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1/131. Het geding
Twinny Load B.V. i.o. (hierna: Twinny Load) heeft middels haar octrooigemachtigde, de 

heer ir. H.A. Witmans, op 4 juni 2009 een verzoekschrift bij Octrooicentrum Nederland

ingediend met het verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 

1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 5

lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1034946

(hierna: het octrooi). In het verzoekschrift zijn elf producties genoemd ter ondersteuning 

van de in het verzoekschrift aangevoerde nietigheidsgronden.

Octrooihouder, de heer H.G.J. Fischer (hierna: Fischer), heeft middels zijn 

octrooigemachtigde, de heer ir. H.C. de Lange, op 17 juli 2009 een verweerschrift 10

ingediend, in welk verweerschrift verwezen wordt naar vier bijlagen. Op 2 september 

2009 heeft Fischer het verweer aangevuld met een naschrift.

Octrooicentrum Nederland heeft de gemachtigde van Twinny Load bij brief van 8 

september 2009 verzocht aan te geven welke personen namens de B.V. i.o. het 15

adviesverzoek hebben ingediend. In antwoord hierop heeft gemachtigde op 28 

september 2009 bericht dat Twinny Load B.V. is opgericht en dat de in het kader van de 

nietigheidsprocedure verrichte rechtshandelingen die namens Twinny Load BV i.o. zijn 

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
ir. B.L. van Soest
dr. ir. J.W. Meewisse
ir. M. van der Wel, secretaris
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verricht inmiddels zijn bekrachtigd door de opgerichte B.V. In de brief van 28 september 

2009 heeft Twinny Load voorts aanvullende argumentatie ten aanzien van de 

nietigheidsgronden aangedragen.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 12 oktober 2009 hebben 5

partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor Twinny Load is dit gebeurd bij 

monde van haar octrooigemachtigde, die daarbij vergezeld was van de heren B. 

Wiegant en G. Vreeling, beiden van Twinny Load B.V., mr. J.A. Schuman, advocaat te 

Utrecht, en de heer D. Windeij, jurist in opleiding. Het standpunt van octrooihouder is

bepleit bij monde van octrooigemachtigde, de heer ir. E. Bartelds, die in de aanloop 10

naar de hoorzitting de vertegenwoordiging heeft overgenomen van zijn kantoorgenoot, 

de heer De Lange. De heer Bartelds was ter zitting vergezeld van de heer Fischer, 

octrooihouder, en mevrouw Fischer-Bulters.

De octrooigemachtigde van Fischer heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota 

overgelegd.15

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

beschouwd.

20

2. De feiten
De heer H.G.J. Fischer is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1034946 voor een 

“Fietsendrager met geïntegreerde hefinrichting voor montage op een trekhaak van een

motorvoertuig”, dat met dagtekening 5 maart 2008 voor de duur van zes jaren is 

verleend op een aanvrage ingediend op 24 januari 2008.25

Het octrooi zoals verleend omvat vijf conclusies, waarvan conclusie 1 luidt:

“1. Fietsendrager met geïntegreerde hefinrichting voor bevestiging aan 

een voertuig, waarbij de hefinrichting is voorzien van een vast frame (1) 30

en een los frame (2), waarbij het losse frame in hoogte verstelbaar is door 

twee paren scharnierende armen (4) tussen het vaste frame en het losse 

frame en waarbij de scharnierende armen en het losse frame in hoogte 

versteld worden door verplaatsingsmiddelen (3), bestaande uit een 

schroefdraadspil met moer en waarbij het vaste frame is voorzien van een 35

arrêteerinrichting om het losse frame in de hoogste positie te fixeren ten 

opzichte van het vaste frame.”

Conclusies 2 t/m 5 hebben betrekking op uitvoeringen van de fietsendrager volgens 
conclusie 1.40
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3. Door verzoekster aangevoerde bezwaren

3.1 Omvang van het adviesverzoek

Twinny Load vraagt in haar verzoekschrift van 4 juni 2009 uitdrukkelijk advies over de 

nietigheid van conclusie 1 van het octrooi en niet over de volgconclusies 2 t/m 5. Wel5

acht Twinny Load in het advies van Octrooicentrum Nederland een ambtshalve 

uitspraak over de volgconclusies mogelijk sinds de wetswijziging van 5 juni 2008, 

waarbij art. 85 lid 1 Row 1995 werd gewijzigd. 

