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1. Het geding

Vercoma Communicatiesystemen (hierna: Vercoma) heeft middels haar 
octrooigemachtigde, de heer mr. ir. J. van Breda, op 15 juli 2008 een verzoekschrift met 
vier bijlagen ingediend met het verzoek om een advies volgens artikel 84 van de 5
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 1030516 (hierna: het octrooi).
Octrooihoudster, Dugour Electronics Almere (hierna: Dugour), heeft middels haar 
octrooigemachtigde, de heer drs. O. Griebling, op 22 september 2008 een 10
verweerschrift met één bijlage ingediend.
Vercoma heeft op 10 oktober 2008 een aanvulling met drie bijlagen op haar
verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 20 oktober 2008 hebben 15
partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor Vercoma is dit gebeurd bij monde 
van haar octrooigemachtigde, de heer mr. ir. J. van Breda, die daarbij vergezeld was 
van de heer A. Husslage (commercieel directeur Vercoma). Dugour heeft haar 
standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer drs. 
O. Griebling, die daarbij vergezeld was van de heren R. Dugour, W. Dugour en 20
S. Dugour (allen werkzaam bij Dugour).

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter
dr. ir. S.C.J. Worm
drs. S. Jonkhart
ir. W. Boek, secretaris
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Partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.

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

5
2. De feiten

Dugour is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1030516 voor een “Deurtelefonie-
systeem”, dat met dagtekening 29 mei 2007 voor de duur van twintig jaren is verleend 
op een aanvrage ingediend op 24 november 2005.10

Het octrooi omvat 11 conclusies. De onafhankelijke conclusie luidt als volgt:

“1. Deurtelefonie-systeem (1) omvattende: 
ten minste één buitenstation (10), omvattende een microfoon (12), een luidspreker (14), 15
en een buitenstation-besturingsorgaan (13);
ten minste één binnenstation (20), omvattende een microfoon (22), een luidspreker (24), 
en een binnenstation-besturingsorgaan (23);
een communicatienetwerk (30), omvattende een op het buitenstation (10) aangesloten 
eerste leiding (31) alsmede en op het binnenstation (20) aangesloten tweede leiding 20
(32);
met het kenmerk, dat genoemde besturingsorganen (13; 23) zijn ingericht om van de 
corresponderende microfoon (12; 22) afkomstige geluidsignalen (SA) over het 
communicatienetwerk (30) te communiceren onder gebruikmaking van een
internetcommunicatieprotocol;25
en dat genoemde besturingsorganen (13; 23) zijn ingericht om over het 
communicatienetwerk (30) gecommuniceerde data te ontvangen onder gebruikmaking 
van een (bij voorkeur hetzelfde) internet-communicatieprotocol, en om uit de ontvangen 
data audiosignalen (SX) af te leiden en deze audiosignalen (SX) te verschaffen aan de 
corresponderende luidspreker (14; 24).”30

3. Door Vercoma aangevoerde nietigheidsgronden

Vercoma heeft in haar verzoekschrift en de aanvulling daarop gemotiveerd betoogd dat
de conclusies van het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zijn op grond van wat is 35
geopenbaard in de volgende documenten:

- D1: de Amerikaanse octrooiaanvrage US 2005/0141529 A1;
- D2: de Engelstalige samenvatting (Patent Abstracts of Japan) van de Japanse 

octrooiaanvrage JP 2003 032375 A;40
- D3: de Engelstalige samenvatting (Patent Abstracts of Japan) van de Japanse 

octrooiaanvrage JP 2003 333199 A;
- D4: het Amerikaanse octrooi US 6 052 629 A;
- D5: het voorblad van de internationale octrooiaanvrage WO 2004/036913 A1;
- D6: de Amerikaanse octrooiaanvrage US 2006/0031281 A1;45
- D7: de internationale octrooiaanvrage WO 03/056779 A1.
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Nieuwheidsbezwaren
In haar verzoekschrift heeft Vercoma betoogd dat het deurtelefoniesysteem uit 
conclusie 1 reeds bekend is uit zowel D1, D2 als D3. Verder heeft Vercoma betoogd dat 
de maatregelen van conclusie 4 worden geanticipeerd door zowel D2 als D3, de 
maatregelen van conclusie 5 door zowel D1 als D2 en de maatregelen van conclusie 8 5
door D2.

