
 

 

 
 
 

6.2 NWO-Raamwerk voor publiek- private samenwerking 

Versie 25 januari 2012 

 
Het format voor een IPR overeenkomst is niet meer beschikbaar. Consortium agreements dienen aan de hand van 
het NWO-Raamwerk voor publiek- private samenwerking te worden opgesteld. 

 
Dit Raamwerk maakt een onderscheid tussen 

een consortium = alle partijen die in een programma met elkaar samenwerken de 

rechtspersoon = de juridische vorm die men voor de samenwerking kiest, en het 

initiële eigendom van de IP-rechten, dat kan liggen bij verschillende configuraties 

van partijen die in het consortium deelnemen (zie sectie 3, punt 5). 

 
Het Raamwerk heeft geen betrekking op consortia die werken met Europese subsidies, 

vanwege de specifieke voorwaarden die de EU kan stellen. Wel is het Raamwerk geheel in 

lijn met de Europese staatssteunregels. 

 

 
1. Structuur van het Consortium Agreement 

 

 
Een consortium agreement bestaat in ieder geval uit de volgende delen: 

Opsomming van de consortiumpartners en hun wettelijke vertegenwoordiger. 

Preambule waarin de overwegingen worden gegeven om te komen tot een 

consortium agreement en informatie over het project. Hier ook de doelstellingen die 

de ondertekenaars van het agreements gezamenlijk beogen te bereiken. 

1.   Een artikel met definities van de gebruikte termen. 

2.   Een artikel waarin wordt verwezen naar een bijlage met het projectplan, de 

projectorganisatie, en verdere projectgegevens. 

3.   Een artikel dat de governance van het consortium regelt. 

4.   Een artikel dat de financiën van het consortium regelt. 

5.   Een artikel over het vrijgeven van publicaties. 

6.   Een artikel dat de omgang met vertrouwelijke gegevens en informatie regelt. 

7.   Een artikel dat de omgang met intellectueel eigendom regelt, uit te splitsen naar 

achtergrondkennis, onderzoeksresultaten (voorgrondkennis) en de verlening van 

licenties, aangevuld met een Annex waarin de rechten en plichten en bijbehorende 

tijdslimieten van partijen ten aanzien van octrooiaanvragen en 

octrooicommercialisering staan. 

8.   Een artikel over het uitsluiten van aansprakelijkheid. 

9.   Een artikel over het oplossen van wanprestatie. 

10. Een artikel over het wijzigen van de consortium agreement, inclusief de bijlage over 

het project. 

11. Een artikel over het beslechten van geschillen. 

12. Een artikel over het inwerkingtreden van de consortium agreement en de duur van 

de werking ervan. 

13. Een artikel over hoe om te gaan met voortijdige beëindiging. 

 
  



 

Toelichting 

Ad 3 

Onder dit artikel moeten in ieder geval bepalingen worden opgenomen voor: 

- de verplichtingen van de consortiumpartners. 
- de uitwisseling van informatie en de rapportageverplichtingen, intern en 

extern.  

- het uittreden van bestaande en toetreden van nieuwe leden. 

 
Ad 4 

Een optie is om onder dit artikel een regeling op te nemen over het uitbesteden van 

werkzaamheden aan derden. 

 
Ad 11 

Opnemen dat het gaat om een overeenkomst naar Nederlands recht. Afgesproken moet 

worden wat de bevoegde rechtbank is in het geval van een geschil. Een optie is om onder dit 

artikel de mogelijkheid van mediation op te nemen. 

 
Ad 12 

Een optie is om onder dit artikel een bepaling op te nemen welke artikelen tot wanneer na 

afloop van de overeenkomst van kracht blijven. 

 

 
2. Uitwerking governance 

 

 
De governance van PPS’en is afhankelijk van de omvang en de complexiteit. De simpelste 

vorm is een universitair project met financiering door één publieke subsidieverlener en co- 

financiering van een of meerdere private partijen. De governance wordt in zo’n geval 

bepaald door de voorwaarden van de publieke subsidieverlener, zolang de publieke 

subsidieverlener en de universiteit(en) meerderheidsfinancier in het project zijn. Bij andere 

verhoudingen zijn speciale afspraken nodig. 

 
In het geval van een samenwerkingsprogramma bestaande uit meerdere 

onderzoeksprojecten, of een PPS met meerdere programma’s/thema’s/flagships etc. kunnen 

meerdere lagen van governance nodig zijn. Voor de bovenste laag worden termen gebruikt 

als General Assembly, Supervisory Board, Steering Group, Executive Board, etc. Op het 

programmatische niveau worden termen gebruikt als Programme Committee, Flagship 

Captains, etc. Hieronder bevinden zich de projecten. De taken van de diverse governance- 

onderdelen worden vastgelegd in het Consortium Agreement. 

