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Hoofdstuk 8. Vermogensrechten op vindingen 
 
Art. IV.48.576  
§1. De vermogensrechten op vindingen die, in het kader van hun onderzoekstaken, gedaan worden 
door bezoldigde personeelsleden, komen uitsluitend toe aan de universiteit of de hogeschool. De 
universiteit of de hogeschool verkrijgt eveneens de vermogensrechten op vindingen gedaan door 

vrijwillige onderzoekers die aan de universiteit of de hogeschool onderzoek verrichten voor zover 
deze overdracht van rechten in een schriftelijke overeenkomst met deze personen wordt bevestigd. 
 
Onder vindingen wordt verstaan potentieel octrooieerbare uitvindingen, kweekproducten, 
tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma’s en 

databanken die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing voor commerciële 
doeleinden aanwendbaar zijn.  

 
Onder bezoldigd personeelslid wordt verstaan: 
1° een lid van het academisch of onderwijzend personeel; 
2° een bursaal werkzaam binnen de universiteit of de hogeschool of een door de universiteit 
of de hogeschool bezoldigde wetenschappelijke medewerker, of 
3° een beleidsondersteunend of technisch personeelslid van de universiteit of de 

hogeschool. 
 
In de gevallen bedoeld onder punt 1° en 2° van het vorige lid wordt geen rekening 
gehouden met aanwezigheid of afwezigheid van enige supervisie op het onderzoek, de aard 
van de tewerkstelling of de herkomst van de bezoldiging. 

Onder vrijwillige onderzoeker wordt verstaan een persoon die van de universiteit of 
de hogeschool geen vergoeding ontvangt, dan wel een vergoeding die overeenkomstig de 

wetgeving op de sociale zekerheid geen aanleiding geeft tot enige bijdrageplicht. 
 
§2. De onderzoeker heeft de plicht om zijn vinding voor elke andere vorm van bekendmaking 
aan te melden aan de binnen de universiteit of de hogeschool bevoegde dienst. 
Met het oog op de bescherming van haar rechten kan de universiteit of de hogeschool 
op een redelijke wijze en gedurende een termijn van maximum 12 maanden, de vrijheid van 
openbaarmaking van de onderzoeker beperken. 

 
§3. De universiteit of de hogeschool heeft het uitsluitend recht tot exploitatie van de vinding. Bij 
die exploitatie ziet de universiteit of de hogeschool er op toe dat er geen afbreuk wordt gedaan 
aan de mogelijkheid tot gebruik van de onderliggende onderzoeksresultaten voor doeleinden 
van onderwijs en onderzoek. Bij de exploitatie neemt zij tevens de mogelijke aantrekking van 
activiteiten naar de universiteit of de hogeschool of haar regio in overweging. 

De onderzoeker heeft het recht om geïnformeerd te worden over de stappen die de 
universiteit of de hogeschool onderneemt met betrekking tot de juridische bescherming en 
exploitatie van zijn vinding. 

De onderzoeker heeft het recht op een bij een intern reglement vastgesteld of 
overeengekomen billijk aandeel in de geldelijke opbrengsten die de universiteit of de 
hogeschool verwerft uit de exploitatie van de vinding. 
 

§4. De universiteit of de hogeschool kan haar rechten op vindingen op een algemene of 
individuele basis overdragen aan de onderzoeker doch zij behoudt steeds een 
onvervreemdbaar, niet-exclusief en kosteloos recht tot gebruik ervan voor onderwijskundige of 
wetenschappelijke doeleinden. De universiteit of de hogeschool kan eveneens een aandeel 
bedingen in de opbrengsten die de onderzoeker uit de exploitatie van die rechten verwerft. 
Met behoud van de toepassing van paragraaf 5, beschikt de onderzoeker over de 
mogelijkheid om de rechten op zijn vinding op te eisen indien de universiteit of de hogeschool, 

zonder geldige reden, nalaat de vinding binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de 3 jaar 
na de datum van aanmelding bedoeld in paragraaf 2 te exploiteren. 
 
 



§5. Indien voor het verwerven van een bescherming van de vinding, formaliteiten moeten 

vervuld worden of termijnen moeten nageleefd worden en de universiteit of de hogeschool 
nalaat daartoe de nodige stappen te zetten binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf 
de aanmelding, komen, behoudens andersluidende afspraken tussen de onderzoeker en de 
universiteit of de hogeschool, de rechten op de vinding, met inbegrip van de exploitatierechten, 
toe aan de onderzoeker, met behoud van de toepassing van het in paragraaf 4 omschreven 
wetenschappelijk gebruiks- en vergoedingsrecht van de universiteit of de hogeschool. 
Indien de universiteit of de hogeschool tijdig de vereiste formaliteiten vervult, streeft zij 

nadien een geografische bescherming en exploitatie van de vinding na. In voorkomend geval 
deelt zij uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het Unionistisch recht van voorrang 
(Verdrag van Parijs) schriftelijk aan de onderzoeker mee voor welke landen bescherming wordt 
gevraagd. In de overblijvende landen verkrijgt de onderzoeker onmiddellijk het recht om zelf 
bescherming aan te vragen alsook om, overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen de 
universiteit of de hogeschool en de onderzoeker, de vinding te exploiteren. 

 
§6. Het universiteits- of hogeschoolbestuur stelt een intern reglement vast waarin de concrete 
modaliteiten voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel nader worden uitgewerkt. Het 

universiteits- of hogeschoolbestuur houdt hierbij rekening met de bij of krachtens de wet, het 
decreet of de Europese regelgeving vastgestelde voorwaarden met betrekking tot de eigendom 
en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. 
 

§7. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat de universiteit of de hogeschool 
onderzoeksovereenkomsten en dienstverleningscontracten met derden sluit overeenkomstig de 
bepalingen in titel 2, hoofdstuk 2, 3, 4 en 5. 
 
§8. De in dit artikel omschreven rechten en plichten van de universiteit of de hogeschool 
kunnen op algemene of individuele basis worden toegekend aan: 
1° op grond van het algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de associatie : 

a) de associatie, of 
b) een dienst zonder rechtspersoonlijkheid onder het gezag van de associatie, of 
c) een dienst met rechtspersoonlijkheid onder het toezicht van de associatie. 
2° op grond van een beslissing van het universiteits- of hogeschoolbestuur : 
a) een dienst zonder rechtspersoonlijkheid onder het gezag van de universiteit of de 

hogeschool, of 

b) een dienst met rechtspersoonlijkheid onder het toezicht van de universiteit of de 
hogeschool. 
 
§9. De Vlaamse Regering kan het toepassingsgebied van dit artikel uitbreiden tot andere 
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. 