Inventiviteitsbezwaren
In haar verzoekschrift heeft Vercoma betoogd dat conclusie 8 niet inventief is in het licht 
van D1 en D4. In haar aanvulling op het verzoekschrift heeft Vercoma betoogd dat de 10
maatregelen uit de conclusies 2, 3, 4, 6 en 9 op zichzelf bekend zijn uit D5, D6 of D7 en 
derhalve geen inventiviteit aan deze conclusies kunnen verschaffen. Ter zitting heeft 
Vercoma voorts betoogd dat conclusie 11 niet inventief is t.o.v. D2 en dat de bijdragen 
van conclusies 7 en 10 geen inventief verband houden met het onderwerp van het 
octrooi.15

4. Het verweer van Dugour

Dugour heeft de stellingen van Vercoma gemotiveerd bestreden. Ter ondersteuning van 
haar verweer heeft Dugour het volgende document ingebracht in de procedure:20

- D2A: de computervertaling van de Japanse octrooiaanvrage JP 2003 032375 A.

Volgens Dugour moet allereerst onderscheid worden gemaakt tussen 5 vergelijkbare 
systemen: (1) “telefoon”, (2) “intercom”, (3) “interfoon”, (4) “huistelefoon” en (5) 25
“deurtelefoon”, waarbij Dugour de karakteristieke aspecten van een deurtelefoon als 
volgt omschrijft: 
- een van de stations bevindt zich bij een toegangsdeur als zogenaamd

deurstation;
- de structuur van het communicatienetwerk heeft de vorm van een ster, met het 30

deurstation als centraal punt;
- er is doorgaans geen centrale of server in het communicatienetwerk aanwezig;
- een verbinding komt tot stand door met het deurstation een van de overige 

stations te selecteren en vervolgens het beantwoorden van deze oproep door 
het geselecteerde station;35

- de verbinding staat communicatie tussen de stations in twee richtingen toe;
- het systeem voorziet in een afstandsbediening voor het openen van de 

toegangsdeur. 

Vervolgens heeft Dugour in haar verweerschrift de systemen volgens D1 – D440
beschreven, waarbij zij met name is ingegaan op de verschillen tussen de uit D1 – D4 
bekende systemen en de door haar in het verweerschrift gegeven omschrijving van een 
deurtelefoniesysteem: 
1. D1 heeft betrekking op een communicatiesysteem waarbij voor het binnenstation 

gebruik wordt gemaakt van aanwezig veronderstelde apparatuur, zoals telefoon en 45
TV. Dit is niet hetzelfde als een binnenstation met een beeldscherm. De aanwezig 
veronderstelde apparatuur moet voorzien zijn van een netwerkaansluiting, wat 
standaard niet het geval is. Daarnaast onderscheidt het uit D1 bekende 
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communicatiesysteem zich van een deurtelefoniesysteem doordat de aanwezigheid 
van een server in het communicatienetwerk noodzakelijk is en door het ontbreken 
van een afstandsbediening voor het openen van de toegangsdeur.

2. D2 heeft betrekking op een intercomsysteem, waarvan de afzonderlijke toestellen 
worden aangeduid als interfoon. Voor de werking van het systeem is een server 5
noodzakelijk. Bovendien omvat het in D2 beschreven systeem een 
communicatienetwerk in de vorm van een bus-netwerk, hetgeen verschilt van een 
IP-netwerk zoals toegepast in het onderhavige octrooi. Daarnaast omvat het 
systeem volgens D2 geen faciliteit om de toegangsdeur te openen.

3. D3 heeft betrekking op een intercom systeem met meerdere apparaten, alle 10
aangesloten op een lokaal ethernet netwerk. Het systeem vereist de aanwezigheid 
van een server en een faciliteit om de toegangsdeur te openen ontbreekt.

4. D4 heeft betrekking op een interactief brandstof-verdeelsysteem en betaalautomaat 
bij een pompstation en is dus geen deurtelefoniesysteem. Bij het 
communicatiesysteem volgens D4 verloopt de communicatie via servers, niet 15
rechtstreeks tussen stations. Hoewel het communicatienetwerk wel de vorm van 
een ster heeft, wordt het centrale punt bij dit systeem gevormd door het 
binnenstation.

