
Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Praktische Vaardigheden: “Schrijven van een advies”

26 november 2007

09.30 – 17.45 uur



1

Emmer met deksel 
(tentamenjaar 2007)

Uw cliënt brengt in Nederland vaten voor het opslaan van 

gevoelige producten op de markt. Deze vaten worden vooral in 5

ziekenhuizen gebruikt voor het opslaan en afvoeren van 

(besmet) ziekenhuisafval, zoals gebruikte verbandmiddelen,

injectienaalden en dergelijke.

Het product van uw cliënt omvat een rechthoekig vat met een 10

los deksel. Tijdens het vullen van het vat wordt het deksel 

los op het vat geplaatst in een zogenaamde oplegstand en als 

het vat vol is wordt het deksel vast op de bovenrand van het 

vat gedrukt, waarbij een permanente vergrendeling van het 

deksel op het vat wordt verkregen. Het vat kan dan niet meer 15

geopend worden. In deze toestand worden de vaten afgevoerd 

naar een verbrandingsoven.

Uw cliënt brengt het product in twee varianten op de markt. 

In de eerste variant A is het vat ook bij los op het vat 20

geplaatst deksel geheel afgesloten. In de tweede variant B 

is het vat bij los op het vat geplaatst deksel niet 

afgesloten. Dit laatste heeft volgens uw cliënt het voordeel 

dat het deksel gemakkelijker van het vat kan worden opgetild 

om afval in het vat te deponeren en bovendien bij deze 25

handeling geen lucht uit het vat wordt meegezogen.

Een beschrijving met afbeeldingen en een tekening van het 

product A van uw cliënt vindt u in bijlage D1.

30

Uw cliënt wordt aangeschreven door een concurrent die uw 

cliënt beticht van inbreuk op zijn Europese octrooi 0 468

877 (bijlage D2).
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Vraag 1:

Geef een gemotiveerd antwoord op de vraag of de vaten A en B 

al dan niet onder de beschermingsomvang van dit octrooi

vallen.5

Vraag 2:

Bij een onderzoek in de stand van de techniek vindt u het 10

reeds in D2 genoemde US-A-3 840 152 (bijlage D3) en US-A-3

848 767 (D4).

Geef een gemotiveerd antwoord op de vraag of conclusie 1 van 

D2 geldig is ten opzichte van deze stand van de techniek.15

Vraag 3:

Bij een controle van het register bij Octrooicentrum 20

Nederland blijkt dat de octrooihouder een akte van afstand 

heeft ingediend, waarmee de verleende conclusies 1-3 zijn

vervangen door een gewijzigde conclusie 1. De gewijzigde

conclusie 1 is als bijlage D5 bijgevoegd.

25

Vallen de vaten A en B nog onder de beschermingsomvang van 

de gewijzigde conclusie?
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Bijlage D1

In de bijgaande afbeeldingen en tekening is variant A van 

het product van uw cliënt weergegeven. Zoals u in de 

afbeelding ziet, is het vat in verschillende afmetingen 5

verkrijgbaar. (NB Het ronde uitneembare dekseldeel (in

figuur 1 van D1 met 8 aangeduid) is niet van belang voor het 

beantwoorden van de aan u voorgelegde vragen)

Fig. 1 is een doorsnede van het rechthoekige vat 2, waarop 10

het deksel 4 is geplaatst en wel in de permanent 

vergrendelde stand. In de tekening is alleen het bovendeel 

van het vat zichtbaar. De bodem en de daarop aansluitende 

opstaande wanden zijn niet getekend.

15

Fig. 2 toont het detail II uit fig. 1 op grotere schaal. In 

een groef 26 van het deksel 4 zit een aparte strook

vervormbaar afdichtmateriaal 28, waarin in de permanent 

vergrendelde stand de bovenrand 16 van het vat is gedrukt, 

zodat een volledige afsluiting is gewaarborgd. Als het 20

deksel eenmaal in deze stand op het vat is geplaatst, is 

verwijderen van het deksel niet meer mogelijk zonder het vat 

of het deksel deels te vernielen.

