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Uitvoeringsregeling octrooien

Geacht college,

De URaad heeft uw voorgenomen besluit ontvangen m.b.t. de uitvoeringsregeling octrooien. De
door u opgestelde regeling wordt - gehoord de in de commissie gegeven toelichting onderschreven. Wel is de URaad van mening dat een regeling er is om ook daadwerkelijk
nageleefd te worden. Ondanks het feit dat dit punt behandeld is in de commissievergadering,
blijft er bij de URaad toch nog twijfel bestaan. Het is wenselijk om bij het instellen van het
Business development team (BDT) en de haar gegeven rol in deze regeling, ook zorg te dragen
dat zij deze rol kan vervullen bij alle octrooiaanvragen die vanuit de UT gedaan worden.
De URaad heeft kennis genomen van de overwegingen bij het besluit, waarin 3TU meerdere
malen wordt aangehaald en zo de schijn wekt een uniforme 3TU regeling te zijn, doch tijdens
de behandeling in de commissie bleek dit slechts de verdeling van de opbrengsten te behelzen.
Het lijkt aanbevelenswaardig te expliciteren waar precies afspraken in 3TU verband in deze
regeling zijn verwerkt.
CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- de Uitvoeringsregeling octrooien, UR 11-246;
gehoord:
- de beraadslaging in de commissie Financiën Personeel en Bedrijfsvoering en de interne
vergadering van 21 september 2011;
overwegende dat:
- deze regeling de bedrijfsmatige exploitatie van uitvindingen van UT-medewerkers
omvat;
gehoord de toezegging van het college dat:
- de toegedichte rol van BDT ook zodanig vorm wordt gegeven dat BDT in ieder geval
van alle uitgaande octrooiaanvragen op de hoogte is en deze van advies heeft
voorzien;
- bij het advies, zowel intern als extern, experts betrokken zijn met betrekking tot het
vakgebied waarin het octrooi wordt aangevraagd;
- bij artikel 7, als een octrooi niet gefinancierd is door BDT, dat de beslissing van
verkopen of licenseren van een octrooi valt bij de vakgroep en niet BDT;
- de vermeende invloed van de 3-TU Federatie afspraken expliciet teruggebracht wordt
tot de afspraken rond opbrengstverdeling;

besluit:
in te stemmen met de Uitvoeringsregeling octrooien.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