3.2 Nietigheidsgronden10

Twinny Load heeft gesteld dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, 

inventiviteit en nawerkbaarheid. Ter onderbouwing van de nieuwheids- en 

inventiviteitsbezwaren zijn bij het verzoekschrift 11 publicaties (D1 t/m D11) aangevoerd:

D1 – de Amerikaanse octrooiaanvrage US 2004/0004099;

D2 – de Amerikaanse octrooiaanvrage US 2006/0231581;15

D3 – het Duitse Gebrauchsmuster DE 9013591 U;

D4 – het Duitse octrooi DE 19821608;

D5 – het Amerikaanse octrooi US 5730345;

D6 – het Amerikaanse octrooi US 5527146;

D7 – het Amerikaanse octrooi US 5456564;20

D8 – het Amerikaanse octrooi US 6364597;

D9 – Wikipedia-foto “Jackscrew.jpg” uit 2006;

D10 – foto’s van een schaarkrik uit een Renault uit 2005; en

D11 – de Europese octrooiaanvrage EP 1818219 A1.

25

3.2.1 Nawerkbaarheid

Twinny Load heeft in haar brief van 28 september 2009 twee bezwaren aangevoerd 

tegen de nawerkbaarheid van conclusie 1 van het octrooi. Ten eerste heeft Twinny Load 

gesteld dat het octrooi geen nawerkbare beschrijving geeft van de specifieke constructie 

die wordt bedoeld met de bewoordingen van conclusie 1 “waarbij het vaste frame is 30

voorzien van een arrêteerinrichting om het losse frame in de hoogste positie te fixeren 

ten opzichte van het vaste frame”.

Daarnaast heeft Twinny Load naar voren gebracht dat indien in conclusie 1 van het 

octrooi “verplaatsingsmiddelen bestaande uit een schroefdraadspil met moer” moet 

worden geïnterpreteerd als “verplaatsingmiddelen uitsluitend bestaande uit een 35

schroefdraadspil met moer” zoals Fischer heeft gesteld, dit leidt tot een niet-nawerkbaar

octrooi. Een dergelijke constructie is volgens haar niet nawerkbaar, omdat de vakman 

niet begrijpt hoe hij een los frame en een vast frame ten opzichte van elkaar kan 

verstellen met uitsluitend een schroefdraadspil met moer, zonder daarbij ook andere 

onderdelen nodig te hebben, zoals bijvoorbeeld een scharnier of een lager, waarmee de 40

schroefdraadspil met moer verbonden is met het losse frame en het vaste frame. 
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3.2.2 Nieuwheid

Twinny Load stelt in haar verzoekschrift dat conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is 

omdat alle maatregelen bekend zijn uit D1. Daarbij worden verplaatsingsmiddelen in D1 

geopenbaard door “a jack or other lifting mechanism 5”. De gemiddelde vakman zal 

hierin direct een schaarkrik herkennen en uit zijn algemene vakkennis weten dat deze 5

beschikt over een schroefdraadspil met moer. Voorts heeft een schaarkrik of “jack” de 

eigenschap dat deze in de stand blijft staan waarin hij gedraaid is, en is daarmee 

volgens Twinny Load eveneens een arrêteerinrichting.

In de brief van 28 september 2009 heeft Twinny Load het nieuwheidsbezwaar

gebaseerd op D1 nader uitgewerkt door te stellen dat de drager bekend uit D1 10

weliswaar in de eerste plaats voor motorfietsen beschreven is, maar ook zonder meer 

geschikt is voor het dragen van fietsen. Voorts heeft zij gesteld dat het octrooischrift 

geen enkele beperkende indicatie geeft over de vorm van de arrêteerinrichting en dat 

derhalve de vakman daaronder ook een schaarkrik zal begrijpen. Tenslotte voert 

Twinny Load aan dat de woorden “bestaande uit” niet gelezen kunnen worden als 15

“uitsluitend bestaande uit”, zodat ook een schaarkrik, welke meer onderdelen heeft dan 

slechts een schroefdraadspil met moer, gezien kan worden als verplaatsingsmiddelen 

volgens conclusie 1.

3.2.3 Inventiviteit20

Voor het geval geoordeeld zou worden dat de schroefdraadspil met moer en de 

arrêteerinrichting niet bekend zijn uit D1, voert Twinny Load aan dat conclusie 1 niet 

inventief is ten opzichte van D1 in combinatie met D9, D10 of D11. Twinny Load toont 

met D9 en met D10 een “jack” of schaarkrik die beschikt over een schroefdraadspil met 

moer, waarbij een vakman zal begrijpen dat de krik in een eenmaal gekozen stand blijft 25

staan en daarmee ook een arrêteerinrichting is. Uit D11 is volgens Twinny Load een 

schroefdraadspil met moer bekend die toegepast wordt voor een 

verplaatsingsmechanisme voor een fietsendrager. Bovendien openbaart D11 een 

arrêteerinrichting in de vorm van een “detent”, zie kolom 4, regels 40 t/m 49. De vakman 

die voor het probleem gesteld wordt hoe bij de uit D1 bekende inrichting de verplaatsing 30

kan bekrachtigen zodanig dat een fiets eenvoudig kan worden opgetild en in de 

opgetilde positie kan worden gehouden, zal volgens Twinny Load zonder inventieve 

arbeid het bekende uit D9, D10 of D11 toepassen.

