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Vloerpaneel voor het vormen van een vloerbekleding



Vloerpaneel voor het vormen van een vloerbekleding, 
waarbij dit vloerpaneel (1) minstens is opgebouwd uit 
een substraat (2); waarbij het vloerpaneel aan 
minstens één paar tegenoverliggende randen (3-4) 
koppeldelen (5-6) bevat, welke koppeldelen toelaten 
dat twee van dergelijke vloerpanelen door middel van 
een neerwaartse beweging (M) van één vloerpaneel 
ten opzichte van het andere vloerpaneel aan elkaar 
kunnen worden gekoppeld; waarbij deze koppeldelen 
in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke 
vloerpanelen een eerste vergrendelsysteem vormen 
dat een vergrendeling in een eerste richting (V) 
loodrecht op het vlak van de vloerpanelen 
bewerkstelligt, alsmede een tweede 
vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in 
een tweede richting (H) loodrecht op de randen en in 
het vlak van de vloerpanelen bewerkstelligt.



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



BE2015/5158



































 
SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer 
(APARTE BLADZIJDE)  BE201505158 
 
 
 

 

 
Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1) 

Betreffende Item V 

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 

verklaring 

1 Er wordt verwezen naar het volgende document: 

D1  WO 2004/059104 A1 (BARLINEK SA [PL]; KONSTANCZAK MAREK 

[PL]) 15 juli 2004 (2004-07-15) 

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is. 

In D1 wordt geopenbaard (zie de figuren 6 en 7, waarbij de verwijzingen van 

toepassing zijn op D1): 

"Vloerpaneel (1) voor het vormen van een vloerbekleding, waarbij dit 

vloerpaneel (1) minstens is opgebouwd uit een substraat; waarbij het 

vloerpaneel (1) aan minstens één paar tegenoverliggende randen 

koppeldelen (5, 6) bevat, welke koppeldelen (5, 6) toelaten dat twee van 

dergelijke vloerpanelen (1) door middel van een neerwaartse beweging 

(figuur 7) van één vloerpaneel (1) ten opzichte van het andere vloerpaneel 

(1) aan elkaar kunnen worden gekoppeld; waarbij deze koppeldelen (5, 6) 

in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke vloerpanelen (1) een 

eerste vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in een eerste 

richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (1) bewerkstelligt, 

alsmede een tweede vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in 

een tweede richting loodrecht op de randen en in het vlak van de 

vloerpanelen (1) bewerkstelligt; waarbij voornoemde koppeldelen (5, 6) 

hoofdzakelijk zijn gevormd uit het materiaal van voornoemd substraat en 

in één deel daarmee zijn uitgevoerd; waarbij het tweede 

vergrendelsysteem minstens gevormd is uit een neerwaarts gericht 

bovenste haakvormige gedeelte (7) dat zich aan de ene rand van 

voornoemd paar tegenoverliggende randen bevindt, alsmede een 

opwaarts gericht onderste haakvormige gedeelte (8) dat zich aan de 

andere tegenoverliggende rand van voornoemd paar tegenoverliggende 

randen bevindt, welke haakvormige gedeelten (7, 8) door middel van 

voornoemde neerwaartse beweging (figuur 7) achter elkaar kunnen 
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worden ingehaakt; 

waarbij voornoemd bovenste haakvormige gedeelte (7) bestaat uit een lip 

met een neerwaarts gericht vergrendelelement (7), terwijl voornoemd 

onderste haakvormige gedeelte (8) bestaat uit een lip met een opwaarts 

gericht vergrendelelement (8); 

waarbij voornoemd eerste vergrendelsysteem vergrendeldelen (6, 5) bezit 

in de vorm van één of meerdere uitsteeksels (6) die in de gekoppelde 

toestand van twee van dergelijke vloerpanelen (1) respectievelijk 

samenwerken met één of meerdere ondersnijdingen (5), welke één of 

meerdere uitsteeksels (6) zich nabij het distale uiteinde van het bovenste 

haakvormige gedeelte (7) bevinden en welke één of meerdere 

ondersnijdingen (10) zich nabij het proximale uiteinde van het onderste 

haakvormige gedeelte (8) bevinden; 

waarbij voornoemde lip (7) van het bovenste haakvormige gedeelte (7) is 

voorzien van een steunvlak (het oppervlak onder oppervlak 6) waarmee 

dit bovenste haakvormige gedeelte (7) in de gekoppelde toestand van 

twee van dergelijke vloerpanelen (1) steunt op de lip van het onderste 

haakvormige gedeelte (8); 