Het deksel 4 kan tijdens het gebruik ook los op het vat 2 25

worden geplaatst in een oplegstand, waarbij het deksel 

gemakkelijk van het vat kan worden afgenomen om afval in het 

vat te werpen. In deze oplegstand werken een of meer van de 

ribbels 30,32,34,36,38 aan de binnenzijde van de rand 10 van

het vat afdichtend samen met de ribbels 41,45,49 van de rand 30

18 van het deksel 4.
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Het deksel 4 heeft een uitstekende omtreksribbe 20 met aan 

het vrije uiteinde een verdikking 22. In de ribbe 20 zijn 

grendelopeningen 20A aangebracht. Het vat 2 heeft een 

omtreksrand 12 met een einddeel 14 dat ter plaatse van elke 

grendelopening 20A een grendelnok 14A draagt. Deze 5

grendelopeningen 20A en grendelnokken 14A hebben 

samenwerkende aanslagvlakken 20B en 14B die lostrekken van 

het deksel verhinderen als dit eenmaal in de vergrendelstand 

op het vat is geplaatst.

10

Variant B van het vat van uw cliënt wijkt op twee punten af 

van de getekende variant A. In de eerste plaats zijn de 

ribbels 30,32,34,36,38 en 41,45,49 niet aanwezig. In de 

tweede plaats zijn op de hoeken van de bovenrand van het vat 

de nokken 14A wat groter uitgevoerd, zodat zij het deksel in 15

de oplegstand ondersteunen. Hierdoor is in de oplegstand een 

luchtspleet aanwezig tussen de rand 18 van het deksel en de 

rand 10 van het vat. Het vat is derhalve in de oplegstand 

niet afgesloten. Het deksel kan gemakkelijk van het vat 

worden genomen en daarbij wordt geen lucht uit het vat 20

meegezogen.
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Bijlage D5
Gewijzigde conclusie 1

1. Vat met deksel voor het opslaan van gevoelige 

producten, bijvoorbeeld besmet afval, zoals ziekenhuisafval, 5

welk vat een bodemdeel en daarop aansluitende opstaande wand 

heeft, waarbij de door de bovenrand van de opstaande wand 

begrensde open bovenzijde door het deksel afsluitbaar is, 

waarvan het randdeel door de bovenrand van de opstaande wand 

is gedragen, welk randdeel van het deksel een groef of 10

kanaal met afdichtmiddelen heeft voor het opnemen van de 

bovenrand van de opstaande wand, en waarbij het ene van de 

afdichtmiddelen is gevormd door flexibele lippen, die elk 

zijn voorzien van een eerste aanslagvlak en de andere van de

vergrendelmiddelen is gevormd door een uitstekende ribbe, 15

voorzien van een tweede aanslagvlak, waartegen de eerste 

aanslagvlakken komen te liggen als het deksel op het vat is 

vergrendeld, met het kenmerk, dat de opstaande wand met 

bovenrand wordt gevormd door wanddelen(4) met bovenranden 

zodanig dat het vat met deksel een hoekige configuratie 20

heeft, waarbij de uitstekende ribbe (10) is voorzien van 

openingen voor het opnemen van de flexibele lippen(9), 

waarbij bij plaatsing van het deksel op het vat elke lip in 

lijn ligt met een bijbehorende opening, welke openingen op 

afstand van de opstaande wanddelen zijn aangebracht, waarbij 25

de afdichtmiddelen een aparte afdichtstrook (12) van 

vervormbaar materiaal omvatten in de bodem van de groef (6), 

waarbij in de vergrendelde stand de bovenranden van de 

opstaande wanddelen in de afdichtstrook steken en waarbij in 

de oplegstand hetzij de afdichtstrook hetzij ten minste een 30

flexibele ribbe de afstand tussen de bovenranden van de 

opstaande wanddelen en het randdeel van het deksel afsluit.


