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1.  Valorisatie & IP
Heidi Cardous & Lien Geunis



Wat is valorisatie?

 Het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare 

producten, processen of diensten (geld);

 financiële herwaardering;

 het ervoor zorgen en erop toezien dat de kennis en de 

middelen die ter beschikking zijn ook daadwerkelijk 

gebruikt en toegepast worden;

 waardebepaling;

 het tot maatschappelijke waarde brengen van 

wetenschappelijke en technologische kennis;

 ……



Definities valorisatie

 VUB: Valorisatie of "technologie transfer" is de 
terbeschikkingstelling van (intellectuele) eigendomsrechten 
op universitaire kennis door verkoop of het verlenen van de 
toestemming tot het gebruik ervan, aan derden (waaronder 
overheid en bedrijven). 

 KULAK: Valorisatie is het proces waarbij we de kennis 
ontwikkeld aan KULAK willen ontsluiten naar de 
maatschappij. Dit kan door middel van projecten in 
samenwerking met het bedrijfsleven of andere 
maatschappelijke actoren, via licenties op ontwikkelde 
kennis of zelfs via de oprichting van een spin-off.



Valorisatie

 Academische context

 Kennis - en technologietransfer naar de maatschappij

 Economisch of maatschappelijk

 Vertaling in Engels: “commercialisation”
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Valorisatie: kennistransfer

 Universiteit: verboden om handel te drijven

 Kennistransfer obv “wet”: Codex Hoger Onderwijs

(dienstverleningsdecreet)

 Vormen kennistransfer

 Gesubsidieerde onderzoeksprojecten

 Wetenschappelijke dienstverlening

 Licenties

 Spin-off



Valorisatie: IP

IP / IE 

 Intellectual property of intellectuele eigendom

 “Voortbrengselen van de geest”

 Geen materieel voorwerp, maar immateriële prestatie

IPR / IE 

 Intellectual property rights of intellectuele 

eigendomsrechten

 Exclusieve rechten (monopolie) op een creatie 



Valorisatie: IP – voorbeelden –
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Valorisatie: IP en onderzoeksresultaten

 Onderzoeksresultaten = voortbrengselen van de geest

 Bescherming mogelijk door IPR

 Valorisatie mogelijk indien marktopportuniteiten

 AUHL valorisatiereglement :

 Onderzoeksresultaten = eigendom van de AUHL-partner: aanmelding bij de 

TTO is verplicht

 Betrokken onderzoeker wordt steeds erkend: 

 Financiële vergoeding: 30% uitvindersaandeel + 40% voor instituut of 

onderzoeksgroep van de onderzoeker

 Vermelding in academisch CV



Valorisatie: IP – Octrooirechten –

 WAT ?

Een exclusief recht op een onderzoekresultaat (“vinding”) indien nieuw, 

inventief en industrieel toepasbaar

 FORMALITEITEN ?

Aanmeldingsplicht bij de TTO : formulier op intranet te downloaden 



Valorisatie: IP – Octrooirechten –

Indien valorisatiepistes mogelijk: procedure opstarten voor 
bescherming van het onderzoeksresultaat d.m.v. een 
octrooiaanvraag

!! Octrooiendatabank online = onuitputtelijke bron van 
gratis beschikbare technologie



Valorisatie: IP – Voorbeeld octrooirechten –

Onderzoeksresultaat “Captchat”

Context 

Prof. dr. Johannes Schöning (EDM/iMinds) ontwikkelde samen met 
onderzoekers van Newcastle University een technologie die private 
messaging (bv. e-mails en chatconversaties) beschermt tegen 
slimme decodeercomputers 

Procedure 

 Aanmelding van het onderzoeksresultaat bij de TTO

 Analyse mbt valorisatiemogelijkheden

 Na positief advies : TTO voert onderhandelingen over een
overeenkomst met iMinds en Newcastle University

 Octrooiaanvraag wordt ingediend

 Valorisatiemogelijkheden worden benut



Valorisatie: IP – Auteursrechten –

 WAT ? 

Een exclusief recht op een werk van letterkunde of een kunstwerk, op 

voorwaarde van originaliteit

 FORMALITEITEN ?

