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Met verschillende partijen gezamenlijk onderzoek & ontwikkeling doen is niet eenvoudig. 

Samenwerkingspartijen hebben naast een gezamenlijk belang ook altijd een individueel 

belang. Om problemen in een dergelijk traject voor te zijn is het zaak vooraf goed te 

overzien welke valkuilen er onderweg kunnen opdoemen en hoe vermeden kan worden dat 

er onnodig schade wordt geleden door belanghebbenden en zaken.

Naar aanleiding van een aantal workshops die in 2011 zijn georganiseerd voor en door 

bedrijven uit de technologiebranches en kennisinstituten, is, met steun van genoemde 

partijen en een ervaren jurist, een checklist opgesteld onder het motto ‘Is er gedacht aan….?’.

Dit document, werkschrift, is bedoeld als een handleiding, die misschien voor sommigen te 

uitgebreid is, maar zeker niet pretendeert volledig te zijn.

Aan de hand van een aantal voorvragen en verschillende mogelijke regelingen, afspraken en 

documenten kunnen samenwerkende partijen ieder voor zich en of gezamenlijk antwoorden 

formuleren in het belang van hun gezamenlijke project.

De opstellers van het document aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen 

van het gebruik van dit document, het is louter bedoeld als hulpmiddel.

Eventuele suggesties en of verbeteringen zijn van harte welkom.

1. Samenwerken bij R&D: vragen vooraf 4
 1.1 Wat is het hoofddoel? 4

 1.2 Hoe ziet het businessmodel er uit? 5

 1.3 Welke samenwerkingsvorm wordt gekozen?  6

 1.4 Doorlooptermijnen 6

 1.5 Budget en terugverdienmodel 7

 1.6 Risico-inschatting 7

 1.7 IE-rechten 8

 

2. Regelingen, afspraken en documenten bij R&D samenwerking 9
 2.1 De eerste keuzes 9

 2.2 De geheimhoudingsovereenkomst (NDA) 10

 2.3 De intentieverklaring (LOI) 11

 2.4 De hoofdovereenkomst bij kennisinkoop 12

 2.5 Het patent 14

 2.6 De licentie 15

 2.7 Gedeeld eigendom 17

Dit is een uitgave van FHI, federatie van technologiebranches, in het kader van het Point-One programma 
voor ecosysteemontwikkeling dat wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, 
Innovatie en Landbouw. Aan de totstandkoming werd meegewerkt door de volgende organisaties:  
Point-One, TNO, ECN en MinacNed.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Lucratieve R&D samenwerking tussen ondernemers en met 
kennisinstituten, hoe regel je dat?

INHOUDSOPGAVE
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SAMENWERKEN BIJ R&D: VRAGEN VOORAF1.

1.1 Wat is het hoofddoel? Deel/doorontwikkeling, test, bouw, product of productie, etc.? 1.2  Hoe ziet het businessmodel eruit? Verdeling kosten, risico en winst: hoe en op welke 
termijn zijn de kosten van ontwikkeling terug te verdienen en wie draagt welke risico´s? 
Afspraken voor samenwerking scheiden van die over conflictbeheersing.

Toelichting: wat uitbesteden, wat inkopen, wat zelf doen, wat is de unieke voorsprong en hoe lang is 
die te houden? Passen de businessmodellen van de partners naast elkaar; ontwikkelkosten versleutelen 
in eerste serie, of doorlopend een bepaald ROI percentage in de kostprijs van het product stoppen etc. 
Is daarbij rekening gehouden met (onverwachte) wijzigingen, gefaseerde ontwikkeling, de snelheid 
waarmee de markt ontwikkelt, afhaken van een partner, voortijdige breuk partijen, etc.?

Aantekeningen:

Aantekeningen:
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1.3  Welke samenwerkingsvorm wordt gekozen? Gezamenlijk ontwikkelen/exploiteren, volledige 
uitbesteding, eenmalig, duurzame samenwerking etc.? Als er sprake is van een joint 
venture, welke rechtsvorm, afspraken over eigendom, zeggenschap, exit, etc. worden 
gemaakt?