Op grond van bovenstaande is Dugour van mening dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte 
van en zich inventief onderscheidt van de systemen volgens D1 – D4. Omdat de overige 20
conclusies alle terugverwijzen naar conclusie 1, is Dugour van mening dat ook zij nieuw 
en inventief zijn.

Ter zitting heeft Dugour in reactie op de door Vercoma bij de aanvulling op haar 
verzoekschrift ingebrachte documenten D5 – D7 additioneel aangevoerd dat D5 – D7 25
geen betrekking hebben op een deurtelefoniesysteem en dat, hoewel de in het octrooi 
genoemde protocollen inderdaad bekend zijn uit D5 – D7 en standaarden zijn, de 
combinatie van maatregelen volgens het octrooi wel inventief is.

5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland30

5.1 Het begrip “deurtelefoniesysteem”

Octrooihoudster stelt in haar verweerschrift dat er onderscheid moet worden gemaakt 
tussen de begrippen “telefoon”, “intercom”, “interfoon”, “huistelefoon” en “deurtelefoon”.35
In de beschrijvingsinleiding van haar octrooi op pagina 1, regels 3 – 17 wordt door 
octrooihoudster een beschrijving van bekende deurtelefonie-systemen gegeven. 
Volgens deze beschrijving omvat een deurtelefoniesysteem ten minste twee stations 
met elk tenminste een microfoon en een luidspreker. Tussen de stations is een 
communicatieleiding aanwezig. Met een eerste station, geplaatst bij een toegangsdeur, 40
kan een signaal worden gegeven aan een tweede station, waarna een persoon bij het 
tweede station een communicatieverbinding tussen de stations via de 
communicatieleiding tot stand brengt. Deze laatste persoon is in staat de toegangsdeur 
te openen, bijvoorbeeld met een afstandsbediening.
In onderhavig advies zal Octrooicentrum Nederland wat betreft de omschrijving van een 45
deurtelefoniesysteem uitgaan van de door octrooihoudster in de beschrijvingsinleiding 
van het octrooi gegeven omschrijving.
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5.2 Nieuwheid en inventiviteit 

5.2.1 Meest nabij gelegen stand van de techniek
Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland wordt, op grond van de door partijen 
ingebrachte documenten, de meest nabij gelegen stand van de techniek voor het octrooi 5
gevormd door hetgeen wordt geopenbaard in de Japanse octrooiaanvrage JP 2003 
032375 A, welke wordt gerepresenteerd door het door Vercoma ingebrachte document 
D2 (Engelstalige samenvatting) en het door Dugour ingebrachte document D2A 
(Engelstalige computervertaling).
De documenten D4, D5, D6 en D7 hebben naar het oordeel van Octrooicentrum 10
Nederland geen van alle betrekking op een deurtelefoniesysteem. D1, D2, D2A en D3 
openbaren elk een deurtelefoniesysteem. D2A en D2 openbaren echter additioneel de 
maatregel dat de stations een beeldscherm omvatten welke beeldsignalen van de 
camera van het station van de gesprekspartner weergeeft. Hoewel D2 en D2A elk van 
beide de Japanse octrooiaanvrage JP 2003 032375 A representeren, gaat 15
Octrooicentrum Nederland bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit uit van D2A, 
omdat dit document een uitgebreidere representatie geeft van de genoemde Japanse 
octrooiaanvrage dan D2. Tegen het gebruik van D2A als representatie van de eerder 
genoemde Japanse octrooiaanvrage is door partijen geen bezwaar gemaakt.

