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Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken
Optie 1

Optie 2

Regie voor het maken van Intellectueel

Regie voor het maken van Intellectuele Eigendom

Eigendom & publicatie*-afspraken ligt bij

& publicatie*-afspraken ligt bij de

NWO-domein TTW (“TTW IE&P

kennisinstelling (“Eigen IE&P afspraken”)

afspraken”)

• De Eigen IE&P-afspraken voldoen aan de volgende
•

Deel 3 ‘Intellectuele eigendomsrechten &

criteria:

publicatie‘ uit de ‘Algemene Voorwaarden’
I

is van toepassing.

Alle benodigde foreground (uit het TTW-project
voortvloeiende IE) en - voor zover juridisch

Toegang tot voorgrond IE-rechten voor

mogelijk - background (reeds bestaande IE van

private partij(en) / consortium:

bedrijf en/of kennisinstelling) zijn beschikbaar
om het project uit te voeren.

o

ii

0-10% private bijdrage private

iii Openbaarmaking van de wetenschappelijke

automatisch recht.
o

o

Overeenkomst is erop gericht om resultaten toe
te passen of te delen in zin van openbaarmaking.

partij(en): Private partij(en) geen
11-30% private bijdrage private

kennis uit het project zal niet worden

partij(en): Optierecht private

tegengehouden door gebruikers, echter

partij/consortium.

begunstigde en gebruikers bepalen in overleg de

31-50% private bijdrage private

publicatietermijnen.
iv Door begunstigde gegenereerde resultaten uit

partij(en): Non-exclusief nietoverdraagbaar commerciële licentie +

het project blijven beschikbaar voor begunstigde

optierechten op exclusief recht. Mee-

voor onderwijs- en onderzoekdoeleinden.

betaling aan octrooikosten kan

• Bij indiening: Kennisinstelling(en) en alle gebruikers

vereiste zijn.
o

o
o

Private partijen kunnen hun bijdragen

zijn akkoord om eigen IE&P-afspraken toe te passen

optellen om in gunstigere categorie te

op het TTW-project en verklaren dat deze IE&P-

komen.

afspraken (zullen) voldoen aan criteria i t/m iv.

Vertrouwelijke gegevens worden

Na honorering: Kennisinstelling(en) en alle

vertrouwelijk behandeld.

gebruikers zijn schriftelijk akkoord met de

Resultaten kunnen altijd gepubliceerd

overeenkomst.

worden; publicatie kan max. 9

• Uiterlijk binnen drie(!) maanden na honorering

maanden worden uitgesteld i.v.m.
bescherming (octrooi) van resultaten.

ontvangt NWO-domein TTW:
i. De ondertekende overeenkomst waarbij IE&P-

•

Maximaal een half jaar na honorering

afspraken zijn gemaakt met de gebruiker(s).

moeten afspraken schriftelijk bevestigd

ii. Een getekende IE&P verklaring waarmee de

zijn.

kennisinstelling verklaart dat de overeenkomst met
IEP-afspraken met de gebruiker(s) voldoet aan de
gestelde criteria. Daarbij geeft de kennisinstelling
een verwijzing naar de betreffende artikelen in de
overeenkomst.

•

Nadere informatie over optie 1 en 2 staat

• NWO-domein TTW toetst de overeenkomst op de

in de ‘Algemene Voorwaarden’ en de

gestelde criteria, indien akkoord informeert NWO-

betreffende/onderliggende ‘Richtlijnen

domein TTW de projectleider conform artikel 2 lid 4

voor het aanvragen van financiering’

‘Algemene Voorwaarden’ over het van start mogen
gaan van het project.
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*NB: Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van
toekenningen voortvloeiend uit deze ‘Call for proposals’ dienen onmiddellijk (op het moment
van publicatie) voor iedereen Open Access toegankelijk te zijn. Er zijn verschillende manieren
voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop is te
vinden op de NWO-website www.nwo.nl/beleid/open+science.

pagina 2 van 2