1.4 Doorlooptijden. Welke termijnen zijn van belang?

1.5  Budget en terugverdienmodel. Wat mag de ontwikkeling kosten om het terug te kunnen 
verdienen binnen welke termijn?

1.6 Risico-inschatting. Wat kan er fout gaan? 

Bijvoorbeeld: 
• Kennis kan ook bij andere partijen terecht komen, waardoor USP en/of marge weg, wie betaalt?
• Een partij kan gekocht worden door een vijandige partij
• Een partij kan failliet gaan of in financiële problemen raken

Aantekeningen:

Aantekeningen:

Aantekeningen:

Aantekeningen:

1.
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1.7  Zijn (potentiële) Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) van belang? Welke? Wie mag 
ze aanvragen, wat als dit niet (tijdig) gebeurt?

2.1 De eerste keuzes

2.1.1  Kennis zelf ontwikkelen of inkopen bij kennisinstelling?

2.1.2  Deel/doorontwikkelen of testen (half)product of 
fabricagetechniek?

2.1.3  Door Nederlands kenniscentrum, gefinancierd door 
de overheid, laten ontwikkelen. Wat gebeurt met 
ingebrachte en ontwikkelde kennis?

2.1.4  Ontwikkeling door privaat kenniscentrum? Bredere 
afspraken over commercieel gebruik kennis nadien.

2.1.5 Ontwikkeling buiten Nederland?

2.1.7  Een joint venture tussen bedrijf/bedrijven en 
kennisinstelling?

Aantekeningen:

REGELINGEN, AFSPRAKEN EN DOCUMENTEN BIJ R&D 
SAMENWERKING

1. 2.

Aantekeningen:
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2.2  De geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

2.2.1  Engelse term: Non-Disclosure Agreement (NDA). 
Probeer altijd een ‘Mutual NDA’ te sluiten om 
belangen van beide partijen te respecteren. 

2.2.2  Onderscheid kennis en ervaring ingebracht door 
opdrachtgever en kennis die ontwikkeld wordt in kader 
van de opdracht. De voorgrond- en achtergrondkennis.

2.2.3  Regel geen andere onderwerpen in de NDA.

2.2.4  Waak ervoor dat de ander niet zijn algemene 
voorwaarden erin schrijft.

2.2.5  Essentiële clausules:
 · Geldig tot ...;
 ·  Betreffende welke kennis en van wie (concreet!)…;
 ·  Sanctie op schending beding. Bij moeilijk te begroten 

schade bij voorkeur boeteclausule opnemen. Boete 
vaak probleem bij bijvoorbeeld een UK of VS partij, 
want het Angelsaksische rechtstelsel is onbekend met 
dit soort boete;

 ·  Mogelijkheid van tussentijdse ontbinding NDA 
uitsluiten;

 · Toepasselijk recht en forum.

! Pas op met een NDA tussen meerdere partijen. Het is 
dan niet altijd even duidelijk welke partijen aangesproken 
kunnen worden indien er iets fout gaat. Bij afzonderlijke 
NDA´s tussen twee partijen is dat doorgaans wel altijd 
duidelijk.

2.3 De intentieverklaring (LOI) 

2.3.1  Engelse term: Lettter of Intent (= een bindende 
overeenkomst!). Waak ervoor dat de ander niet zijn 
algemene voorwaarden erin schrijft.