20
5.2.2 Conclusie 1
D2A openbaart in figuur 1 een deurtelefoniesysteem (“interphone system”), omvattende 
ten minste één buitenstation (“calling interphone unit 1”) geplaatst bij de ingang van een 
appartementencomplex, ten minste één binnenstation (“slave interphone units 3a – 3i”) 
en een communicatienetwerk (“LAN 5”). Het communicatienetwerk omvat een op het 25
buitenstation aangesloten eerste leiding (niet genummerde lijn tussen “LAN 5” en 
“calling interphone unit 1”) alsmede een op het binnenstation aangesloten tweede 
leiding (niet genummerde lijn tussen “LAN 5” en een van de “slave interphone units 3a –
3i”).
Voorts openbaart D2A in figuur 4 de configuratie van de stations, waarbij buiten- en 30
binnenstation gelijk van opbouw zijn (zie alinea [0021]). Het binnen- of buitenstation 
volgens figuur 4 van D2A omvat een microfoon (“receiver 31”), een luidspreker 
(“loudspeaker 33”), een camera (“camera 32”) en een beeldscherm (“display 34”), met 
daarbij een besturingsorgaan (“transmit/receive control means 36”). Het 
besturingsorgaan is ingericht om van de corresponderende microfoon afkomstige 35
geluidssignalen en van de corresponderende camera afkomstige beeldsignalen over het 
communicatienetwerk te communiceren onder gebruikmaking van een 
internetcommunicatieprotocol (“TCP/IP” in figuur 2A). Het genoemde besturingsorgaan 
is tevens ingericht om over het communicatienetwerk gecommuniceerde data te 
ontvangen onder gebruikmaking van een internetcommunicatieprotocol, om uit de 40
ontvangen data audiosignalen en beeldsignalen af te leiden en de afgeleide 
audiosignalen te verschaffen aan de corresponderende luidspreker en de afgeleide 
beeldsignalen te verschaffen aan het corresponderende beeldscherm (zie paragraaf 
[0022]).

45
Op grond van het bovenstaande concludeert Octrooicentrum Nederland dat alle 
maatregelen van conclusie 1 bekend zijn uit D2A, waarmee conclusie 1 niet nieuw is ten 
opzichte van D2A.
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Octrooihoudster heeft in haar verweerschrift gesteld dat D2A betrekking heeft op een 
intercomsysteem. Een intercomsysteem laat, volgens de definitie zoals gegeven in het 
verweerschrift, slechts communicatie in één richting toe. Naar het oordeel van 
Octrooicentrum Nederland is in het communicatiesysteem zoals geopenbaard in D2A 
echter zowel het binnenstation als het buitenstation voorzien van een besturingsorgaan 5
dat geschikt is om zowel audiosignalen te verzenden als te ontvangen (zie paragraaf 
[0022]), waardoor communicatie in twee richtingen mogelijk is. Dit aangevoerde verweer 
acht Octrooicentrum Nederland dan ook ongegrond.

Octrooihoudster heeft tevens in haar verweerschrift en tijdens de hoorzitting 10
aangedragen dat de inrichting volgens D2A geen faciliteit biedt voor het op afstand 
bedienen van een toegangsdeur, maar gebruik maakt van een huismeester om de 
betreffende deur te openen. Uit de in paragraaf 5.1 van dit advies gegeven omschrijving 
van een deurtelefoniesysteem volgt echter dat een afstandsbediening om de 
toegangsdeur te openen geen noodzakelijk onderdeel van een deurtelefoniesysteem15
vormt. De in de beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooi gegeven omschrijving 
laat juist expliciet toe dat de toegangsdeur ook op een andere wijze dan met een 
afstandsbediening wordt geopend. Octrooicentrum Nederland is daarom van oordeel dat 
het genoemde verweer geen doel treft.

20
Verder stelt octrooihoudster dat bij het systeem volgens D2A een server nodig is voor 
communicatie, terwijl bij het systeem volgens het octrooi geen server of centrale nodig 
is. Hoewel Octrooicentrum Nederland erkent dat de afwezigheid van een server een 
voordelig aspect kan zijn van het systeem volgens het octrooi, wordt de aanwezigheid 
van een server noch in de conclusies van het onderhavige octrooi, noch in de in de 25
beschrijvingsinleiding gegeven omschrijving van een deurtelefoniesysteem uitgesloten. 
Octrooicentrum Nederland is daarom van oordeel dat ook dit verweer geen doel treft.

