de 

vakman zelfs af zou houden van het zoeken naar verstelbare constructies op het 

vakgebied van autostoelen. Tevens heeft Bébécar ter zitting betoogd dat D1 en D2 

weliswaar in dezelfde “subklasse B60N2/48” zijn ingedeeld, maar dat de reden hiervan 40
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onduidelijk is en dat de overeenkomstige Japanse en Amerikaanse aanvragen niet in 

deze “subklasse” zijn ingedeeld.

Verder, zo stelt Bébécar, gaat het bij D2 om een geïsoleerd document binnen het 

vakgebied van de autostoelen. D2 is door de literatuuronderzoeker van het Europees 

Octrooibureau achteraf gevonden met kennis van de uitvinding, terwijl het verbinden van 5

een rugsteundeel en een hoofdsteundeel om ze simultaan te kunnen verstellen ten tijde 

van de indiening van het onderhavige octrooi binnen het vakgebied van de autostoelen 

geen algemeen bekende of zeer vaak voorkomende maatregel was. Bébécar vraagt 

zich zelfs af of het mechanisme, ook na indiening van D2, überhaupt ooit in de praktijk is 

toegepast. Het is dus, zo stelt Bébécar, ook niet aannemelijk dat de vakman op het 10

gebied van de kinderzittingen wordt aangezet om in het vakgebied van de autostoelen te 

gaan kijken.

Bébécar komt tot de conclusie dat het onjuist is om te veronderstellen dat de vakman op 

het gebied van de kinderzittingen de combinatie van D1 en D2 zou maken. Bébécar stelt 

op grond hiervan dat de conclusies 1 t/m 3 inventief zijn.15

Met betrekking tot de maatregelen uit conclusies 4 t/m 10 betoogt Bébécar dat deze 

noch teruggevonden noch gesuggereerd worden in de geciteerde stand van de 

techniek. Tegen het door HTS naar voren gebrachte argument dat de constructies uit 

conclusies 4 t/m 7 tot de algemene kennis van de vakman behoren heeft Bébécar ter 20

zitting aangevoerd dat dit door HTS niet onderbouwd is door middel van overgelegde 

documentatie, en dat - ook al zouden deze constructies tot de algemene kennis van de 

vakman behoren - de toepassing ervan bij de kinderzitting volgens combinatie van D1 

en D2 niet voor de hand ligt.

25

5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat zij onafhankelijk advies uitbrengt omtrent de 

toepasselijkheid van in art. 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden m.b.t. het 

onderhavige octrooi. Zij is daarbij niet gebonden aan de uitkomsten van een eerder 30

onderzoek of eerdere beoordeling m.b.t. een internationale of Europese aanvrage, 

ongeacht of bij deze aanvragen de voorrang van het onderhavige octrooi is ingeroepen.

Het onderhavige advies zal derhalve alleen de door HTS aan art. 75 lid 1 Row 1995 

ontleende bezwaren behandelen. Om die reden kan in het midden worden gelaten of de 

door HTS in het geding gebrachte documenten uit de internationale en Europese 35

procedures betrekking hebben op een aanvrage die overeenkomt met het onderhavige 

octrooi dan wel of Bébécar in die procedures op enigerlei wijze afstand van materie 

heeft gedaan.
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5.1 Meest nabij gelegen stand van de techniek

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat van de in geding gebrachte documenten 

D1 de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt. In D1 wordt een kinderzitting 

beschreven voor gebruik in een voertuig, welke kinderzitting is ingericht om op een 5

voertuigzitting te worden geplaatst en is voorzien van een zitgedeelte en een opstaand 

gedeelte bestaande uit een rugsteundeel en een hoofdsteundeel, die met elkaar 

gekoppeld zijn. Het hoofdsteundeel is in hoogte verstelbaar ten opzichte van het 

rugsteundeel en het zitgedeelte. 

