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Regeling interne kosten- en inkomstenverdeling intellectuele eigendomsrechten UMC Utrecht

In aanmerking nemende dat:
a. de Raad van Bestuur het beheer en de vercommercialisering van octrooirechten en uitvindingen heeft
ondergebracht bij UMC Utrecht Holding BV;
b. het aanvragen en in stand houden van octrooien gemoeid gaat met het maken van kosten, waarvan
op voorhand niet vaststaat of deze kunnen worden terugverdiend;
c. de Raad van Bestuur per 1 december 2010 de Regeling billijke vergoedingen Intellectuele
Eigendomsrechten heeft vastgesteld;
d. de Raad van Bestuur in het kader van de kennisvalorisatie aan haar medewerkers en de maatschappij
openheid en duidelijkheid wil verstrekken ter zake van haar beleid en richtlijnen met betrekking tot
bescherming en vercommercialisering van binnen het UMC Utrecht gegenereerde uitvindingen;
heeft de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht de navolgende regeling interne kosten- en
inkomstenverdeling intellectuele eigendomsrechten vastgesteld:

Artikel 1 - Aanvraag en instandhouding octrooieerbare vindingen:
1. UMC Utrecht Holding BV is namens het UMC Utrecht exclusief bevoegd om octrooien namens het
UMC Utrecht aan te vragen, in stand te houden en te vercommercialiseren.
2. De tenaamstelling van een octrooi geschiedt op naam van UMC Utrecht Holding BV.
3. UMC Utrecht Holding BV rapporteert ten minste één maal per jaar, of zoveel vaker als de Raad van
Bestuur dat wenst, over het door UMC Utrecht Holding BV gevoerde beleid, het aantal
aangevraagde, vercommercialiseerde en stopgezette octrooien, alsmede over gemaakte kosten en
ontvangen inkomsten.
4. Indien UMC Utrecht Holding BV om haar moverende redenen geen octrooibescherming wil
aanvragen, is een divisie niet bevoegd zelfstanding het octrooi aan te vragen. UMC Utrecht Holding
BV dient een dergelijk besluit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de divisieleiding met
een afschrift aan de Raad van Bestuur.
Artikel 2 - Verdeling van Kosten en Inkomsten intellectuele eigendomsrechten:
1. De kosten voor de aanvraag en instandhouding van octrooiaanvragen en octrooien, worden gelijkelijk
gedragen tussen divisie en UMC Utrecht Holding BV. UMC Utrecht Holding BV belast periodiek de
helft van de kosten door aan de divisie.
2. Indien octrooirechten worden vercommercialiseerd, dan worden de netto inkomsten als volgt
verdeeld:
a. de divisie heeft recht op 75% van de netto inkomsten, in welke 75% tevens zit de 25% billijke
vergoeding voor de uitvinders als bedoeld in de Regeling billijke vergoeding Intellectuele
Eigendomsrechten van het UMC Utrecht.
b. UMC Utrecht Holding BV heeft recht op 25% van de netto inkomsten.
Nadat de uitvinder of uitvinders een billijke vergoeding hebben ontvangen van €1.000.000,= (zegge: 1
miljoen Euro) als bedoeld in de regeling Regeling billijke vergoedingen Intellectuele
Eigendomsrechten, dan wel indien er geen billijke vergoeding is, worden de netto-inkomsten als volgt
verdeeld:
a. de divisie heeft recht op 2/3 van de netto inkomsten;
b. UMC Utrecht Holding BV heeft recht op 1/3 van de netto inkomsten.
Regeling interne kosten- en inkomstenverdeling intellectuele eigendomsrechten UMC Utrecht, versie december 2010.
Auteur UMC Utrecht Holding BV. Op dit document zijn de bepalingen van de auteurswet van toepassing.

1/2

3.

4.

5.

6.

Onder netto inkomsten wordt verstaan, alle inkomsten die UMC Utrecht Holding BV uit
vercommercialisering ontvangt minus externe kosten zoals maar niet beperkt tot aanvraagkosten,
instandhoudingkosten, verschuldigde belastingen, vertaalkosten, kosten van externe adviseurs zoals
accountants, advocaten of fiscalisten.
De divisie zal deze inkomsten in beginsel inzetten voor het onderzoek waaruit het octrooi is
voortgekomen. De middelen worden toegevoegd aan de nullijn van de desbetreffende divisie. Indien
gewenst kunnen de middelen gefaseerd over de diverse jaren worden toegekend op basis van een
concreet bestedingsplan van de divisie. Indien bovengenoemd onderzoek niet langer aan de UMC
Utrecht wordt uitgevoerd, zoekt de divisie een passende besteding voor soortgelijk onderzoek. De
divisie rapporteert ten minste één maal per jaar, of zoveel vaker als de Raad van Bestuur dat wenst,
over de besteding van voornoemde inkomsten aan de Raad van Bestuur.
Indien de divisie niet bereid is om in een individueel geval de helft van de kosten te dragen als
bedoeld in het eerste lid, dan maakt de divisie dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de indiening
van de octrooiaanvrage dan wel daarmee vergelijkbare indiening schriftelijk en gemotiveerd kenbaar
aan UMC Utrecht Holding BV met een afschrift aan de Raad van Bestuur.
In het geval als bedoeld in het voorgaande lid worden indien een octrooi wordt vercommercialiseerd
de netto inkomsten als volgt verdeeld:
a. de divisie heeft recht op 50% van de netto inkomsten, in welke 50% tevens zit de billijke
vergoeding voor de uitvinders als bedoeld in de Regeling billijke vergoeding Intellectuele
Eigendomsrechten van het UMC Utrecht.
b. UMC Utrecht Holding BV heeft recht op 50% van de netto inkomsten.

Artikel 3 – Betalingen:
1. Met in acht name van het bepaalde in artikel 2, betaalt UMC Utrecht Holding BV binnen 90 dagen na
ontvangst van inkomsten het relevant gedeelte van de netto inkomsten aan de divisie.
2. Uitbetalingen van de billijke vergoeding aan medewerkers geschiedt door de divisie waar de
medewerker werkzaam is, via de salarisadministratie en onder inhouding van de eventuele te heffen
belastingen en sociale lasten. De divisie betaalt de billijke vergoeding binnen 90 dagen na ontvangst
door de divisie.
Artikel 4 - Geschillenbeslechting:
1. In geval er tussen een divisie en UMC Utrecht Holding BV een meningsverschil is over de uitvoering
van deze regeling, is de Raad van Bestuur exclusief bevoegd het geschil te slechten.
2. Geschillen tussen een divisie en de UMC Utrecht Holding BV worden door één of beide partijen
schriftelijk gemotiveerd aanhangig gemaakt bij de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd een nadere geschillenregeling vast te stellen.
Artikel 5 – Inwerkingtreding:
1. Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur op [21 december 2010] en is van toepassing
op:
a. alle octrooiaanvragen die na 1 januari 2008 zijn ingediend, en
b. voor alle lopende octrooien of octrooiaanvragen, die nog niet in eigendom zijn overgedragen of in
licentie zijn gegeven aan een derde partij, waaronder mede verstaan aan het UMC Utrecht via
UMC Utrecht Holding BV gelieerde ondernemingen.
2. Op alle gevallen die niet vallen onder het bepaalde in het vorige lid, alsmede lopende
vercommercialiseringovereenkomsten die opnieuw afgesloten worden, is deze regeling niet van
toepassing en blijven de gemaakte afspraken onverkort van kracht.

Goedgekeurd en vastgesteld te Utrecht,

Prof. dr. J.L.L. Kimpen
voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht
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