2.3.2  Regel geen zaken in de LOI die er niets mee te maken 
hebben.

2.3.3  Teken nooit de LOI bij wijze van ‘slechts formaliteit, 
voordat we verder kunnen vergaderen’.

2.3.4  Essentiële clausules:
 · Wie doet of levert wat aan, wanneer?;
 ·  (Financiële) gevolgen bij tussentijds afbreken van 

onderhandelingen (per stadium);
 · Partijen dragen eigen kosten;
 ·  (Wel/geen) aansprakelijkheid voor schade ander, bij 

tussentijds afbreken, vrijwaringonderzoek (inbreuk 
rechten van derden);

 ·  Wat is geheim, wat is niet geheim (voorgrond- en 
achtergrondkennis), moet de NDA nog herzien 
worden?;

 · Exclusiviteit gedurende onderhandelingsfase;
 ·  Uiterste termijn voor tot stand komen hoofd-

overeenkomst;
 ·  Terstond opzegbaar indien (faillissement, 

showstoppers, etc.);
 ·  Bij meerdere partijen, formulering complexer. Check 

altijd of duidelijk is wat te doen indien één der 
partijen niet presteert;

 ·  Toepasselijk recht en forum. Ieder draagt zijn eigen 
(proces)kosten.

2.
Aantekeningen:Aantekeningen:
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2.4  De hoofdovereenkomst bij kennisinkoop

2.4.1  Voor welke contractsvorm wordt gekozen?

2.4.2  Zeer concreet zijn ten aanzien van hetgeen geleverd, 
afgenomen en betaald gaat worden.

2.4.3  Is er een resultaatsverplichting? Welke? Meetbaar?

2.4.4  Slechts een inspanningsverplichting? Welke? Meetbaar?

2.4.5  Tussentijdse rapportage.

2.4.6  Tussentijdse evaluatie, milestones met go/no go? Werk 
met milestones die een fase afsluiten, waarbij duidelijke 
deliverables afgesproken worden. Bijvoorbeeld vijf 
prototypes met bepaalde functionaliteit.

2.4.7  Bij enge/starre doelomschrijving is weinig ruimte 
voor implementatie van nieuwe ontwikkelingen. 
Dit bedreigt mogelijk de creatieve implementatie. 
Minder concrete omschrijvingen vereisen betere 
projectmanagement afspraken om kosten en risico´s 
beheersbaar te houden.

2.4.8  Consequenties bij vertragingen.

2.4.9  Definieer voorgrond- en achtergrond informatie, tenzij 
afdoende in NDA.

2.4.10  Hoe wordt geleverd in juridische zin? Definitie 
‘volbrengen van de opdracht’ zien in relatie tot 
levering en acceptatie. Opdrachtgever bepaalt of het 
af is, tegen concrete criteria.

2.4.11  Wanneer precies wordt geleverd? Wat als te laat?

2.4.12  Wanneer en hoe vindt acceptatie van de levering 
plaats? Deliverables moeten objectief toetsbaar zijn.

2.4.13  Wanneer en hoe vindt betaling plaats? Wie bepaalt 
dat?

2.4.14  Wanneer gaat eigendom over in juridische zin (bij 
afname/acceptatie)?

2.4.15  Hoe is de prijs bepaald? Is er een richtprijs, hoe ver 
en wanneer mag die overschreden worden? Spreek 
maximum af en elke verhoging eerst accorderen?

2.4.16  Wat indien niet akkoord met overschrijding budget, 
betreffende ontwikkeling ‘as is’ en exclusieve recht om 
patent aan te vragen en om verder te ontwikkelen.

2.4.17  Is patent inbegrepen? Zo nee, kosten vooraf duidelijk 
maken.

2.4.18  Is de mogelijkheid voor de aanvraag van patent 
gekoppeld aan het laatste oordeel van het 
kenniscentrum betreffende voltooiing en betaling?

2.4.19  Wie is tot welk bedrag aansprakelijk voor schade van 
bijvoorbeeld ter beschikking gestelde zaken die hij van 
de ander onder zich houdt?

2.4.20  Zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Zo 
ja, deze van de hand wijzen indien onwelgevallig 
en showstopper! Indien niet van de hand wijzen: 
specifieke afspraken in de hoofdovereenkomst maken 
die de bepalingen in de algemene voorwaarden 
overrulen.