Ter zitting heeft Twinny Load ook D7 benadrukt, waaruit een arrêteerinrichting bekend 

is die bestaat uit haakjes (“88”) die aangrijpen op het losse frame. Conclusie 1 is 35

daarmee volgens Twinny Load niet inventief ten opzichte van D1 in combinatie met D7.

Twinny Load stelt voorts dat ook uitgaande van D2 als meest nabije stand van de 

techniek conclusie 1 niet inventief is. Hoewel uit alinea [0053] van D2 blijkt dat gebruik 

van een schroefdraadspil met moer niet de voorkeur verdient, is deze maatregel 40

hierdoor wel bekend uit D2. Uit D2 is daarmee een fietsendrager bekend die alle 
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maatregelen van conclusie 1 openbaart, met uitzondering van de maatregel dat er twee 

paren scharnierende armen zijn. Twinny Load stelt echter dat daarin geen uitvinding 

gelegen kan zijn, omdat een dergelijke constructie voor fietsendragers algemeen 

bekend is, bijvoorbeeld uit elk van de documenten D3 t/m D8. In het verzoekschrift 

beschrijft Twinny Load vervolgens kort welke maatregelen van conclusie 1 van het 5

octrooi volgens haar bekend zijn uit elk van de documenten D3 t/m D8.

4. Verweer van octrooihouder
10

4.1 Ontvankelijkheid

Fischer heeft in zijn verweer gesteld dat het verzoek van Twinny Load niet ontvankelijk 

verklaard dient te worden, omdat Twinny Load niet “een ieder” volgens art. 84 lid 1 Row 

1995 is. Fischer stelt onder verwijzing naar art. 4:2 lid 1 van de Algemene wet 

bestuursrecht dat “een ieder” hetzij een rechtspersoon, hetzij een natuurlijk persoon15

moet zijn. Voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid is voor een B.V. een notariële 

akte vereist. Voorts dient voor de rechtszekerheid een authentiek afschrift van de 

oprichtingsakte ingeschreven te worden in het Handelsregister. Volgens Fischer 

ontbreekt een dergelijke inschrijving voor Twinny Load in het Handelsregister, evenals 

andere gegevens met betrekking tot Twinny Load B.V. i.o. Daarmee is Twinny Load 20

B.V. i.o. geen rechtspersoon, noch een natuurlijk persoon en derhalve niet “een ieder” 

volgens art. 84 lid 1 Row 1995, en moet daarmee volgens Fischer niet ontvankelijk 

verklaard worden in de adviesprocedure.

4.2 Omvang advies25

Fischer bestrijdt dat Octrooicentrum Nederland de mogelijkheid heeft ambtshalve 

uitspraken te doen over de volgconclusies en verwijst hierbij naar de parlementaire 

stukken bij de totstandkoming van de Row 1995 en voorts naar het advies van het 

Bureau voor de Industriële Eigendom van 4 december 2006 betreffende het 

Nederlandse octrooi 1022213 (BIE 2007, nr. 65; zie bijlage 4 van het verweerschrift).30

Verder stelt Fischer dat de wijziging van art. 85 lid 1 Row 1995 in 2008 voor 

Octrooicentrum Nederland slechts de bevoegdheid gecreëerd heeft om bezwaren 

gebaseerd op het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek 

ambtshalve toe te voegen. Omdat het in casu om een zesjarig octrooi gaat waarvoor

geen onderzoek naar de stand van de techniek is verricht, is het Octrooicentrum 35

Nederland niet toegestaan ambtshalve bezwaren toe te voegen. 

4.3 Nietigheidsgronden

Fischer betwist gemotiveerd de toepasselijkheid van de door Twinny Load aangevoerde 

nietigheidsgronden.40
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4.3.1 Nawerkbaarheid

In zijn verweerschrift heeft Fischer gesteld dat conclusie 1 nawerkbaar is.

Ter zitting heeft Fischer aangevoerd dat de bewaren tegen de nawerkbaarheid van 

conclusie 1 door Twinny Load te laat ingebracht zijn, namelijk niet bij het verzoekschrift, 

maar pas in de brief van 28 september 2009. Fischer stelt dat dit misbruik van 5

procedure is en derhalve de nawerkbaarheidsbezwaren niet gehonoreerd dienen te 

worden. 

