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Toolkit voor kennisinstellingen

voor een vlotte vertaalslag van academische kennis naar waardevolle producten en diensten

Implementatie:

• Rapporteren van toepassing van de 10 principes

en het gebruik van de MVL-toolkit (of soortgelijke

bepalingen) via de jaarverslagen van de

kennisinstellingen.

Evaluatie: 

• MVL-toolkit wordt actief beheerd door de

kennisinstellingen.

• Ervaring in gebruik en ontwikkeling van

maatschappelijk debat als basis voor verbetering

en mogelijke uitbreiding.

Implementatie & Evaluatie

Maak kennis met de 10 principes  
Zie ommezijde 

Voor kennisinstellingen, startups en andere 

bedrijven.

• Basis sjabloon (template)

• Lijst met bepalingen en toelichting (bouwstenen)

Voor de 10 principes, de MVL-toolkit en 
meer informatie, kijk ook op

www.nfu.nl/wetenschap

MVL-toolkit

Tijdens de ontwikkeling van de MVL-toolkit is een 

impactanalyse uitgevoerd. Wat is de mogelijke 

impact van het gebruik van de MVL-toolkit door 

Nederlandse kennisinstellingen? Kansen voor 

stroomlijning van onderhandelingen en bedreigingen 

voor het innovatieklimaat werden onder andere 

genoemd. Bij alle genoemde afwegingen gaat het om 

verwachtingen – er bestaan immers nog geen 

concrete ervaringen met deze MVL-toolkit. Die 

ervaring zal vanaf nu worden opgedaan.

 Impactanalyse

De werkgroepleden droegen primair zorg voor de 

inhoudelijke totstandkoming van de MVL-toolkit. Zij 

hebben hier in de dagelijkse praktijk mee te maken 

en gaan in de toekomst met de MVL-toolkit werken.

Wie waren vertegenwoordigd?

• Vertegenwoordiging vanuit KTO-overleg,

bestaande uit KnowledgeTransferOfficers/KTO-

directeuren

• Investeerders

• Ondernemers

De klankbordgroepleden gaven hun visie op en 

mening over het proces en de MVL-toolkit. Zij hebben 

dikwijls een indirect belang.  

Wie waren vertegenwoordigd? 

• Publieke en charitatieve onderzoeksfinanciers

• Politieke en maatschappelijke organisaties

• Koepelorganisaties uit het bedrijfsleven

Volgende fase is 10 principes te concretiseren. 

• Ontwikkelen van een verzameling

contractsbepalingen die kennisinstellingen

kunnen gebruiken voor afspraken met bedrijven.

• Afspraken over het gebruik van geoctrooieerde

kennis voor verschillende sectoren.

• Bepalingen die kennisinstellingen gebruiken bij

onderhandeling over het licentiecontract.

• Partijen onderhandelen over artikelen. Partijen

zijn vrij om af te wijken of aan te vullen als

situatie daar om vraagt.

• Een ‘gereedschapskist’ biedt mogelijkheden die

rekening houden met de situatie.

• Het ontwikkelen en delen van kennis en die kennis

tot nut maken voor de maatschappij zijn kerntaken

van de kennisinstellingen. Soms kunnen ze dit zelf,

soms werken ze daarvoor samen.

• Bij samenwerking met bijvoorbeeld startups

of andere bedrijven maken kennisinstellingen

daarvoor contracten (licenties).

• De ontwikkeling van de 10 principes is in gang

gezet om de minister van VWS te informeren

ten aanzien van de mogelijkheden voor

maatschappelijk verantwoord licentiëren.

Ontwikkeling MVL-toolkitStreven: concretiserenTien principes
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1. Kennisinstellingen streven ernaar dat

onderzoek bijdraagt aan maatschappelijke

en/of economische ontwikkeling.

2. Kennisinstellingen behouden zich het recht

voor zelf de eigen resultaten te blijven

gebruiken en deze te laten gebruiken voor

onderzoek en onderwijs.

3. Kennisinstellingen maken licentie-

afspraken uitsluitend met partijen die

redelijkerwijs zelf in staat zijn kennis door

te ontwikkelen en daartoe gecommitteerd

zijn.

4. Kennisinstellingen verifiëren dat partners

met wie zij een licentie overeenkomen,

geen maatschappelijke doelstellingen

hebben die strijdig zijn met die van de

kennisinstellingen.

5. Kennisinstellingen vergewissen zich dat zij

geen traditionele dan wel inheemse kennis,

of uitvindingen die daarop gebaseerd

zijn, onderdeel maken van rechten van

intellectuele eigendom zonder passende

afspraken ervan met de rechthebbenden

6. Kennisinstellingen houden bij de

toepassing van deze principes rekening

met direct belanghebbenden en zorgen

dat zij voldoende op de hoogte zijn

van de wensen en belangen van deze

belanghebbenden.

7. Bescherming en licenties mogen niet

strijdig zijn met de wettelijke taak

en maatschappelijke opdracht van

kennisinstellingen.

Tien principes van MVL
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8. Licenties stimuleren de ontwikkeling en

het gebruik van technologie en kennis

en verlenen daartoe rechten die helder

gedefinieerd en begrensd zijn. Daarbij

worden zowel de commerciële belangen

van de huidige partner als eventuele

toekomstige andere toepassingen

meegewogen. Tevens wordt vermeden dat

toekomstige resultaten of resultaten van

anderen onbedoeld worden meegenomen.

9. Licenties bieden, waar mogelijk, ruimte

om markttoetreding of ontwikkeling

in bepaalde landen te stimuleren of

veilig te stellen. Ook kunnen licenties

mogelijkheden bieden om toepassingen in

bepaalde sectoren te stimuleren of veilig te

stellen.

10. Licenties bevorderen dat de prijsstelling

van uiteindelijke producten en/of diensten

de toegankelijkheid niet in gevaar brengt.
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