2.4.21  Wat bij wijziging van de overeenkomst gedurende het 
onderzoek/de ontwikkeling?

 ·  Pas akkoord wijzigingen van de overeenkomst na 
schriftelijk akkoord;

 ·  Pas mogelijk indien duidelijkheid over financiële 
consequenties;

 ·  Geen beroep op wijzigingen mogelijk bij kortstondig 
afwijken overeenkomst.

2.
Aantekeningen:Aantekeningen:
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2.4.22 Wat bij tussentijds afbreken opdracht?
 ·  Kan opdracht te allen tijde kan worden afgebroken? 

Dit is in belang van de opdrachtgever, bijvoorbeeld bij 
onvoldoende resultaat of gedaald vertrouwen;

 ·  Opdrachtgever niet schadeplichtig bij tussentijds 
afbreken;

 ·  Geheimhouding vervalt niet bij tussentijds afbreken;
 ·  Wees er zeker van dat bij tussentijds afbreken, 

opdrachtnemer niet naar eigen inzicht de 
eindafrekening kan vaststellen. Zorg bijvoorbeeld 
voor maandelijkse facturering of per milestone/
ontwikkeling, of financiële overzichten;

 ·  Hoe gaat afgerekend worden bij tussentijds 
afbreken?; 
a) Zijn er milestones, dan betaling x-percentage per  
    milestone? 
b) Per tijd en kosten?

 ·  Wat gebeurt met inmiddels gecreëerde kennis/
oplossingen bij tussentijds afbreken? Bijvoorbeeld 
die mag niet gebruikt worden, tenzij opdracht toch 
voltooid wordt;

 ·  Indien tussentijds afgebroken, heeft opdrachtgever 
recht op ontwikkelingsresultaat tot dat moment (en 
recht om daarop patent aan te vragen?).

 

2.5 Het patent

2.5.1   Is de ontwikkeling patentwaardig, onderzoek naar 
laten doen? Of ander IE-recht. Nieuw en vernieuwend 
en niet voor de hand liggend etc.?

2.5.2   Wie heeft het (exclusieve) recht om dit te vestigen? 
Bijvoorbeeld chipsrecht, tekeningen- en modellen 
recht, octrooi? En wat als dit niet gebeurt?

2.5.3   Wie betaalt de kosten voor de instandhouding van 
patenten? En voor hoeveel jaar?

2.5.4   Binnen welk gebied patenteren?

2.5.5   Hoe omgaan met rechten die automatisch ontstaan? 
Bijvoorbeeld auteursrechten, naburige rechten, 
databankrecht.

2.5.6   Zou men indien een patent wordt aangevraagd in 
staat zijn om zich te beschermen tegen inbreuken? 
Bijvoorbeeld in geval van een inbreuk in de VS.

2.5.7   Wie draagt het risico dat met de ontwikkeling een 
recht van een ander wordt geschonden?

2.5.8   Zijn er partijen die juist willen publiceren? Zou u zelf 
niet liever publiceren om de mogelijkheid voor een 
andere partij om te patenteren te blokkeren?

2.5.9   Wie mag wat publiceren, waar en hoe, vanaf wanneer 
of binnen welke termijn, naamsvermelding, recht op 
laatste redactie, wie draagt kosten?

2.5.10  Is het patent in een veilige rechtspersoon 
ondergebracht?

2.5.11   Indien de ander het recht houdt, is er een 
kooprecht (optie), right of first refusal, of recht te 
onderhandelen?

2.6 De licentie

2.6.1   Aan kennis en ervaring als zodanig hangen geen 
(potentiële) IE-rechten. Het moet gaan om een 
concreet werk, ontwerp, procedé etc.

2.6.2   Wat voor soort rechten? Doorgaans patent (=octrooi), 
maar verder met name: handelsnaam, merken, 
chiprecht, databankrecht, tekeningen en modellen,  
TM, ©, ®.