Nee : het auteursrecht ontstaat automatisch

!! iDepot als wettelijk bewijsmiddel voor het bestaan van het auteursrecht 



Valorisatie: IP – Overige rechten –

 Merkenrecht
 Een exclusief recht op een teken ter identificatie van een product of dienst

 Tekeningen- en modellenrecht
 Een exclusief recht op het uiterlijk van een voortbrengsel

 Kwekersrecht
 Een exclusief recht op een plantenras

 Databankenrecht
 Een exclusief recht op een databank (= een verzameling van werken, gegevens of 

andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met 
elektronische middelen of anderszins toegankelijk)



Valorisatie: IP – website TTO -



2.  Technology Transfer
Heidi Cardous, Lien Geunis & Steven Van Hoof



Type samenwerking

Type samenwerking met kennisinstelling?

Belangrijk o.w.v. toepasselijke wetgeving



Toepasselijke wetgeving

 Codex Hoger Onderwijs: Dienstverlening, 
collectief onderzoek

 Doctoraatsonderzoek: Doctoraatsreglement

 Licentie: Bestuursrecht /contractenrecht

 Spin-in/-out: Aandeelhoudersovereenkomsten, 
statuten, IOF besluit

 Masterthesis: Onderwijsdecreet



Vormen van technologietransfer

 Gesubsidieerde onderzoeksprojecten

 Wetenschappelijke dienstverlening

 Licenties

 Spin-offs



Gesubsidieerde onderzoeksprojecten

 H2020, IWT, Interreg, EFRO, ….

 Voorwaarden subsidieverschaffer

 Begeleiding dossier: DOC

 Consortium afspraken: TTO

 Partners: externe bedrijven, zelfstandigen, 

andere kennisinstellingen



Wetenschappelijke dienstverlening

 “Betaald” onderzoek (in opdracht): contract!

 Voorwaarden gesteld door “opdrachtgever”

 Zuivere dienstverlening:

 Consultancy

 Geen vernieuwend onderzoek

 Resultaten volledig in eigendom van opdrachtgever

 Contractonderzoek:

 Op vraag van en (mede-)betaald door externen

 Vernieuwend onderzoek

 Resultaten: eigendom overeen te komen



Wetenschappelijke dienstverlening

Voorbeelden zuivere dienstverlening

 CenStat: DMC opdrachten voor data monitoring, experten

consultancy, …

 Biomed: DNA analysis, labo onderzoek, 

muizenexperimenten, …

 BEW: marktanalyse, consultancy,  opdrachten VKW

 IMO: NMR analysis, materiaalanalyse, testen verpakking

 Arck: onderzoek naar herbestemming Kerken, CT 

Architects onderaanneming

 IMOB: overheidsopdrachten rijgedrag

 CMK: fytoremediatie consultancy, VITO LNE projecten



Wetenschappelijke dienstverlening

Voorbeelden contractonderzoek

 Biomed: J&J IWT O&O project T-cel

 CenStat & EDM: J&J IWT O&O project ExaScience

 EDM: Euramec

 IMO: IWT O&O project Huntsman 

 BEW: Fisch Tabachem II IWT O&O project

 CMK: Innomat (MIP project), Abbvie (Tim Nawrot)



Licenties

 Toestemming om andermans IP te gebruiken

 Voorwaarden: 

 Vergoeding

 Verbeteringen op IP

 Exclusief vs niet-exclusief

 Bepaalde duur vs onbeperkt in tijd

 Garanties & aansprakelijkheden

 Geografisch afgebakend



Licenties – voorbeeld –

Technologie om bezoekersstromen te capteren

Context 

Onderzoekers van UHasselt ontwikkelden 

een technologie om bezoekersstromen 

te capteren op massabijeenkomsten door 

het traceren van gsm’s

Procedure 

 Aanmelding van het onderzoeksresultaat bij de TTO

 Bedrijf wenst exclusief gebruiksrecht op de technologie voor festivals in 
België en Nederland 

 TTO voert onderhandelingen : return voor UHasselt in de vorm van een
financiële vergoeding + gebruik van de dataset die het bedrijf realiseert

 Verdeling van de financiële vergoeding volgens valorisatiereglement: 

 40% voor EDM

 30% voor de betrokken onderzoekers

 30% centraal toebedeeld



Spin-offs

Wat is een spin-off?