D1 benadert het octrooi dichter dan D2, omdat D2 een ander doel heeft dan het octrooi. 10

Zoals uit de beschrijvinginleiding van het octrooi blijkt, heeft het octrooi ten doel een 

kinderzitting te verschaffen met een verbeterde veiligheid. D2 beschrijft geen 

kinderzitting maar een opstaand gedeelte (oftewel een rugleuning) van een 

vrachtwagenstoel. Bovendien is een dergelijke rugleuning niet ingericht om te worden 

geplaatst op een voertuigzitting, zoals in de conclusie 1 van het octrooi beschreven. 15

In het verzoekschrift is daarnaast nog gewezen op de ongedocumenteerde stand van de 

techniek zoals beschreven in de inleiding van het onderhavige octrooi (pagina 1, regels 

8 t/m 17). Deze stand van de techniek betreft evenals D1 een kinderzitting, welke is 

ingericht om op een voertuigzitting te worden geplaatst. Zowel de in de inleiding 20

beschreven kinderzitting als die volgens D1 vergen bepaalde modificaties om tot de 

geclaimde uitvinding te komen. Voor de beoordeling van de aangevoerde 

nietigheidsgrond (gebrek aan inventiviteit) zijn beide uitgangspunten geschikt. D1 

openbaart echter meer kenmerken van enkele voorkeursuitvoeringsvormen van de 

kinderzitting volgens het onderhavige octrooi. Daarom zal Octrooicentrum Nederland bij 25

haar verdere overwegingen van D1 uitgaan.

5.2 Inventiviteit

Conclusie 130

Octrooicentrum Nederland is met HTS van oordeel, dat de kinderzitting volgens 

conclusie 1 verschilt van de kinderzitting volgens D1 op de volgende kenmerken: 

- dat het rugsteundeel ten opzichte van het zitgedeelte in hoogte verstelbaar is; en 

- dat een hoogteverstelling van de hoofdsteun leidt tot een afwijkende hoogte verstelling 

van het verstelbare rugsteundeel. 35

Zoals terecht door HTS is opgemerkt, is de maatregel van conclusie 1, dat de 

hoogteverstelling van het verstelbare rugsteundeel bij voorkeur kleiner is dan de 

hoogteverstelling van de hoofdsteun, geen vereiste. Deze voorkeur vormt daarom bij 

een beoordeling van inventiviteit naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen 

verschil tussen conclusie 1 en D1. 40
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Uit de beschrijvingsinleiding van het octrooi kan worden opgemaakt dat de 

eerstgenoemde verschilmaatregel tot beoogd effect heeft een betere afstemming te 

verkrijgen van de geometrie van de stoel op de maten van gebruikers van verschillende 

lengte. De tweede verschilmaatregel heeft als voordeel dat de verstelling van zowel de 

hoofdsteun als het rugsteundeel in één handeling kan plaatsvinden, zodat deze niet 5

omslachtig is. HTS heeft aangevoerd dat beide verschilmaatregelen uit D2 op zichzelf 

bekend zijn. 

HTS en Bébécar verschillen van mening over de vraag of de gemiddelde vakman die 

uitgaande van een kinderzitting volgens D1 de bovenstaande effecten wil bereiken, D2 10

zou raadplegen. Octrooicentrum Nederland wijst er in dit verband op dat een vakman op 

een specifiek technisch gebied die op zoek is naar een oplossing voor een probleem,

niet alleen geacht wordt op de hoogte te zijn van publicaties op dat specifieke 

technische gebied, maar tevens zal zoeken naar aanwijzingen voor oplossingen van het

probleem op nabijgelegen technische gebieden.15

Volgens Bébécar behoort D2 tot het vakgebied van de autostoelen en zou de vakman 

op het gebied van kinderzittingen, het vakgebied waartoe D1 behoort,  die op zoek is 

naar een oplossing voor een probleem, niet zijn toevlucht zoeken tot het vakgebied van 

autostoelen. 20

Ter onderbouwing van haar stelling heeft Bébécar ten eerste aangevoerd dat de 

markten van autostoelen en kinderzittingen in de praktijk totaal gescheiden markten zijn 

zonder overlap. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat in dit verband 

doorslaggevend dient te zijn of het gebied van autostoelen zo nauw verwant is aan het 

gebied van kinderzittingen voor gebruik in voertuigen, dat de vakman op het specifieke25

technische gebied van kinderzittingen die op zoek is naar een oplossing voor een 

probleem, geacht mag worden rekening te houden met ontwikkelingen die zich

voordoen op het gebied van autostoelen. Naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland is dit het geval. Een vakman die bezig is met het ontwikkelen van 

kinderzittingen welke zijn ingericht om op een voertuigzitting te worden geplaatst (zoals 30

in de aanhef van conclusie 1 ook beschreven) zal het vakgebied van de autostoelen 

goed moeten kennen. Zijn kinderzitting moet tenslotte passen op deze stoelen. 