 

 
3. Uitwerking omgang met intellectueel eigendom 

 

 
Uitgangspunten: 

1.   Het doel van de PPS’en waarop dit Raamwerk betrekking heeft, is industriële 

innovatie te creëren of versnellen op basis van wetenschappelijk onderzoek van 

hoge kwaliteit. De consortiumpartners streven er daarom naar om de kennis en 

vindingen die voortkomen uit het onderzoek 

(voorgrondkennis/onderzoeksresultaten), zo snel mogelijk te gebruiken in producten 

of diensten. De consortiumpartners concretiseren dit streven door gezamenlijk een 

IP-procesbeschrijving af te spreken waarin de rechten en plichten en de 



 

 

 
 
 
 
 

bijbehorende tijdlimieten van partijen ten aanzien van octrooiaanvragen en 

octrooicommercialisering worden beschreven. 

2.   Binnen een PPS moet de kennis vrijelijk of zo vrijelijk mogelijk moet kunnen 

vloeien. Een ondernemer moet de resultaten zo snel mogelijk kunnen toepassen 

met een minimum aan red tape. In het huidige concurrentieveld is time to market 

immers essentieel, meestal veel belangrijker dan langdurige bescherming van zich 

snel ontwikkelende technologieën. Daarnaast moeten alle partners openlijk met 

elkaar kunnen praten zonder bang te hoeven zijn dat ideeën onverwacht worden 

‘overgenomen’. 

3.   Deelnemende bedrijven hebben niet op voorhand recht op commercieel gebruik van 

de onderzoeksresultaten1. Bedrijven kunnen alleen commerciële rechten verkrijgen 

op onderzoeksresultaten door middel van een schriftelijke licentie- of 

overdrachtsovereenkomst. Voor het gebruik of eigendom van de 

onderzoeksresultaten is een marktconforme vergoeding verschuldigd (‘anti- 

staatssteun’ beding). 

 
Eigendom 

4.   Ten aanzien van het initiële eigendom van IP-rechten (dus voordat er licenties 

worden gegeven of het eigendom wordt overgedragen aan een commercialiserende 

partij) geldt het volgende: 

a.   het consortium spreekt van te voren af welke partij of partijen mede- 

eigenaar zijn. Hierbij zijn twee mogelijkheden: (1) de kennisinstelling die de 

werkgever is van de uitvinder(s) (ingeval van patenten) of maker(s) 

(ingeval van auteursrechten) of (2) zoals (1) plus het bedrijf of de bedrijven 

die in het project participeren. 

b.   Indien NWO (een van) de publieke subsidieverlener(s) is in een op 

valorisatie gericht subsidie-instrument zoals bedoeld in artikel 33 van de 

Algemene subsidiebepalingen NWO / NWO-regeling subsidies, kan  NWO 

mede-eigenaar zijn van de onderzoeksresultaten2. 

In de praktijk zal het mede-eigenaarschap van het bedrijf of de bedrijven afhangen 

van hun financiële inbreng in het project. Hoe hoger deze inbreng is, hoe meer 

motivatie er is om het bedrijf of de bedrijven te laten delen in het initiële eigendom. 

In bijlage 1 wordt een getrapt model getoond dat hier als voorbeeld kan dienen. 

5.   Het consortium kan alleen juridisch eigendom verkrijgen als het een rechtspersoon 

is. NWO geeft de voorkeur aan het aanwijzen van een bestaande rechtspersoon als 

penvoerder (bijvoorbeeld een kennisinstelling of NWO in plaats van het oprichten 

van een nieuwe rechtspersoon. 

6.   Indien toch wordt gekozen voor het consortium als rechtspersoon, dan leggen 

Partijen expliciet in het consortium agreement vast, dat het consortium niet zelf een 

IP-portfolio zal opbouwen. 
 
 

1 
Tenzij een bijdrage zodanig hoog is (~ 100% van de totale kosten) dat het verkrijgen van 

eigendomsrechten in de rede ligt. 
2 

NWO en FOM zijn qualitate qua eigenaar van onderzoeksresultaten van personeel in dienst van NWO 

resp. FOM. STW in zijn geheel is een voorbeeld van een op valorisatie gericht instrument. 



 

 

 
 
 
 
 

7.   Het consortium regelt in de onder punt 1 genoemde IP-procesbeschrijving binnen 

welke periode en hoe het de eigendomsrechten op de onderzoeksresultaten 

overdraagt aan de participanten in de PPS of, bij geen belangstelling binnen de PPS, 

aan derden. Indien ook die niet gevonden worden, stelt het consortium de 

resultaten als open source technologie ter beschikking. 