waarbij voornoemde lip van het bovenste haakvormige gedeelte (7) is 

voorzien van een opwaarts gerichte uitsparing waarin voornoemd 

opwaarts gericht vergrendelelement (8) in de gekoppelde toestand van 

twee van dergelijke vloerpanelen (1) minstens gedeeltelijk is gelegen; 

waarbij voornoemd steunvlak zich meer nabij het distale uiteinde van het 

bovenste haakvormige gedeelte (7) bevindt dan voornoemd neerwaarts 

gericht vergrendelelement (7) dat zich op haar beurt meer nabij 

voornoemd distale uiteinde bevindt dan voornoemde opwaarts gerichte 

uitsparing; 

waarbij het meest naar boven gelegen punt van de opwaarts gerichte 

uitsparing zich hoger bevindt dan voornoemd steunvlak dat zich op haar 

beurt hoger bevindt dan het meest naar onder gelegen punt van 

voornoemd neerwaarts gericht vergrendelelement (7); en 

waarbij het distale uiteinde van minstens één van voornoemde uitsteeksels 

(6) zich verder distaal bevindt dan een verticaal sluitvlak dat is gevormd 

tussen twee van dergelijke vloerpanelen (1) in de gekoppelde toestand" 

 

3  De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 10 niet nieuw is. 
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In D1 wordt geopenbaard (zie de figuren 6 en 7, waarbij de verwijzingen van 

toepassing zijn op D1): 

"Vloerpaneel (1) voor het vormen van een vloerbekleding, waarbij dit 

vloerpaneel (1) minstens is opgebouwd uit een substraat; waarbij het 

vloerpaneel (1) aan minstens één paar tegenoverliggende randen 

koppeldelen (5, 6) bevat, welke koppeldelen (5, 6) toelaten dat twee van 

dergelijke vloerpanelen (1) door middel van een neerwaartse beweging 

(figuur 7) van één vloerpaneel (1) ten opzichte van het andere vloerpaneel 

(1) aan elkaar kunnen worden gekoppeld; waarbij deze koppeldelen (5, 6) 

in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke vloerpanelen (1) een 

eerste vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in een eerste 

richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (1) bewerkstelligt, 

alsmede een tweede vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in 

een tweede richting loodrecht op de randen en in het vlak van de 

vloerpanelen (1) bewerkstelligt; waarbij voornoemde koppeldelen (5, 6) 

hoofdzakelijk zijn gevormd uit het materiaal van voornoemd substraat en 

in één deel daarmee zijn uitgevoerd; waarbij het tweede 

vergrendelsysteem minstens gevormd is uit een neerwaarts gericht 

bovenste haakvormige gedeelte (7) dat zich aan de ene rand van 

voornoemd paar tegenoverliggende randen bevindt, alsmede een 

opwaarts gericht onderste haakvormige gedeelte (8) dat zich aan de 

andere tegenoverliggende rand van voornoemd paar tegenoverliggende 

randen bevindt, welke haakvormige gedeelten (7, 8) door middel van 

voornoemde neerwaartse beweging (figuur 7) achter elkaar kunnen 

worden ingehaakt; 

waarbij voornoemd bovenste haakvormige gedeelte (7) bestaat uit een lip 

met een neerwaarts gericht vergrendelelement (7), terwijl voornoemd 

onderste haakvormige gedeelte (8) bestaat uit een lip met een opwaarts 

gericht vergrendelelement (8); 

waarbij voornoemd eerste vergrendelsysteem vergrendeldelen (6, 5) bezit 

in de vorm van één of meerdere uitsteeksels (6) die in de gekoppelde 

toestand van twee van dergelijke vloerpanelen (1) respectievelijk 

samenwerken met één of meerdere ondersnijdingen (5), welke één of 

meerdere uitsteeksels (6) zich nabij het distale uiteinde van het bovenste 

haakvormige gedeelte (7) bevinden en welke één of meerdere 

ondersnijdingen (10) zich nabij het proximale uiteinde van het onderste 

haakvormige gedeelte (8) bevinden; 
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waarbij voornoemde lip van het onderste haakvormige gedeelte (8) is 

voorzien van een steunvlak (het oppervlak onder component 6) waarop de 

lip van het bovenste haakvormige gedeelte (7) in de gekoppelde toestand 

van twee van dergelijke vloerpanelen (1) steunt; 