 Onderneming met rechtspersoonlijkheid waarvan de 
bedrijfsactiviteit gericht is op het valoriseren van 
wetenschappelijke kennis/resultaten van de 
universiteit/hogeschool

 Onderneming met beperkte aansprakelijkheid (bvba, nv)

 Voorwaarde: technologietransfer binnen het jaar na
oprichting



Spin-offs

 Vormen van transfer:
 Overdracht van IP 

 Exclusieve licentie op IP 

 Vormen van vergoeding: 
 Aandelen: participatie van universiteit

 Royalties: financiële vergoeding op basis van % op de omzet, geen
participatie van de universiteit

 Combinaties en andere

 Onderzoekers kunnen betrokken zijn bij de spin-off
 Oprichter/ondernemer

 Aandeelhouder

 Werknemer

 Adviseur (Scientific Board)



Spin-offs

 Spin-off projecten
 Intake bij de TTO Business i.s.m. TTO Spin-off

 Basis van unieke expertise van universiteit/hogeschool

 Eventueel ook in samenwerking met partners  

 TTO ondersteunt via opleiding/seminaries:

 Masterclass in entrepreneurship

 Opportunity Recognition Workshop

 Value Proposition Seminar

 …

 TTO ondersteunt het uitwerken van het spin-off traject

 Business plan: opportuniteit, business model, definitie producten, financieel
plan, samenstelling team

 Financiering voor traject

 Contact met externe expertise



Spin-offs

 Incubatiefinanciering (voor oprichting):
 IWT: Innovatiemandaat met spin-off finaliteit: postdoc mandaat om 

spin-off project uit te werken, max. 2 jaar

 IOF: 2 types projecten

 Proof-of-concept (POC): valorisatiepotentieel van een idee 
aantonen, 25k€-90k€, max. 1 jaar

 Breeding: spin-offidee uitwerken tot een uitgewerkt business plan 
om een spin-off te starten, tot 400k€, max. 3 jaar

 SOFI 2 (PMV)

 Incubatielening: tot 50k€, overgezet naar bedrijf wanneer
opgericht

 Investering in bedrijf (na oprichting):
 Samenwerking met LRM (KMOFIN 2)

-> investeringsfonds

 SOFI 2 (PMV): investeringsinstrument voor

universiteiten



UHasselt spin-offs



3. Type contracten
Heidi Cardous & Lien Geunis



Contracten: Wat?

 Overeenkomst: mondeling     schriftelijk

 Belang schriftelijke overeenkomsten? 

 Bewijslast
 Niet nodig voor geldigheid, wel als bewijslast

 Duidelijke afspraken
 Vermijdt discussies achteraf

 Aansprakelijkheden (vertegenwoordiging UHasselt) 
 Contract dat onderzoeker tekent in naam van UHasselt is geldig 

naar derden toe, maar indien vertegenwoordiging foutief gebeurt, 
is de onderzoeker aansprakelijk en niet langer UHasselt



Contracten: UHasselt als contractpartij

 Wie contracteert? 
 UHasselt, en niet de individuele onderzoeker / instituut / … 

 UHasselt is een autonome openbare instelling (d.w.z. overheid met 
eigen raad van bestuur)

 Consequenties?
 Wetgeving is van toepassing

 Interne procedures zijn van toepassing

 Aansprakelijkheid : contracten door UHasselt afgesloten vallen onder 
aansprakelijkheid en verzekering van UHasselt

 Publicaties = fundamenteel recht, niet bespreekbaar om te verbieden



Contracten: Inhoud?