 
Overdracht en/of licentie 

Alle bedrijven en kennisinstellingen binnen het consortium die participeren in een project 

evalueren het onderzoeksresultaat op technische octrooieerbaarheid en op commercieel 

interessante toepassingen, waarna zij een besluit tot al dan niet aanvragen van een octrooi 

nemen. De betrokken partijen bepalen onderling wie het octrooi aanvraagt/aanvragen. De 

partij die de lead heeft, houdt de andere projectpartijen prompt van alle relevante informatie 

op de hoogte en neemt beslissingen in overleg met de andere projectpartijen. 

(Bovenstaande geldt tenzij van te voren reeds is afgesproken bij wie de eigendomsrechten 

liggen.) 

De aanvragende partij(en) betalen de kosten die gemoeid zijn met de aanvraag. Op 

programma- en hoger niveau kunnen op maat gesneden consortium-afspraken worden 

gemaakt. De partners verstrekken benodigde voor- en achtergrondkennis om gezamenlijk 

de doelstellingen van het project en/of programma mogelijk te maken. Ook hierover dienen 

op maat gesneden afspraken gemaakt te worden. 

 
Een licentie- of overdrachtovereenkomst moet minimaal aan de volgende voorwaarden 

voldoen (zie voor aanvullingen voor grotere consortia bijlage 3): 

 
Licenties 

8.   De consortiumpartners hebben tot het einde van de looptijd van het consortium 

toegang tot alle voor- en achtergrondkennis ten behoeve van de uitvoering van het 

eigen werkpakket binnen het consortium. 

9.   Iedere partij verstrekt aan alle andere partijen een licentie voor zijn/haar 

voorgrondkennis, zodat die andere partijen deze kennis verder kunnen gebruiken 

voor intern en/of niet-commercieel onderzoek en onderwijs. Dit is een belangrijke 

licentie aangezien onderzoeksprogramma's vaak worden voortgezet in nieuwe 

programma’s. 

10. Als een partij achtergrond-IP inbrengt en deze partij geen voorbehoud heeft 

gemaakt voor wat betreft terbeschikkingstelling, moet hij hierop tegen 

marktconforme voorwaarden een licentie beschikbaar stellen aan de andere 

consortiumpartners die daarom vragen, echter slechts voor zover noodzakelijk voor 

de commerciële exploitatie van de voorgrondkennis van die partij en voor zover niet 

aantoonbaar schadelijk voor of onmogelijk door andere (commerciële) belangen en 

overeenkomsten van die partij3. Tevens dienen afspraken gemaakt te worden over 

het gebruik van achtergrond-IP ten behoeve van wetenschappelijke 
 
 
 
3 

Het kan ook zijn dat een partij de kennis niet ter beschikking wil stellen. Dit is mogelijk vooropgesteld 

dat dit vooraf wordt aangegeven. 



 

 

 
 
 
 
 

onderzoeksdoeleinden, relevant voor het project, en afspraken over geheimhouding 

hiervan. 

 
Vergoeding 

11. Een belangstellende partij betaalt een marktconforme vergoeding voor het gebruik 

of de eigendom van de onderzoeksresultaten4. 

12. Bij de bepaling van de marktconforme vergoeding wordt rekening gehouden met de 

geleverde bijdrage aan het onderzoek. Dit kan de financiële bijdrage in cash zijn, 

maar ook bijvoorbeeld de in kind bijdrage, de grootte van de partij, meerdere 

uitvindingen, het percentage dat een vinding bijdraagt aan een product e.d. De 

betrokken partijen stellen in onderhandeling de prijs vast. 

13. Bij exclusieve rechten worden de octrooikosten door de belangstellende partij 

gedragen. Voor niet-exclusieve rechten geldt dat de partij een gedeelte van de 

octrooikosten betaalt. 

14. De te betalen vergoeding wordt bepaald in onderhandeling. 

15. Inkomsten verkregen uit kennisexploitatie worden geïnd door de partij die de lead 

heeft. 

16. Indien het consortium de onderzoeksresultaten overdraagt, vergoedt zij uit de 

marktconforme vergoeding de universiteit(en) waar de uitvinder(s) werkt/werken, 

per overgedragen octrooiaanvraag 50% van de inkomsten verkregen uit 

kennisexploitatie als vergoeding. De interne verdeling en aanwending van deze 

vergoeding is een zaak van de universiteit5. 

17. De andere 50% blijft in het consortium (wordt dus niet uitbetaald aan de 

uitvinder(s)) en wordt aangewend voor (nieuw) onderzoek. 

18. Vooropgesteld dat aan de staatssteuneisen wordt voldaan, kan voor MKB met 

andere voorwaarden dan hetgeen hierboven beschreven is (bijvoorbeeld royalties in 

plaats van lump-sum betalingen) aansluiting worden gezocht bij de fase waarin de 

onderneming zich bevindt6. 