Bovendien zal hij verwachten dat het aan de hierboven genoemde verschilmaatregelen 

ten grondslag liggende probleem - hoe een betere afstemming te verkrijgen van de 

stoelgeometrie op de maten van gebruikers van verschillende lengte, zonder 35

omslachtige verstelling van de hoofdsteun en het rugsteundeel - zich ook voor zal doen 

op het vakgebied van autostoelen. Ook volwassen gebruikers hebben immers 

verschillende lengtes.

Verder heeft Bébécar zich verweerd met het argument dat D2 een “geïsoleerd” 40

document is, dat achteraf gevonden is, en dat de daaruit bekende verstelling van het 



PAGINA

8/13
rugsteundeel en de hoofdsteun geen algemeen bekende of zeer vaak voorkomende 

maatregel is op het gebied van autostoelen, zodat het niet aannemelijk is dat de vakman 

op het gebied van kinderzittingen naar het gebied van autostoelen zal kijken. Naar 

mening van Octrooicentrum Nederland is echter het aantal achteraf gevonden 

documenten met oplossingen niet bepalend bij het besluit van de vakman om een 5

bepaald gebied te raadplegen. Hij weet namelijk niet van te voren of hij oplossingen zal 

vinden en hoeveel. Het criterium is, zoals hierboven uiteengezet, of hij rekening zal 

houden met ontwikkelingen op een nabijgelegen gebied.    

Bébécar heeft daarnaast tijdens de hoorzitting aangevoerd dat het feit, dat bij 10

crashtesten voor autostoelen gebruikte dummy’s altijd dezelfde maten hebben, de 

vakman af zou houden van het zoeken naar verstelbare constructies op het vakgebied 

van autostoelen. Octrooicentrum Nederland deelt deze opvatting van Bébécar evenmin. 

Dergelijke dummy’s moeten een gestandaardiseerde maatvoering hebben omdat 

testresultaten anders niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit zegt niets over 15

andere ontwikkelingen op het vakgebied van autostoelen waar een vakman op het 

gebied van kinderzittingen rekening mee zal houden. Deze vakman weet bijvoorbeeld 

dat de doelgroep op het vakgebied van autostoelen uit mensen van verschillende lengte 

bestaat waardoor ook op dit gebied een probleem met betrekking tot afstemming van de 

stoelgeometrie op de maten van gebruikers zich voor zal doen.20

Octrooicentrum Nederland concludeert op grond van het bovenstaande dat het 

vakgebied van de autostoelen beschouwd dient te worden als nabijliggend oftewel 

verwant aan het gebied van kinderzittingen. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat uit zowel de “International Patent Classification” als 25

uit de “European Classification” van D1 en D2 blijkt dat deze documenten in dezelfde 

onderklasse (B60N) en zelfs in dezelfde hoofdgroep (B60N2/00) zijn ingedeeld. Ook dit 

is een indicatie dat de vakgebieden, waarop beide publicaties liggen, nauw verwant zijn.

Een vakman die op zoek is naar een oplossing voor het hierboven genoemde probleem 30

van de kinderzitting volgens D1, zal daarom op D2 stuiten. Octrooicentrum Nederland is 

met HTS van oordeel dat uit D2 de hierboven genoemde verschilmaatregelen op 

zichzelf bekend zijn, hetgeen overigens door Bébécar niet weersproken is. Blijkens de 

figuren 1 en 2 van deze publicatie is het rugsteundeel (“mittleren Abstützbereich 3b”) ten 

opzichte van het zitgedeelte in hoogte verstelbaar. Uit de figuren 5 en 6 blijkt dat een 35

hoogteverstelling van de hoofdsteun (“die Kopfstütze umfassenden 

Rückenlehnenbereich 3a”) leidt tot een afwijkende hoogteverstelling van het 

rugsteundeel. 