4.3.2 Nieuwheid 

Fischer stelt dat conclusie 1 in vele opzichten verschilt van D1. Ten eerste omdat uit D1 10

geen fietsendrager, maar een motorfietsendrager bekend is. Ten tweede toont D1 niet 

dat het vaste frame is voorzien van een arrêteerinrichting. Ten derde stelt Fischer dat uit 

D1 niet volgt dat de verplaatsingsmiddelen bestaan uit een schroefdraadspil met moer.

Volgens Fischer dient “bestaan uit” zo gelezen te worden dat de verplaatsingsmiddelen 

alleen bestaan uit een schroefdraadspil met moer. Er kunnen dan geen andere 15

elementen aanwezig zijn, zoals bij een schaarkrik wel het geval is.

4.3.3 Inventiviteit

Fischer benadrukt in zijn verweerschrift dat de vinding volgens het octrooi voorziet in 

een grote behoefte om een relatief zware fiets met trapondersteuning eenvoudig op een 20

fietsendrager te kunnen plaatsen met behulp van een beweegbaar frame en een 

hefinrichting. Fischer verwijst hierbij naar een publicatie in Autoweek (Autoweek nr. 27, 

2009, blz. 38 t/m 39; zie bijlage 1 van het verweerschrift) en een folder van de zgn. 

“XLC Bikelift” (geprint op 20 juni 2009 vanaf de website http://www.twinnyload.nl; zie 

bijlage 2 van het verweerschrift).25

Fischer voert aan dat toepassing van een krik volgens D9 of D10 bij een fietsendrager 

volgens D1 niet voor de hand ligt, omdat een krik een overdreven zware oplossing is

voor een fietsendrager. Zou de vakman wel een combinatie van D1 met D9 of D10 

maken, dan ontbreekt nog een arrêteerinrichting, en bestaan bovendien de 30

verplaatsingsmiddelen uit meer dan een schroefdraadspil met moer. 

Ten aanzien van de combinatie van D1 en D11 stelt Fischer dat de vakman uit D11 

opmaakt dat een arrêteerinrichting niet toegepast dient te worden bij 

verplaatsingsmiddelen die uitgevoerd zijn als schroefdraadspil met moer, omdat in D11 

gesteld wordt dat een schroefdraadspil met moer zelfremmend is, en dus geen 35

arrêteerinrichting meer benodigd is. Het octrooi gaat tegen deze heersende leer in en is 

daarmee inventief ten opzichte van D1 met D11. Hierbij verwijst Fischer naar de

uitspraak van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad van 27 mei 1932 (BIE 1933, 

blz. 21; zie bijlage 3 van het verweerschrift).

Ter zitting is Fischer ook ingegaan op de combinatie van D1 met D7, en heeft daarbij 40

gesteld dat er voor de vakman geen reden is D7 te raadplegen voor een 
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arrêteerinrichting (haakjes), omdat deze door het zelfremmende karakter van een 

schroefdraadspil met moer niet meer nodig is. Ook als de lier bekend uit D7 vervangen 

zou worden door een schroefdraadspil met moer, dan zou de vakman de haakjes 

weglaten, omdat deze niet benodigd zijn bij een zelfremmende schroefdraadspil met 

moer.5

Ook uitgaande van D2 als meest nabije stand van de techniek acht Fischer conclusie 1 

inventief. Zo stelt Fischer dat alinea [0053] van D2 juist afraadt om een schroefdraadspil 

met moer te gebruiken. Ook is volgens Fischer uit D2 geen arrêteerinrichting bekend die 

is voorzien op het vaste frame en er voor dient het losse frame in de hoogste positie te 10

fixeren ten opzichte van het vaste frame.

Uitgaande van D2 is volgens Fischer niet duidelijk hoe de vakman een combinatie zou 

maken met één van de documenten D3 t/m D8. Bovendien levert een dergelijke 

combinatie nooit een schroefdraadspil met moer met een arrêteerinrichting op, wat juist

kenmerkend is voor conclusie 1 van het octrooi.15

Ter zitting heeft Fischer nog opgemerkt ten aanzien van de documenten D3 t/m D8 dat 

D5 slechts één paar armen toont en D7 juist vier paar. Ook omvatten de fietsendragers 

volgens D3 t/m D6 geen verplaatsingsmiddelen en zou de vakman D7 en D8 niet 

combineren met D2 omdat in D7 en D8 de verplaatsingsmiddelen gemotoriseerd zijn, 

en in D2 juist niet.20

Tenslotte heeft Fischer benadrukt dat de fietsendrager volgens het octrooi bedoeld is 

voor toepassing op een Europese trekhaak met een beperkte belastbaarheid tot ca. 75 

kg. De dragers van D3, D4 en D8 zijn bedoeld voor bevestiging op een camper of 

caravan, terwijl de dragers van D1, D2, D5, D6 en D7 voor een Amerikaans type 

koppeling bedoeld zijn, welke bijvoorbeeld volgens D2 belastbaar zijn tot 500 lbs of 225 25

kg.