 Partijen

 Preambule (uiteenzetting): belangrijk om de context te schetsen 

 Definities

 Voorwerp

 Duur

 IP: aangewende achtergrondkennis (“background”) enerzijds, te 
realiseren resultaten (“foreground”) anderzijds

 Publicatierechten: soms voorwaarden tot inzage voor publicatie 
om commerciële belangen te garanderen

 Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

 Financiële voorwaarden

 Garanties & aansprakelijkheden

 Toepasselijk recht

 Varia



 Geen duidelijk contract

 Onderzoeker tekent / contracteert zelf

 Timing contacteren TTO / DOC

 Resultaatsverbintenis m.b.t. onderzoeksresultaten is 

verboden voor universiteiten; enkel een 

inspanningsverbintenis is mogelijk. Onderzoeksresultaten 

zijn te nemen zoals ze tot stand zijn gekomen!

Contracten: Valkuilen?



Soorten contracten

 SWOK (samenwerkingsovereenkomst)

 Standaard wetenschappelijke dienstverlening

 Raamovereenkomst

 Duurovereenkomst

 MTA 

 NDA / CDA 

 MoU / LOI

 Licentieovereenkomsten

 Verklaring op Eer



Samenwerkingsovereenkomst (SWOK)

 Contractonderzoek

 Dienstverlening > 20.000 euro

 Gezamenlijke onderzoeksprojecten

Voorbeelden:

 IWT / ICON / H2020 consortia
 Zuivere dienstverlening / consultancy
 O&O projecten



Standaard wetenschappelijke dienstverlening

 Zuivere dienstverlening:

 Consultancy

 Geen vernieuwend onderzoek

 Resultaten volledig in eigendom van opdrachtgever

 O-nummer < 20.000 euro (offerte via kredietcel)

 Samenwerkingsovereenkomst (SWOK)



Raamovereenkomst

 Samenwerking zonder concrete taken, projecten

 Structurele samenwerking, algemene afspraken

 Projecten als annex

Voorbeelden:

J&J MSA, J&J MBR, J&J, Research & Collaboration FA

Voorbeelden SOC’s: 

VIB, iMinds



Duurovereenkomst

 Raamovereenkomst voor dienstverlening met 
specifieke opdrachten zonder de hoeveelheid te 
kennen (bv NMR analyses, DNA analyses, 
consultancy opdrachten per uurtarief, …)

Voorbeelden: Galapagos (Biomed), DNA onderzoek

FOD Justitie (Biomed), Janssen NMR analyses (IMO)



MTA

 Material transfer agreement

 Gebruiksrecht voor onderzoek

 Materiaal, procedures, protocols, cellen, 
software

 Bij Biomed voor cellen, compounds of bij Reval voor
toestellen

 Bij BEW en EDM voor datasets



NDA / CDA

 Non disclosure agreement / confidentiality 
agreement

 Enkel om info uit te wisselen voor een bepaald
doel

 Bijvoorbeeld in voorbereiding van een
samenwerking, prijsberekening etc.



MoU / LOI

 Memorandum of understanding / letter of intent

 Voorwaarden, afspraken die eerst moeten

gebeuren / voldaan worden

 Intentie om iets te bekijken / af te wegen zonder

alvast commitment (maar zeker niet zonder

juridische waarde)



Verklaring op Eer

Eenzijdige verklaring

 Wie? 

Niet personeelsleden bv. masterthesis studenten, vrijwillig

wetenschappelijk medewerkers

 Wanneer? 

Als ze meewerken aan UH onderzoek

 Waarom? 

O.w.v UHasselt IP, vertrouwelijkheidsverplichtingen



4.  Contractflow

Heidi Cardous & Lien Geunis



Contractflow

Onderzoeker
of BD -
bedrijf

TTO / DOC Databank Kredietcel
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Delegatiebevoegdheid

 UHasselt decreet
 Rechtsgeldig vertegenwoordiger van UHasselt voor het 

afsluiten van contracten = voorzitter

 Delegatiebesluit
 Om praktische redenen: delegatie door Raad van Bestuur aan

andere functies dan voorzitter, bv. aan rector of 
instituutsdirecteur : zij verbinden de UHasselt in bepaalde
situaties rechtsgeldig



Delegatiebevoegdheid: beleid

Handeling Aard (exclusief 

BTW)