D2 geeft de vakman tevens een aantal aanwijzingen die hem er toe zullen aansporen 40

deze maatregelen bij de kinderzitting volgens D1 toe te passen. In kolom 1, regels 12 –
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31 wordt beschreven dat de geometrie van een stoel met slechts een in hoogte 

verstelbare hoofdsteun beter afgestemd kan worden op de maten van gebruikers van 

verschillende lengte door naast een in hoogte verstelbare hoofdsteun ook een in hoogte 

verstelbaar rugsteundeel toe te passen. Dezelfde kolom, regels 31 – 32 geeft de 

aanwijzing dat de verstelling volgens D2 eenvoudig is, en in kolom 2, regels 28 – 31 5

vindt de vakman de aanwijzing dat de verstelling van beide onderdelen in één 

handeling, door middel van “Handrad 4d” bereikt kan worden. De vakman zal daarom de 

in D2 getoonde verschilmaatregelen toepassen bij de kinderzitting van D1 en daardoor 

komen tot de kinderzitting volgens conclusie 1 van het octrooi. 

10

Conclusie 1 is derhalve niet inventief ten opzichte van de combinatie van D1 met D2.

Conclusie 2

Conclusie 2 heeft als kenmerk dat een hoogteverstelling van de hoofdsteun leidt tot 

ongeveer een half zo grote hoogteverstelling van het verstelbare rugsteundeel. Dit is op 15

zichzelf bekend bij de rugleuning volgens D2, in het bijzonder uit de figuren 5 en 6 

waarin een tandheugel systeem wordt getoond. Als het tandwiel draait beweegt het 

verstelbare rugsteundeel (“3b”) een afstand die half zo groot is als de afstand die de 

hoofdsteun (“3a”) aflegt ten opzichte van de zitting (niet getoond, maar in praktijk 

bevestigd aan deel “3c”). Uit kolom 1, regels 43 – 49 van D2 begrijpt de vakman dat 20

deze maatregel tot gevolg heeft dat de rugleuning goed aangepast blijft aan een 

toenemende lichaamsgrootte, waarbij de afstand tussen het hoofd en het zitvlak altijd 

ongeveer twee maal zoveel toeneemt als de afstand tussen het schouderbereik en het 

zitvlak. Dit is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland ook het effect van de 

maatregel van conclusie 2 van het onderhavige octrooi (zie de beschrijvingsleiding 25

pagina 2, regels 3 – 7). Hiermee is conclusie 2 evenmin inventief. 

Conclusie 3

Conclusie 3 specificeert dat de hoofdsteun en het instelbare rugsteundeel met elkaar 

zijn gekoppeld door een tandheugelconstructie. Deze maatregel is op zichzelf bekend uit 30

de figuren 5 en 6 van D2 en kolom 2, regel 58 – kolom 3, regel 4. Van de maatregel is in 

het octrooi geen effect vermeld. Conclusie 3 mist daarom eveneens inventiviteit in het 

licht van de combinatie van D1 en D2.

De conclusies 4 t/m 735

De conclusies 4 t/m 7 beschrijven alternatieve constructies voor de 

tandheugelconstructie volgens conclusie 3. HTS heeft naar voren gebracht dat deze 

constructies behoren tot de algemene kennis van de vakman, dat iedere eerstejaars 

student dit kan weten uit zijn dictaat constructieleer, en dat deze conclusies derhalve 

niet inventief zijn. Bébécar heeft hiertegen aangevoerd dat dit argument door HTS niet 40

onderbouwd is door middel van overgelegde documentatie, en dat - ook al zouden deze 
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constructies tot de algemene kennis van de vakman behoren - de toepassing ervan bij 

de kinderzitting volgens combinatie van D1 en D2 niet voor de hand ligt.