Voorts voert octrooihoudster als verweer aan dat het communicatienetwerk volgens 
figuur 1 van D2A een zogenaamd bus-netwerk laat zien, waarbij gebruik van een 30
internetprotocol volgens gangbare regulering uitgesloten is. Octrooicentrum Nederland 
is echter van oordeel dat in conclusie 1 het type netwerk niet wordt gespecificeerd. 
Bovendien wordt in D2A het gebruik van het internetcommunicatieprotocol TCP/IP 
expliciet genoemd (zie bijvoorbeeld alinea [0019] en figuur 2A), zodat Octrooicentrum 
Nederland ook ten aanzien van dit verweer van oordeel is dat het geen doel treft.35

5.2.3 Conclusies 2 en 3
In figuur 2A van publicatie D2A worden de communicatieprotocollen weergegeven die in 
het in D2A geopenbaarde deurtelefoniesysteem worden toegepast. Uit deze figuur blijkt 
dat voor de communicatie over het LAN gebruik gemaakt wordt van het TCP/IP 40
internetcommunicatieprotocol (zie ook alinea [0019], regel 2) overeenkomstig conclusie 
2. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de H.323 standaard, welke standaard voor het 
versturen van audio- en videosignalen het gebruik van RTP (Real-time Transport 
Protocol) voorschrijft. Het gebruik van H.323 impliceert dus de toepassing van RTP. Alle 
maatregelen van conclusies 2 en 3 zijn hiermee dus bekend uit D2A. Conclusie 2 en 45
conclusie 3 zijn derhalve niet nieuw.

5.2.4 Conclusie 4
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Volgens conclusie 4 dienen de besturingsorganen te zijn ingericht om de 
geluidssignalen te coderen met behulp van een internetcompatibele codering. Ter zitting 
heeft octrooihoudster verduidelijkt dat de term “codering” in deze context moet worden 
gelezen als codec, d.w.z soft- of hardware die toelaat data te coderen/decoderen of te 
comprimeren/decomprimeren.5
Bij het deurtelefoniesysteem zoals in D2A beschreven zijn de besturingsorganen (zie 
figuur 4) specifiek ingericht om de geluidssignalen te coderen met behulp van de 
internetcompatibele codering VoIP (zie alinea [0019]), in overeenstemming met de 
maatregel uit conclusie 4. Conclusie 4 is derhalve niet nieuw ten opzichte van D2A.

10
5.2.5 Conclusies 5, 8 en 11
Zoals eerder bij de bespreking van conclusie 1 is genoemd, is het in D2A beschreven 
deurtelefoniesysteem zowel bij het binnenstation als bij het buitenstation voorzien van 
een camera en een beeldscherm, waarmee de maatregelen van zowel conclusie 5 en 
conclusie 8 alsook alle maatregelen van conclusie 11 bekend uit zijn D2A. Conclusie 5, 15
8 en 11 ontberen daarom nieuwheid.

5.2.6 Conclusies 6 en 9
Het systeem volgens D2A maakt voor de codering van de beeldsignalen gebruik van de 
internetcompatibele codering MPEG (“MPEG4” in alinea [0019] en figuur 2A). Op grond 20
hiervan zijn ook conclusies 6 en 9 niet nieuw.

5.2.7 Conclusie 7 en 10
In conclusies 7 en 10 wordt als aanvullende maatregel voorgesteld, dat de 
beeldschermen van de stations LCD/TFT schermen of aanraakschermen zijn. Hoewel 25
deze maatregelen niet in D2A staan beschreven, mag de toepassing van LCD/TFT 
schermen als algemeen bekend worden verondersteld ten tijde van de indiening van het 
onderhavige octrooi. Het gebruik van een LCD/TFT scherm bij een 
deurtelefoniesysteem, zoals beschreven in D2A, ligt dan ook voor een vakman voor de 
hand. Hetzelfde geldt overigens voor het gebruik van aanraakschermen. Op grond van 30
het voorgaande ontberen zowel conclusie 7 als conclusie 10 inventiviteit.

6. Advies
35

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat
- conclusies 1 t/m 6, 8, 9 en 11 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens wegens gebrek 
aan nieuwheid,
- conclusies 7 en 10 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens wegens gebrek aan 
inventiviteit.40
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Aldus gedaan op 16 december 2008 te Rijswijk door F. Liefrink, S.C.J. Worm en 
S. Jonkhart.

w.g. F. Liefrink, voorzitter
w.g. W. Boek, secretaris