2.
Aantekeningen:Aantekeningen:
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2.6.3   Onderscheid gebruikrecht (licentie) en patent.

2.6.4   Indien contractueel recht van gebruik etc. is 
overeengekomen (licentie), werkt dit slechts tussen de 
contractspartijen, in tegenstelling tot een IE-recht dat 
werkt tegen iedereen binnen het betreffende gebied. 
Op grond van de licentieovereenkomst kan men 
slechts de contractspartij in rechte aanspreken wegens 
een wanprestatie.

2.6.5   Wat is de sanctie op schending van een contract? 
Is schade moeilijk te begroten, kom dan een boete 
overeen, direct opeisbaar, onverminderd het recht om 
nakoming c.q. ontbinding en schade te vorderen. In de 
VS kent men het begrip boete niet en zal dit moeilijk 
zijn overeen te komen.

2.6.6   Change of control bepaling: indien licentienemer 
verkocht wordt, ander management krijgt etc. vervalt 
de overeenkomst/het gebruiksrecht.

2.6.7   Definieer in licentieovereenkomst ten minste:
 · Alleen voor eigen gebruik, verkoop of sublicentie?;
 ·  Beperkingen gebruik, bijvoorbeeld voor een specifiek 

doel, binnen specifiek gebied of specifieke markt of 
specifieke applicaties;

 · Looptijd;
 ·  Minimale vergoeding/afname. Om te voorkomen dat 

licentie ongebruikt op de plank komt te liggen en 
geen geld oplevert;

 ·  Gebruiksrecht of een deel daarvan aan anderen 
mogen verlenen: licentie;

 · Recht om licentierecht over te dragen aan derden.
 ·  Van hand wijzen aansprakelijkheid, indien gebruik 

leidt tot inbreuk van ander zijn rechten?;
 ·  Hoe omgaan met inbreuken op recht? Wie doet dat? 

Op aanwijzing van? Wie betaalt de advocaat?

2.7  Gedeeld eigendom 
(bijvoorbeeld bij joint venture)

2.7.1   Wie beslist erover, wat als de stemmen staken? Is er 
een deadlock mogelijk (50/50) en wat dan?

2.7.2   Hoe omgaan met (sub)licenties? Aan wie wel/niet 
verlenen, waar, prijs, branche, toepassing?

2.7.3   Instandhouden IE-rechten. Waar, hoe lang, kosten?

2.7.4   Mogelijkheid tot verkoop IE-recht?

2.7.5   Welke zekerheid dat de ander zijn afspraken nakomt? 
Bijvoorbeeld boete onverlet recht op ontbinding of 
nakoming en schade, of pandrechten op aandelen of 
koopopties.

2.7.6   Is er een exit mogelijk? Hoe? Texas shootout, 
onderhandelen, Russian roulette, etc.? Waardering; 
hoe, wanneer, door wie? Optie om te kopen?

2.7.7   Geschillenregeling. Arbitrage, mediation, juridische 
procedure?

2.7.8   Toepasselijk recht.

2.
Aantekeningen:Aantekeningen:
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© Uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches in samenwerking met mr. ing. F.H.G. Meijers 
MBA, Leusden, september 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave en/of uit dit document mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel FHI als F.H.G. Meijers.

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave of dit document is besteed kan de auteur, geen aansprakelijk-
heid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uit-
gave of dit document zou kunnen voorkomen.

FHI, federatie van technologiebranches

Dodeweg 6B
3832 RC Leusden
Postbus 366
3830 AK Leusden

Tel. (033) 465 75 07
Fax (033) 461 66 38
Internet: www.fhi.nl
E-mail: info@fhi.nl 
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Empowered by:

http://federatie.fhi.nl/
http://www.ecn.nl/nl/
http://www.minacned.nl/
http://www.tno.nl/
http://www.pointone.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
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