waarbij voornoemde lip van het onderste haakvormige gedeelte (8) is 

voorzien van een neerwaarts gerichte uitsparing (10) waarin voornoemd 

neerwaarts gericht vergrendelelement (7) in de gekoppelde toestand van 

twee van dergelijke vloerpanelen (1) minstens gedeeltelijk is gelegen; 

waarbij voornoemd steunvlak zich meer nabij het proximale uiteinde van 

het onderste haakvormige gedeelte (8) bevindt dan voornoemde 

neerwaarts gerichte uitsparing (10) die zich op haar beurt meer nabij het 

proximale uiteinde van het onderste haakvormige gedeelte (8) bevindt dan 

voornoemd opwaarts gericht vergrendelelement (8); 

waarbij het meest naar boven gelegen punt van het opwaarts gericht 

vergrendelelement (8) zich hoger bevindt dan voornoemd steunvlak (het 

oppervlak onder component 6) dat zich op haar beurt hoger bevindt dan 

het meest naar onder gelegen punt van voornoemd neerwaarts gerichte 

uitsparing (10); 

waarbij het bovenste haakvormige gedeelte (7) één (of meerdere) 

geleidingsvlak(ken) (het oppervlak onder component 6) bevat die zich 

respectievelijk schuin naar beneden uitstrekken vanaf de één of meerdere 

uitsteeksels (6); 

waarbij het distale uiteinde van het onderste haakvormige gedeelte (8) vrij 

is van vergrendeldelen; en 

waarbij het distale uiteinde van minstens één van voornoemde uitsteeksels 

(6) zich verder distaal bevindt dan een verticaal sluitvlak (het raakvlak op 

het niveau van de bovenste laag) dat is gevormd tussen twee van 

dergelijke vloerpanelen (1) in de gekoppelde toestand" 

4  In D1, dat wordt geacht de meest nabijgelegen stand van de techniek bij de 

materie volgens conclusie 17 te zijn, wordt geopenbaard (zie de figuren 6 en 7, 

waarbij de verwijzingen van toepassing zijn op D1): 

"Vloerpaneel (1) voor het vormen van een vloerbekleding, waarbij dit 

vloerpaneel (1) minstens is opgebouwd uit een substraat; waarbij het 

vloerpaneel (1) aan minstens één paar tegenoverliggende randen 

koppeldelen (5, 6) bevat, welke koppeldelen (5, 6) toelaten dat twee van 



 
SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer 
(APARTE BLADZIJDE)  BE201505158 
 
 
 

 

 
Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 5) 

dergelijke vloerpanelen (1) door middel van een neerwaartse beweging 

(figuur 7) van één vloerpaneel (1) ten opzichte van het andere vloerpaneel 

(1) aan elkaar kunnen worden gekoppeld; waarbij deze koppeldelen (5, 6) 

in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke vloerpanelen (1) een 

eerste vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in een eerste 

richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (1) bewerkstelligt, 

alsmede een tweede vergrendelsysteem vormen dat een vergrendeling in 

een tweede richting loodrecht op de randen en in het vlak van de 

vloerpanelen (1) bewerkstelligt; waarbij voornoemde koppeldelen (5, 6) 

hoofdzakelijk zijn gevormd uit het materiaal van voornoemd substraat en 

in één deel daarmee zijn uitgevoerd; waarbij het tweede 

vergrendelsysteem minstens gevormd is uit een neerwaarts gericht 

bovenste haakvormige gedeelte (7) dat zich aan de ene rand van 

voornoemd paar tegenoverliggende randen bevindt, alsmede een 

opwaarts gericht onderste haakvormige gedeelte (8) dat zich aan de 

andere tegenoverliggende rand van voornoemd paar tegenoverliggende 

randen bevindt, welke haakvormige gedeelten (7, 8) door middel van 

voornoemde neerwaartse beweging (figuur 7) achter elkaar kunnen 

worden ingehaakt; 

waarbij voornoemd bovenste haakvormige gedeelte (7) bestaat uit een lip 

met een neerwaarts gericht vergrendelelement (7), terwijl voornoemd 

onderste haakvormige gedeelte (8) bestaat uit een lip met een opwaarts 

gericht vergrendelelement (8); 

