College van Bestuur

Universiteit

Twente

de ondernemende
uni"ersiteit

\J-.N2-06

~~2

Drienerlolaan 5
7522NB Enschede

Postbus 217

Aan: De voorzitter van de Universiteitsraad

universiteitsraad

7500AE Enschede

www.utwente.nl

uw kenmerk
ons kenmerk
datum

Betreft

DUB/375.961/Grt
12 september 2006

telefoon
fax
e-mail

053-489 469 2
053-489 489 8
f.Qroot(a>:utwente. nl

octrooireglement

In onze overlegvergadering van 27 juni j.l. is het door ons voorgelegde octrooireglement
("Reglement inzake uitvindingen van UT personeel, -Studenten en anderen") aan de orde
gekomen. U heeft gesteld dat
de "medezeggenschap" bij de beide andere TU's nog niet op de hoogte is van de
gemaakte afspraken;
het reglement onder het instemmingsrecht van de UR valt en
artikel 7 betreffende geheimhouding mede in het studentenstatuut geregeld behoort
te worden.
Ons College heeft aangegeven dat
de "medezeggenschap" bij de andere universiteiten een hen betreffende interne
aangelegenheid is;
alsnog een verzoek tot instemming betreffende het reglement ingediend zal worden,
mits blijkt dat de UR dit recht heeft en
overwogen zal worden of hierover ook enige tekst opgenomen kan worden in het
studentenstatuut.
Wij zijn nog steeds van mening dat de UR geen advies- of instemmingsrecht heeft betreffende
de tekst en het van kracht worden van het octrooireglement. Naar onze mening zou u uw
standpunt in deze eerst goed dienen te motiveren, voordat wij mogelijk overtuigd raken van de
juistheid daarvan. Wat betreft de opneming van tekst in het studentenstatuut stellen wij de tekst
voor die hieronder vetgedrukt en onderstreept is opgenomen in het onderdeel "Gedragsregels".
Laatstgenoemd onderdeel leent zich o.i. het beste voor opneming van regels betreffende
geheimhouding van de student en afstand van intellectuele eigendom. Onderstaand treft u voor
de overzichtelijkheid de tekst van artikel 7 Octrooireglement aan en de voorgestelde gewijzigde
tekst van het onderdeel "Gedragsregels".

Reglement inzake uitvindingen van
UT Personeel, -Studenten en anderen
Artikel

7: Geheimhouding

a. Medewerkers van de UT, en/of betrokken derde personen, die niet zijn aan te merken
als wetenschappelijk personeel van de UT, dienen alvorens zij bij een onderzoeks- of
ander project in opdracht van een derde partij worden betrokken, afstand te doen van
mogelijke intellectuele eigendomsrechten, w.o. octrooirechten op uitvindingen
b. Studenten dienen alvorens zij worden betrokken bij een door de UT uit te voeren
onderzoeksproject in opdracht van een derde partij, voor zover aan de student enige
rechten zouden kunnen toekomen, een verklaring te ondertekenen waarbij zij afstand
doen van aanspraken op intellectuele eigendomsrechten, w.o. aanspraken op octrooi,
auteursrechten en dergelijke.
c. Alle partijen, w.o. studenten, wetenschappelijk personeel, ondersteunende mensen
en/of derden zijn in het kader van de onder sub a. en b. genoemde onderzoeksprojecten
verplicht tot geheimhouding ter zake van alle informatie, die deze projecten betreft,
behoudens uitzonderingen. Hiertoe dienen zij een schriftelijke verklaring te ondertekenen
d. Betrokkenen, w.o. studenten en/of promovendi, dienen in het kader van een
onderzoeksproject in opdracht van een derde partij, desgewenst, een eventuele publicatie
uit te stellen, voor zover de bescherming van de kennis en/of resultaten en/of uitvindingen
in de vorm van het aanvragen van een intellectueel eigendomsrecht (zoals een octrooi)
dit met zich meebrengt.
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8. Gedragsregels
Leeswijzer:
In dit hoofdstuk zijn de gedragsregels voor de Universiteit Twente opgenomen. Enerzijds staat
erin hoe studenten zich moeten gedragen (ordemaatregelen) en anderzijds hoe de UT zich moet
gedragen ten aanzien van studenten (waarborg privacy, Arbo en veiligheid, deelname aan
derdeaeldstroomonderzoek,
ongewenst gedrag, klachten regeling). Voor wat betreft de
klachten regeling UT verwijzen we je naar de toelichting in Bijlage 7.

Huisregels en ordemaatregelen
Ieder, die gebruik maakt van de universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire
voorzieningen, daaronder begrepen materiële, infrastructurele en netwerkvoorzieningen ten bate
van het onderwijs en onderzoek, dient zich daarbij te houden aan de door of namens het CvB ter
zake gegeven voorschriften en de mondeling dan wel schriftelijk gegeven aanwijzingen. ~
die in het kader van het onderwijs in de aeleaenheid wordt aesteld deel te nemen aan een
door de UT ten behoeve van derde partijen uit te voeren onderzoeksproiect.
dient zich
tevens te houden aan door het CvB aestelde rea els OP het terrein van aeheimhoudina
en
intellectuele eiaendom.
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Voorts is ieder, die gebruik maakt van universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire
voorzieningen ten bate van het onderwijs en onderzoek, gehouden zich daarbij zodanig te
gedragen dat hij:
-de
universiteit of derden noch direct noch indirect schade berokkent of overlast bezorgt;
-noch
inbreuk maakt op een recht van de universiteit of van derden, noch in strijd handelt met
een wettelijke plicht;
-in
het algemeen niet handelt in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt.
Het CvB kan, al dan niet op verzoek van de beheerder, degene die naar zijn oordeel handelt in
strijd met het bepaalde in bovenstaande de toegang tot bepaalde universitaire gebouwen en
terreinen of het gebruik van voorzieningen als bedoeld in bovenstaande voor maximaal een jaar

ontzeggen.
Tegen een maatregel van het CvB tot ontzegging van de toegang tot gebouwen en terreinen van
de UT kan de belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger
Onderwijs."
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Ons College wenst tevens een korte brief aan de zakelijk directeuren van de
onderzoeksinstituten te zenden, waarin staat dat zij -alvorens een student toe te laten tot
deelneming aan een derdegeldstroomproject- met de desbetreffende studenten een
overeenkomst dienen te sluiten betreffende de onderwerpen geheimhouding en afstand van
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