5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland
30

5.1 Ontvankelijkheid Twinny Load

Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat op grond van art. 2:203 van het Burgerlijk 

Wetboek het mogelijk is rechtshandelingen te verrichten namens een vennootschap in 

oprichting. Degenen die een dergelijke rechtshandeling verrichten worden daarbij 

hoofdelijk gebonden totdat de rechtshandeling bekrachtigd wordt door de vennootschap 35

na haar oprichting. Daarbij is niet van belang of er sprake is van een inschrijving in het 

Handelsregister.

Uit het gebruik van de naam B.V. i.o. wordt door Octrooicentrum Nederland afgeleid dat 

men niet heeft gehandeld voor zichzelf, maar voor de op te richten vennootschap. In de 

brief van 28 september 2009 is aangegeven dat Twinny Load B.V. opgericht is en dat zij 40

de handelingen die namens de BV i.o. in het kader van de adviesprocedure zijn verricht,
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heeft bekrachtigd. Deze bekrachtiging heeft ten gevolge dat de aanvankelijke 

persoonlijke gebondenheid van degenen die handelden namens Twinny Load B.V. i.o. 

een einde heeft genomen. 

Op grond van het bovenstaande is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat 

verzoekster voldoet aan “een ieder” in artikel 84 lid 1 Row 1995 en derhalve ontvankelijk 5

is. 

Ten overvloede attendeert Octrooicentrum Nederland er op dat de bepalingen uit 

Afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing zijn op de 

adviesprocedure ex art. 84 Row 1995, omdat een advies geen beschikking is in de zin 10

van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht wegens het ontbreken van een beoogd 

rechtsgevolg (zie de uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage van 27 november 

2003, BIE 2004, nr. 10). 

5.2 Omvang advies15

Het advies bestaat uit een gemotiveerde beoordeling van de in het verzoek

aangevoerde nietigheidsgronden. Sinds de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 stelt 

Octrooicentrum Nederland (voorheen: het Bureau voor de Industriële Eigendom) zich 

lijdelijk op in adviesprocedures. Bij de wetswijziging genaamd ‘Evaluatie 2006 

Rijksoctrooiwet 1995’ (zie Staatsblad 2007, 479) welke in werking trad op 5 juni 2008 20

(zie Staatsblad 2008, 106) zijn de bevoegdheden van Octrooicentrum Nederland 

beperkt uitgebreid en wel tot het toevoegen van nietigheidsbezwaren die gebaseerd zijn 

op het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek (zie art. 85 lid 1 Row 

1995). Voor het onderhavige zesjarige octrooi is geen onderzoek naar de stand van de 

techniek uitgevoerd, waardoor – zoals Fischer terecht heeft gesteld – Octrooicentrum 25

Nederland in onderhavige procedure geen additionele nietigheidsgronden in het advies 

kan betrekken. Nu verzoekster alleen nietigheidsbezwaren heeft aangevoerd ten 

aanzien van conclusie 1, zal het advies uitsluitend op conclusie 1 betrekking hebben.

5.3 Nawerkbaarheid30

Twinny Load heeft op 28 september 2009 twee nawerkbaarheidsbezwaren aangevoerd.

De stelling van Fischer dat dit te laat in de procedure zou zijn en deze bezwaren buiten 

dit advies moeten worden gehouden, wordt door Octrooicentrum Nederland verworpen. 

De nawerkbaarheidsbezwaren zijn twee weken voor de zitting aangevoerd, waarmee 

Fischer volgens Octrooicentrum Nederland voldoende gelegenheid heeft gehad om zich 35

te beraden over zijn verweer. Belangrijk is voorts de constatering dat de 

nawerkbaarheidsbezwaren zijn opgeworpen door Twinny Load als reactie op het 

verweer van Fischer dat conclusie 1 nieuw zou zijn en de bijbehorende interpretatie die 

Fischer aan conclusie 1 heeft gegeven. De nawerkbaarheidsbezwaren zijn aangevoerd 

als directe reactie op de stellingen van Fischer en daarmee niet in strijd met een goede40
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procesorde. Octrooicentrum Nederland zal de nawerkbaarheidsbezwaren dan ook 

beoordelen.