Octrooicentrum Nederland heeft zich met betrekking tot het eerste argument van 

Bébécar vanwege het ontbreken van relevante Nederlandse jurisprudentie georiënteerd5

op de jurisprudentie van de Afdeling van Beroep van het Europees Octrooibureau. In de 

uitspraak van de Technical Board of Appeal (TBA) van het Europees Octrooi Bureau 

van 12 september 1995, T 939/92, reasons 2.3 werd geoordeeld dat:

“..the absence of a reference to a particular document does not mean that there is no 10

state of the art, as this could reside solely in the relevant common general knowledge, 

which, again, may or may not be in writing, i.e. in textbooks or the like, or be simply a 

part of the unwritten ‘mental furniture’ of the notional ‘person skilled in the art’. It is also 

clear that in case of any dispute as to the extent of the relevant common general 

knowledge this, like any other fact under contention, has to be proved”15

Hoewel de algemene kennis van de vakman volgens haar uitspraak niet altijd 

gedocumenteerd hoeft te zijn, geeft de TBA in deze zaak aan dat wanneer de algemene 

kennis van de vakman ter discussie staat, deze bewezen moet worden. In de uitspraak 

van de TBA van 29 maart 2006, T 0190/03, die naar de uitspraak T 939/92 verwijst, is 20

echter beslist (zie reasons 16) dat dit bewijs niet noodzakelijk is voor kennis die behoort 

tot de “geestelijke bagage” van de vakman, waaronder gebruikelijke 

ontwerpdeskundigheid, die vaak nodig is om de stand van de techniek in het vakgebied 

te begrijpen:

25

“Although the decision (T 939/92) states that, if disputed, common general knowledge 

has to be proved like any other fact under contention, the Board judges that this does 

not necessarily apply to the "mental furniture". This relates, for example, to routine 

design skills guiding the skilled person when solving the problem, rather than facts in the 

form of technical teachings. Such skills … are often necessary just to understand the 30

prior art in the field.”

Octrooicentrum Nederland zal bij haar afweging of een bewijs nodig is voor het door 

HTS in verband met de conclusies 4 t/m 7 gestelde, een redenering toepassen die 

analoog is aan de laatstgenoemde uitspraak van de TBA. De vakman op het gebied van 35

kinderzittingen heeft naar de mening van Octrooicentrum Nederland dusdanige kennis, 

dat hij documenten als D1 en D2 kan begrijpen, met inbegrip van het in D2 beschreven 

overbrengingsmechanisme, uitgevoerd als tandheugelconstructie . Een dergelijk niveau 

van “geestelijke bagage” is voldoende om te weten dat er andere 

overbrengingsmechanismen zijn die als alternatief voor een tandheugelconstructie 40

toegepast kunnen worden. Dit oordeel wordt ondersteund door het feit dat in het 
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onderhavige octrooi de uitvoeringsvormen volgens conclusies 4 t/m 7 slechts summier 

worden beschreven. In het onderhavige octrooi wordt er kennelijk vanuit gegaan dat de 

vakman met zijn algemene kennis begrijpt wat bedoeld wordt met de summier 

aangeduide overbrengingsmechanismen, en dat hij dus weet dat deze mechanismen 

bestaan. Er is daarom geen bewijs nodig voor de stelling dat de maatregelen volgens de 5

conclusies 4 t/m 7 tot de algemene kennis van de vakman op het gebied van 

kinderzittingen behoren. 

In het octrooi worden geen specifieke voordelen genoemd van de toepassing van de 

overbrengingsmechanismen van de conclusies 4 t/m 7. Octrooicentrum Nederland is 10

dan ook van opvatting dat de conclusies 4 t/m 7 voor de vakman voor de hand liggende 

alternatieven zijn voor een tandheugelconstructie. Deze conclusies zijn daarom niet 

inventief op basis van de combinatie van D1 en D2, alsmede de algemene kennis van 

de vakman op het gebied van kinderzittingen.