waarbij voornoemd eerste vergrendelsysteem vergrendeldelen (6, 5) bezit 

in de vorm van één of meerdere uitsteeksels (6) die in de gekoppelde 

toestand van twee van dergelijke vloerpanelen (1) respectievelijk 

samenwerken met één of meerdere ondersnijdingen (5), welke één of 

meerdere uitsteeksels (6) zich nabij het distale uiteinde van het bovenste 

haakvormige gedeelte (7) bevinden en welke één of meerdere 

ondersnijdingen (10) zich nabij het proximale uiteinde van het onderste 

haakvormige gedeelte (8) bevinden; 

waarbij voornoemde lip van het onderste haakvormige gedeelte (8) is 

voorzien van een steunvlak (het oppervlak onder component 6) waarop de 

lip van het bovenste haakvormige gedeelte (7) in de gekoppelde toestand 

van twee van dergelijke vloerpanelen (1) steunt; 

waarbij voornoemde lip van het onderste haakvormige gedeelte (8) is 

voorzien van een neerwaarts gerichte uitsparing (10) waarin voornoemd 

neerwaarts gericht vergrendelelement (7) in de gekoppelde toestand van 
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twee van dergelijke vloerpanelen (1) minstens gedeeltelijk is gelegen; 

waarbij voornoemd steunvlak zich meer nabij het proximale uiteinde van 

het onderste haakvormige gedeelte (8) bevindt dan voornoemde 

neerwaarts gerichte uitsparing (10) die zich op haar beurt meer nabij het 

proximale uiteinde van het onderste haakvormige gedeelte (8) bevindt dan 

voornoemd opwaarts gericht vergrendelelement (8); 

waarbij het meest naar boven gelegen punt van het opwaarts gericht 

vergrendelelement (8) zich hoger bevindt dan voornoemd steunvlak (het 

oppervlak onder component 6) dat zich op haar beurt hoger bevindt dan 

het meest naar onder gelegen punt van voornoemd neerwaarts gerichte 

uitsparing (10); 

waarbij het distale uiteinde van minstens één van voornoemde 

uitsteeksels (6) zich verder distaal bevindt dan een verticaal sluitvlak (het 

raakvlak op het niveau van de bovenste laag) dat is gevormd tussen twee 

van dergelijke vloerpanelen (1) in de gekoppelde toestand; en 

Het verschil tussen de materie volgens conclusie 17 en dit bekende paneel is 

derhalve dat: 

"de afstand (D4) tussen een onderzijde van het vloerpaneel en het meest 

naar onder gelegen punt van voornoemd steunvlak minstens 1,2 keer 

groter is dan de afstand (D5) tussen de onderzijde van het vloerpaneel (1) 

en het meest naar onder gelegen punt van voornoemde neerwaarts 

gerichte uitsparing" 

De materie volgens conclusie 17 is derhalve nieuw. 

Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan derhalve worden 

beschouwd als het verbeteren van de vergrendelsterkte. 

De oplossing voor dit probleem die wordt voorgesteld in conclusie 17 van de 

onderhavige aanvrage wordt geacht inventiviteit te omvatten, vanwege de 

volgende redenen: 

De verhouding waarnaar verwezen wordt in de onderscheidende maatregel 

wordt niet genoemd of besproken in de stand van de techniek. Voor een 

deskundige in het vakgebied is het niet voor de hand liggend om tot een 

dergelijke verhouding te komen. 

 

5 De afhankelijke conclusies 2-4, 12-14 zijn nieuw, aangezien de aanvullende 

maatregelen volgens deze conclusies niet bekend zijn uit D1. Deze zijn 

eveneens inventief vanwege dezelfde redenen als genoemd voor conclusie 17, 
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zie de laatste drie alinea's van punt 4 van deze schriftelijke opinie. 

6 De afhankelijke conclusies 5-9, 11, 15 en 16 lijken geen aanvullende 

maatregelen te bevatten die in combinatie met de maatregelen volgens een der 

conclusies waarnaar zij verwijzen voldoen aan de eisen van nieuwheid en/of 

inventiviteit, vanwege de volgende redenen: 

In D1 worden de aanvullende maatregelen volgens de conclusies 5, 6, 8, 11 

geopenbaard. 

De aanvullende maatregel volgens de conclusies 7 en 15 is een geringe 

constructiewijziging. 

De overeenkomstige hoek van het paneel volgens D1, figuur 6 lijkt binnen het 

bereik als geopenbaard in de conclusies 9 en 16 te liggen. 

7 De conclusies 18-51 zijn afhankelijk van conclusie 17 en voldoen als zodanig 

eveneens aan de eisen van inventiviteit. 
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