Na bindend juridisch 

advies van

Goedkeuring door Ondertekening door Melding post 

factum aan

BELEID

1) Institutionele 

samenwerkingsakkoorden

Ongeacht bedrag TTO / jurist in overleg 

met beheerder

RvB Voorzitter + rector NVT

2) Principiële goedkeuringen voor het 

oprichten van of toetreden tot 

rechtspersonen 

Ongeacht bedrag TTO / jurist RvB NVT NVT

3) Aandeelhoudersovereenkomsten en 

notariële aktes 

Ongeacht bedrag TTO / jurist RvB Voorzitter+ rector NVT

4) Intentieverklaring tot schenkingen en 

sponsoring t.v.v. UHasselt

Ongeacht bedrag NVT TTO / jurist Rector RvB

5) Intentieverklaring tot samenwerking NVT NVT TTO Rector NVT

6) Overeenkomsten in uitvoering van 

artikel 95 structuurdecreet

NVT Jurist in overleg met 

PER

BC Rector NVT



Delegatiebevoegdheid : onderzoek & innovatie

Handeling Aard (exclusief 

BTW)

Na bindend juridisch 

advies van

Goedkeuring door Ondertekening door Melding post 

factum aan

ONDERZOEK EN INNOVATIE

7) Raamovereenkomsten voor onderzoek 

en innovatie

Ongeacht bedrag TTO RvB Rector na promotor NVT

8) Duurovereenkomsten voor standaard 

wetenschappelijke dienstverlening

Ongeacht bedrag NVT TTO Rector na promotor RvB 

9) Aanvragen financiering (projecten,  

mandaten en uitgaande offertes)

Ongeacht bedrag TTO DOC Rector na promotor NVT

10) Overeenkomsten fundamenteel 

onderzoek (projectfinanciering of 

mandaatfinanciering)

Ongeacht bedrag TTO DOC Rector na promotor RvB

11) Overeenkomsten strategisch 

basisonderzoek (projectfinanciering of 

mandaatfinanciering)

Ongeacht bedrag TTO DOC Rector na promotor RvB



Delegatiebevoegdheid: onderzoek & innovatie

Handeling Aard (exclusief 

BTW)

Na bindend juridisch 

advies van

Goedkeuring door Ondertekening door Melding post 

factum aan

12) Overeenkomsten standaard 

wetenschappelijke dienstverlening

Tot en met €20.000

Vanaf €20.001

NVT 

NVT

NVT mits gebruik algemene 

voorwaarden 

Zoniet : TTO 

TTO

Instituutsdirecteur / decaan 

/ directeur dienst

Rector na promotor 

RvB

RvB

13) Contractonderzoek  Tot en met €250.000 

Vanaf €250.001

NVT

TTO

TTO

RvB

Rector na promotor 

Rector na promotor

RvB 

NVT

14) Intentieverklaringen in het kader van 

onderzoek

Ongeacht bedrag TTO DOC Rector na promotor NVT

15) Licentieovereenkomsten Ongeacht bedrag NVT TTO Rector na promotor NVT

16) Klinische studies Ongeacht bedrag NVT TTO na positief advies 

commissie medische ethiek

Rector na promotor en  

principal investigator 

RvB

17) Geheimhoudingsovereenkomsten

NVT NVT TTO Instituutsdirecteur / decaan 

/ directeur dienst

NVT

18) Material transfer agreements NVT NVT TTO Instituutsdirecteur / decaan 

/ directeur dienst

NVT



Delegatiebevoegdheid: materiële voorzieningen / stages en thesissen

Handeling Aard (exclusief 

BTW)

Na bindend juridisch 

advies van

Goedkeuring door Ondertekening door Melding post 

factum aan

MATERIELE VOORZIENINGEN

19) Huurovereenkomsten           

(UHasselt als verhuurder of huurder)

Individuele ruimtes

Gebouwen in totaliteit

Jurist 

Jurist

Beheerder

RvB

Beheerder

Beheerder + voorzitter

NVT

NVT

STAGES EN THESISSEN

20) Overeenkomsten voor 

binnenkomende studenten

NVT NVT PER, indien gebruik 

template

Zoniet : jurist

Directeur PER NVT

21) Overeenkomsten voor 

uitgaande studenten

NVT NVT Decaan, indien gebruik 

template

Zoniet : jurist

Decaan NVT



Delegatiebevoegdheid: financiële aangelegenheden

Handeling Aard (exclusief 

BTW)