15

Conclusie 8

Conclusie 8 heeft als kenmerkende maatregel dat de kinderzitting voorzien is van 

grendelmiddelen voor de hoogteverstelling. Uit D1 is reeds bekend dat de 

hoogteverstelling vergrendelbaar is door middel van ”Blattfeder 10” (zie kolom 5, regels 

12 t/m 20). Conclusie 8 is daarom evenmin inventief.20

Conclusie 9

Conclusie 9 heeft als kenmerk dat de hoofdsteun is voorzien van een handgreep die is 

gekoppeld met de grendelmiddelen voor het ontgrendelen van de vergrendeling. Uit de 

door HTS aangedragen stand van de techniek is deze maatregel niet bekend. 25

Weliswaar zou de in D1 getoonde “Drücktaste 11” opgevat kunnen worden als een 

handgreep die is gekoppeld met de grendelmiddelen voor het ontgrendelen van de 

vergrendeling, maar deze handgreep maakt geen deel uit van de hoofdsteun. D2 maakt 

geen melding van grendelmiddelen. De figuurbeschrijving van het octrooi vermeldt op 

blz. 3, de regels 8 – 12 dat door de handgreep te bedienen, de vergrendeling wordt 30

opgeheven en het hoofdsteundeel en het rugsteundeel in hoogte verschoven kunnen 

worden door de hoofdsteun aan de handgreep omhoog te trekken of naar beneden te 

duwen. De maatregel van conclusie 9 levert daarom naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland een belangrijke bijdrage aan het op pagina 1 van het octrooi 

genoemde voordeel, dat verstelling van de hoofdsteun en het rugsteundeel minder 35

omslachtig is dan bij bekende inrichtingen en in één handeling eenvoudig bereikt kan 

worden. Bij de inrichting volgens D1 zal de hoofdsteun met één hand omhoog getrokken 

moeten worden terwijl de andere hand de vergrendeling ontkoppeld. Het ligt niet voor de 

hand om bij de inrichting volgens D1 de handgreep (“Drücktaste 11”) te verplaatsen naar 

de hoofdsteun, omdat de grendelmiddelen zijn gesitueerd in het rugsteundeel en een 40

handgreep in of aan de hoofdsteun de constructie veel gecompliceerder zou maken. 
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Octrooicentrum Nederland komt tot de slotsom dat de vakman in geen van de door HTS 

in het geding gebrachte documenten een suggestie vindt om te komen tot de constructie 

volgens conclusie 9. Conclusie 9 wordt daarom nieuw en inventief geacht.

De conclusies 10 t/m 135

Nu is vastgesteld dat de kinderzitting volgens conclusie 9 nieuw en inventief is, worden 

ook de kinderzittingen volgens conclusies 10 t/m 13, voor zover deze beperkt zijn tot de 

kinderzitting volgens conclusie 9, nieuw en inventief geacht, ongeacht het antwoord op 

de vraag of de maatregelen in de desbetreffende conclusies op zichzelf nieuw en 

inventief zijn. 10

Over de in deze conclusies genoemde maatregelen wordt niettemin nog het volgende 

opgemerkt:

Conclusie 10 omvat als maatregel dat het zitgedeelte instelbaar is. Naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland heeft deze maatregel niets te maken met de 15

uitvindingsgedachte van het onderhavige octrooi, die geen betrekking heeft op het 

zitgedeelte maar op het opstaande gedeelte van de kinderzitting. Deze maatregel levert 

daarom geen inventieve bijdrage. 

De conclusies 11 t/m 13 hebben als kenmerken dat respectievelijk de hoofdsteun, het 

verstelbare rugsteundeel en het zitgedeelte zijn voorzien van een gordelgeleiding. Uit 20

D1 zijn de maatregelen van de conclusies 11 en 13, dat de hoofdsteun resp. de zitting 

zijn voorzien van een gordelgeleiding, bekend. De maatregel volgens conclusie 12 mist 

inventiviteit omdat het voor de vakman voor de hand ligt om een gordelgeleiding toe te 

passen op de locatie waar dit nodig is, teneinde de gordel dwars over de borst van het 

kind te laten lopen.25

6. Advies

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

- conclusies 1 t/m 8 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens wegens gebrek aan 30

inventiviteit,

- de nietigheidsargumenten jegens conclusie 9 van het octrooi geen doel treffen, en

- de conclusies 10 t/m 13 eveneens in stand kunnen blijven voor zover deze een 

uitwerking zijn van de kinderzitting volgens conclusie 9.

35
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Aldus gedaan op 15 oktober 2008 te Rijswijk door F. Liefrink, B.L. van Soest en 

A.A.M. Bexkens.

w.g. F. Liefrink, voorzitter

w.g. J.C. Hordijk, secretaris