Als eerste nawerkbaarheidsbezwaar stelt Twinny Load dat het octrooi geen nawerkbare 

beschrijving geeft van de specifieke constructie die wordt bedoeld met de5

arrêteerinrichting volgens conclusie 1. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland 

zal de vakman die het octrooi leest, begrijpen dat met de “arrêteerinrichting” in conclusie 

1, de op blz. 2, regel 12 van de beschrijving genoemde vergrendeling wordt bedoeld. In 

het octrooi (blz. 2, de regels 12 en 13) staat expliciet dat de vergrendeling mechanisch 

is, en van elke in de werktuigbouwkunde bekende uitvoering kan zijn. Dit is weliswaar 10

een ruime, maar wel duidelijke omschrijving. Een ruime definitie van toegepaste 

middelen, zonder een beschrijving van een specifieke constructie daarvan, is in een 

octrooi in het algemeen toegestaan, zolang de vakman op het desbetreffende vakgebied 

de uitvinding kan toepassen. Tot de algemene kennis van de vakman op het gebied van 

dragers op voertuigen behoort, dat een vergrendeling voor het fixeren van de positie van 15

de twee frames ten opzichte van elkaar bijvoorbeeld uitgevoerd kan worden als een 

haak- of schroefverbinding. Daarom geeft het octrooi volgens Octrooicentrum Nederland 

wat betreft dit aspect een nawerkbare beschrijving van de uitvinding.

Daarnaast heeft Twinny Load naar voren gebracht dat conclusie 1 van het octrooi niet 20

nawerkbaar is, omdat de vakman niet begrijpt hoe hij een los frame en een vast frame 

ten opzichte van elkaar kan verstellen met uitsluitend een schroefdraadspil met moer, 

zonder daarbij ook andere onderdelen nodig te hebben. Octrooicentrum Nederland is 

van oordeel dat de passage “verplaatsingsmiddelen bestaande uit een schroefdraadspil 

met moer” in conclusie 1 inderdaad geïnterpreteerd moet worden als 25

“verplaatsingmiddelen uitsluitend bestaande uit een schroefdraadspil met moer”. Anders 

dan Twinny Load heeft betoogd, staat dit naar het oordeel van Octrooicentrum 

Nederland de nawerkbaarheid niet in de weg. De vakman zal na bestudering van het 

octrooi op grond van zijn algemene vakkennis begrijpen dat de verplaatsingsmiddelen 

met de frames verbonden moeten worden, en dat er dus naast verplaatsingsmiddelen 30

verdere middelen nodig zijn voor het in hoogte verstellen van de scharnierende armen 

en het losse frame. Het octrooi sluit dergelijke middelen niet uit. Naar het oordeel van 

Octrooicentrum Nederland is toelichting daarop in het octrooi niet nodig, omdat de 

vakman de keuze van dergelijke middelen, bijvoorbeeld een scharnier of een lager, op 

grond van zijn normale kennis kan maken.35

Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat het octrooi een beschrijving van 

de uitvinding bevat die zodanig duidelijk en volledig is dat de vakman de uitvinding zoals 

neergelegd in conclusie 1 kan toepassen.

40
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5.4 Nieuwheid

In verband met de nieuwheid van conclusie 1 heeft Twinny Load alleen D1 als 

bezwarend aangevoerd. Uit D1 is een drager voor motorfietsen bekend. Fischer heeft 

betoogd dat D1 geen fietsendrager toont. Uit de laatste zin van alinea [0019] 

concludeert Octrooicentrum Nederland echter, dat de uit D1 bekende drager geschikt is 5

voor ruime toepassing (“other vehicles, articles, etc”) en daarmee ook voor fietsen. De 

drager heeft een geïntegreerde hefinrichting (“lifting device and carrier rack assembly

100”, zie figuur 1). De hefinrichting is voorzien van een vast frame (“support bar 1”) en 

een los frame (“carrier rack chassis 7”). Het losse frame is in hoogte verstelbaar door 

twee paren scharnierende armen (“link arms 9”) tussen het vaste en het losse frame. De 10

scharnierende armen en het losse frame worden in hoogte versteld door 

verplaatsingsmiddelen in de vorm van “jack 5”. Volgens Octrooicentrum Nederland 

verschilt conclusie 1 van het octrooi van het bekende uit D1 op twee punten. 

Ten eerste is uit D1 niet bekend dat de verplaatsingsmiddelen uit een schroefdraadspil 15

met moer bestaan, d.w.z. uitsluitend uit een schroefdraadspil met moer bestaan. Uit D1 

blijkt namelijk expliciet (zie de figuren 1 t/m 3), dat “jack 5” een schaarconstructie omvat 

en dus ook andere onderdelen omvat dan een schroefdraadspil met moer. Deze 

schaarconstructie is nodig voor het in hoogte verstellen van het losse frame. Daarom 

maakt de schaarconstructie van de fietsendrager volgens D1 deel uit van de 20

verplaatsingsmiddelen. Het argument van Twinny Load dat de vakman op grond van de 

figuren van D1 in het woord “jack 5” een schroefdraadspil met moer zou meelezen doet 

hierna niet meer ter zake. Ten overvloede merkt Octrooicentrum dienaangaande op dat 