Na bindend juridisch 

advies van

Goedkeuring door Ondertekening door Melding post 

factum aan

FINANCIELE AANGELEGENHEDEN

22) Aankopen, inclusief verzekeringen 

en onderhoudscontracten

Tot en met €8.500

Van €8.501 tot en met 

€20.000

Van €20.001 tot en 

met €85.000

Vanaf €85.001

NVT

NVT

Specialist 

overheidsopdrachten

Specialist 

overheidsopdrachten

Budget-verantwoordelijke

Budgetverantwoordelijke

na minimum 3 offertes

Budgetverantwoordelijke

Budgetverantwoordelijke+ 

BC;  RvB indien boven 

Europees grensbedrag

Budgetbeheerder

Budgetbeheerder

Budgetbeheerder

Budgetbeheerder

NVT

NVT

NVT

NVT

23) Betalingen Tot €150.000

Vanaf €150.001

NVT

NVT

Budgetbeheerder

Budgetbeheerder

2 personen uit groep a en 

b, ongeacht uit welke 

groep zij komen

2 personen uit groep a en 

b, van wie minstens 1 uit  

groep a

NVT

NVT

24) Beleggingen NVT Directeur Financiën Beleggingscomité Directeur Financiën RvB (n.a.v. 

jaarrekeningen)



5. Onderhandelen
Heidi Cardous



Onderhandelen ?

 “Verkoop” van onderzoek

 Gratis?

 Voorwaarden?

 Verplicht meedoen?



Uitgangspunten

 Interessante partner?

 Leunt aan bij speerpunten instituut?

 Voordelen versus nadelen?

 Wie heeft wie nodig?

 Wat willen we delen, wat niet?

 Freedom to operate?

 Blokkeert samenwerking overig onderzoek?

 Wie betaalt?

 Wie krijgt IP?



Onderhandelingsproces

 Duidelijke voorwaarden formuleren

 Structuur vastleggen (consortium)

 Wat geef ik om wat te krijgen?

 Publicatierechten

 Eigendomsrechten IP

 Prijs



Prijs

 Verplicht om kosten door te rekenen

 Verplicht billijke vergoeding

 Kosten?

 Personeel

 Werking

 Overhead

 Ook kosten ZAP bij dienstverlening

 Winstmarge als billijke vergoeding

 Waardebepaling (unieke expertise, …)



Overhead

Marie-Paule Jacobs (beheerder):

“…de Universiteit een geheel is van meer dan 15.000 m2, 1250 

personeelsleden en meer dan 70 mio euro omzet. Een grote 
organisatie als de deze kan alleen maar goed functioneren als 
iedereen de regels respecteert die de werking van de Unief in haar 
geheel vrijwaren. Instituten, onderzoeksgroepen, opleidingen, ed. 
kunnen beschikken over gebouwen, apparatuur, centrale diensten 
zoals personeelsbeheer en financiën, enz. en dit zonder aanrekening 
van deze kosten. Op tijd en stond komt iedereen aan de beurt voor 
een investeringsdossier. Deze manier van werken kunnen we alleen 
maar volhouden als iedereen de correcte overhead betaalt.”



Overhead

 17% op personeel en werking

 Forfatair

 Werkelijke kost ligt hoger

 Vaste kosten: moeten betaald

 Commercieel: variabele en vaste kosten (direct –

indirecte kosten)



Procedure

 BD onderhandelt met derde partij

 TTO ondersteunt met juridische contracten en/of onderhandeling

 Geen bevestiging van afspraken per mail: CONTRACT !!

 Dossiers worden tijdig aangemeld bij

contractbeheer@uhasselt.be

 Registratie in databank met contactpersonen (DOC / TTO): A-nr

 Registratie in databank van contract: R-nr.

mailto:contractbeheer@uhasselt.be


Vragen?