19. De partij die het eigendom of het recht op gebruik van de onderzoeksresultaten 

verwerft, vrijwaart het consortium van aanspraken van derden wegens schade door 

het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Tenzij een bedrijf of kennisinstelling op voorhand eigendom verkrijgt omdat bijv. de hoogte van de 

bijdrage dit rechtvaardigt. 

5 De 3 TU’s verdelen de opbrengst in drie gelijke delen over het universitaire niveau, een tussenniveau 

(bijvoorbeeld faculteit of onderzoeksinstituut) en de uitvinder. STW heeft hierover afspraken op maat 

met universiteiten. FOM heeft als werkgever van haar promovendi en postdocs een eigen 

vergoedingsregeling. 

6 Alle terms and conditions werken (in)direct door in de prijs. 



 

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 1: Getrapt model voor 

kenniseigendom en gebruiksrecht 
 

 
 

Onderzoeksprojecten met cash bijdragen 
 

 
In onderzoeksprojecten met cash bijdragen van verschillende publiek en private partijen, 

wordt het algemeen erkend principe gevolgd dat men meer rechten verwerft naarmate men 

meer bijdraagt. Het startpunt van zo’n glijdende schaal, of ‘getrapt model’ is de situatie 

waarbij een private partij 100% van de totale projectkosten financiert. In een dergelijk geval 

zal het eigendom bij die partij liggen. 

 
In de situatie dat een private partij tenminste 50% van de totale projectkosten financiert, ligt 

het eigendom van de resultaten die door de private partij worden gegenereerd en die 

gezamenlijk door de publieke en private partij worden gegenereerd, bij de private partij. Het 

eigendom van de resultaten die worden gegenereerd door de publieke partij liggen bij de 

publieke partij. In dit laatste geval zal de publieke partij een niet-exclusief gebruiksrecht om 

niet geven aan de private partij, inclusief recht op sub-licentie aan derden. 

 
In de situatie dat een private partij minder dan 25-50% van de totale projectkosten 

financiert, ligt het eigendom van de gezamenlijk gegenereerde resultaten bij de publieke 

partij. Het eigendom van alle andere resultaten ligt bij de partij die de resultaten heeft 

gegenereerd. De publieke partij zal een niet-exclusief gebruiksrecht geven zonder recht op 

sub-licentie aan derden. 

 
In de situatie dat een private partij slechts <25% levert aan de totale projectkosten, gelden 

dezelfde principes als in de paragraaf hierboven, met uitzondering dat een partij een 

vergoeding dient te betalen voor een niet-exclusief gebruiksrecht. 

 
Wanneer partijen besluiten om samen te werken in een TKI gelden dezelfde principes. In 

zo’n geval kunnen private partners hun cash bijdragen samenvoegen, om zo te bepalen welk 

regime van eigendom en gebruiksrechten van toepassing is. Daarbij is het van belang om 

vooraf overeenstemming te hebben over welke kosten worden gezien als projectkosten en 

welke niet. 

 

 
Onderzoeksprojecten met bijdragen in de vorm van FTEs 

 

 
Partijen kunnen overeenkomen om samen te werken door FTE’s bij te dragen binnen een 

nader te definiëren project. In dit geval zal het eigendom van de resultaten liggen bij de 

partij wiens werknemer de resultaten heeft gegenereerd. In het algemeen zal eigendom van 

gezamenlijk gegenereerde resultaten worden gezien als gezamenlijk eigendom, tenzij anders 

is vastgelegd. Alle partijen hebben vrije toegang tot de resultaten die eigendom zijn van de 

andere partijen, zonder recht op sub-licentie aan derden. 



 

 

 
 
 
 
 
Vaak zullen de bijdragen een combinatie zijn van ‘cash’ en ‘in kind’. In die gevallen zullen op 

het daarvoor geëigende niveau afspraken gemaakt moeten worden of en zo ja hoe de ‘in 

kind’-bijdrage meetelt binnen het hierboven beschreven getrapte model. 

 

 
Algemene uitgangspunten 

 

 
Partijen kunnen te allen tijde onderhandelen over exclusieve rechten tegen marktconforme 

vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de bijdrage door private partijen binnen 

het project. Gebruiksrechten dienen fair en op redelijke voorwaarden te zijn. Niet exclusieve 

gebruiksrechten zijn niet-overdraagbaar, niet-exclusief, wereldwijd en zijn van toepassing op 

partijen en hun geaffilieerden. Partijen geven om niet een gebruiksrecht aan andere partijen 

in het project voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het project. Daarenboven blijft 

het eigendom van achtergrondkennis (‘background IP’) liggen bij de betreffende partij. Een 

partij geeft toegang tot achtergrondkennis op faire en redelijke voorwaarden aan andere 

partijen in het project voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het project. Delen van 

achtergrondkennis kunnen op redelijke gronden hiervan worden uitgesloten. 

 
 
 
 
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van NWO d.d. 25 januari 2012 