dit niet ondubbelzinnig uit D1 valt af te leiden, omdat D1 ook andere uitvoeringsvormen 

van “jack 5” open laat, bijvoorbeeld die met een hydraulische cilinder.25

Ten tweede is uit D1 niet bekend dat het vaste frame voorzien is van een 

arrêteerinrichting. Ook al zou de uitleg van Twinny Load worden gevolgd, dat de 

arrêteerinrichting en de verplaatsingsmiddelen bij de inrichting volgens D1 verenigd zijn 

in “jack 5”, dan nog maakt de arrêteerinrichting bij die fietsendrager geen deel uit van 30

het vaste frame. De arrêteerinrichting bevindt zich blijkens de figuren 1 en 2 van D1 

tussen het vaste frame en het losse frame. In figuur 2 is inzichtelijk dat “jack 5” rust op 

een buis welke is opgehangen aan het onderste paar scharnierende armen.

Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D1.35

5.5 Inventiviteit

5.5.1 Bepaling van de meest nabij gelegen stand van de techniek

Octrooicentrum Nederland is van mening dat de meest nabije stand van de techniek 40

wordt gevormd door D7. Uit D7 is een fietsendrager bekend (zie kolom 1, regels 8 t/m 
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12 en kolom 2, regels 43 t/m 44). Tijdens de hoorzitting is door Fischer gesteld dat D7 

geen betrekking heeft op een fietsendrager zoals bedoeld in het octrooi, omdat de in het 

octrooi beoogde fietsendrager een voor fietsen bedoelde lichte constructie is die kan 

worden bevestigd op een trekhaak met slechts een beperkt draagvermogen, zoals in 

Nederland gangbaar is. Octrooicentrum Nederland deelt deze opvatting van Fischer 5

niet, omdat conclusie 1 van het octrooi geen maatregelen omvat die de 

beschermingsomvang beperken tot fietsendragers met een lichte constructie. De 

beschrijving van het octrooi geeft evenmin aanwijzingen dat conclusie 1 op de beperkte

wijze begrepen dient te worden. 

10

De fietsendrager volgens D7 omvat een geïntegreerde hefinrichting (zie figuur 1, “device 

10”) voor bevestiging aan een voertuig: “vehicle mounted carrier (…) enabling (…)

bicycles (…) to be transported” (zie kolom 1, regels 7 t/m 12). De hefinrichting is 

voorzien van een vast frame (“upper rectangular section 12”) en een los frame (“lower 

support bracket 68”). Het losse frame is in hoogte verstelbaar door twee paar 15

scharnierende armen (elk paar gevormd door een “pair of upper arms 50” en een “pair of 

lower arms 60”) tussen het vaste frame en het losse frame. De scharnierende armen en 

het losse frame worden in hoogte versteld door verplaatsingsmiddelen (“electric winch 

42” in samenwerking met “drive cable 44”). Het vaste frame is voorzien van een 

arrêteerinrichting (“spring-loaded catches 88”) om het losse frame in de hoogste positie 20

te fixeren ten opzichte van het vaste frame (zie kolom 5, regels 53 t/m 62).

De overige door Twinny Load in het geding gebrachte inrichtingen liggen verder van het 

octrooi verwijderd. De inrichtingen volgens D1 t/m D6, en D8 hebben elk minder 

maatregelen gemeen met conclusie 1 van het octrooi dan de fietsendrager volgens D7. 25

De inrichtingen volgens D1, D2 en D8 omvatten geen arrêteerinrichting die deel uit 

maakt van het vaste frame. Bij de inrichtingen volgens D3 t/m D6 is er geen sprake van 

een geïntegreerde hefinrichting, d.w.z. een inrichting die geschikt is om daarmee het 

losse frame met daarop een fiets te heffen. Deze fietsendragers zijn voorzien van een 

(gas)veer die slechts ondersteunend is bij het in hoogte verstellen van de 30

respectievelijke losse frames. D9 en D10 betreffen elk een schaarkrik, welke een ander 

doel heeft dan een fietsendrager. De fietsendrager bekend uit D11 tenslotte heeft geen 

scharnierende armen tussen het vaste en het losse frame, en vertoont daarom qua 

algehele constructie minder overeenstemming met de inrichting volgens conclusie 1 dan 

de fietsendrager volgens D7.35

5.5.2 Inventiviteit ten opzichte van D7

De fietsendrager volgens conclusie 1 van het octrooi verschilt van de uit D7 bekende, 

doordat de verplaatsingsmiddelen bestaan uit een schroefdraadspil met moer, in plaats 

van uit een lier met kabel. In het octrooi wordt van de schroefdraadspil met moer geen 40

voordeel genoemd. Fischer heeft er tijdens de hoorzitting op gewezen dat een 
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schroefdraadspil met moer bij kleine afmetingen een grote hefkracht genereert en 

daarnaast eenvoudig te bedienen is. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is 

een schroefdraadspil met moer een middel waarvan de vakman weet dat het in vele 

eigenschappen overeenkomt met een kabellier. Het is de vakman bekend dat beide 

middelen verplaatsingsmiddelen zijn, waarmee een grote hefkracht kan worden 5

gegenereerd, en dat beide middelen eenvoudig te bedienen zijn. De beide middelen zijn 

in deze opzichten equivalent. Ook het octrooi vermeldt dat een schroefdraadspil met 

moer en een lier, samen met andere middelen, in de werktuigbouwkunde algemeen 

bekende verplaatsingsmiddelen zijn (zie blz. 1, regels 13 t/m 16 en 25 t/m 28). Door het 

vervangen van de kabellier van de inrichting volgens D7 door de schroefdraadspil met 10

moer wordt, afgezien van de te verwachten verschillen in maatvoering van de 

verplaatsingsmiddelen, hetzelfde resultaat bewerkstelligd. De toepassing van een 

algemeen bekende, equivalente oplossing kan volgens vaste jurisprudentie een voor het 

overige bekende inrichting geen inventiviteit verlenen. In het vervangen van een 

kabellier door een gebruikelijke, equivalente oplossing, waarbij slechts te verwachten 15

verschillen in maatvoering worden bereikt, wordt daarom door Octrooicentrum 

Nederland geen inventieve materie gezien. 

Door Fischer is gesteld dat als de vakman bij de inrichting bekend uit D7 de lier zou 

vervangen door een schroefdraadspil met moer, hij het heersende vooroordeel zou 20

volgen om een combinatie van een schroefdraadspil met een arrêteerinriching niet toe te 

passen. Dit vooroordeel blijkt volgens Fischer uit D11, kolom 4, regels 44 t/m 49. Hij zou 

de arrêteerinrichting weglaten, omdat een schroefdraadspil met moer in tegenstelling tot 

een lier zelfremmend is. Octrooicentrum Nederland deelt dit standpunt van Fischer niet. 

Door de arrêteerinrichting van de inrichting volgens D7 worden de 25

verplaatsingsmiddelen ontlast als het losse frame in de hoogste positie is, waardoor er 

minder kans is op slijtage van de verplaatsingsmiddelen en het uit de hoogste positie 

raken van het losse frame tijdens het rijden wordt voorkomen. Dit nut van de 

arrêteerinrichting is onafhankelijk van het soort verplaatsingsmiddel dat wordt gebruikt. 

Ook bij toepassing van een schroefdraadspil met moer is de arrêteerinrichting nuttig 30

voor het fixeren van het losse frame in de hoogste stand om zo de schroefdraad te 

ontlasten en slijtage en het uit de hoogste positie raken tijdens het rijden te voorkomen. 

Daarom zou de vakman, indien hij bij de inrichting volgens D7 een schroefdraadspil met 

moer als verplaatsingsmiddel zou toepassen, de arrêteerinrichting op het vaste frame 

niet weglaten en derhalve uitkomen op de fietsendrager volgens conclusie 1 van het 35

octrooi. Dat er ten tijde van de aanvrage van het onderhavige octrooi sprake was van 

het door Fischer vermeende heersende vooroordeel, acht Octrooicentrum Nederland 

niet aannemelijk. Dit zou uit meerdere documenten moeten blijken, maar Fischer 

baseert haar stelling slechts op D11. Bovendien staat in de door Fischer geciteerde 

passage in D11: “With most of the threaded spindles, and ball circulating screws, for 40

example, a separate detent is not required” waaruit blijkt, dat niet bij alle 
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schroefdraadspindels de – de arrêteerinrichting vormende – “detent” oftewel pal 

overbodig is.

Fischer heeft er verder op gewezen dat de geoctrooieerde uitvinding in een grote 

behoefte voorziet. Een dergelijk argument kan echter alleen de doorslag geven indien er 5

twijfel zou bestaan of aan de eis van inventiviteit wordt voldaan. In dit geval is dat niet 

aan de orde. 

Uit het voorgaande blijkt dat conclusie 1 van het octrooi niet inventief is in het licht van 

D7 en de algemene kennis van de vakman.10

De overige door Twinny Load aangevoerde inventiviteitsbezwaren behoeven hierna 

geen bespreking. 

15
6. Advies van Octrooicentrum Nederland

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat 

conclusie 1 van het octrooi vernietigbaar is wegens gebrek aan inventiviteit.

20
Aldus gedaan op 17 december 2009 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, B.L. van 

Soest en J.W. Meewisse.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter     
w.g. M. van der Wel, secretaris
b.a. B.L. van Soest


