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Inleiding 
Deze Richtlijnen zijn van toepassing op de leden van een door NWO-domein TTW ingestelde 

Gebruikerscommissie. Krachtens de NWO Subsidieregeling 2017 verstrek(t)(ken) de begunstigde(n) de voor 

het project benodigde infrastructuur, faciliteiten en begeleiding. Ingeval er meer dan één begunstigde bij 

het project is betrokken, is de hoofdbegunstigde ingevolge de Subsidieregeling tevens de penvoerder. De 

projectleider voert het plan uit vanaf de startdatum en rondt het project binnen de in het 

subsidieverleningsbesluit gestelde looptijd af. Een project mag van start gaan als aan de voorwaarden voor 

toekenning is voldaan en waar van toepassing de door de begunstigde ondertekende 

financieringsovereenkomst door het NWO-domein TTW is ontvangen. 

Artikel 1 
Definities 
1. Achtergrondkennis alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, 

programma’s, software, vindingen of ontdekkingen die voorafgaand of onafhankelijk van een project 

zijn of worden gegenereerd en die nodig zijn voor het project of voor het gebruik van resultaten. 

2. Begunstigde de kennisinstelling waaraan het subsidiebedrag en de cofinanciering wordt uitbetaald, dan 

wel deels via de hoofdbegunstigde, tevens de penvoerder. 

3. Brochure bevat de specifieke voorwaarden van een subsidie-instrument, ook wel aangeduid als call for 

proposals. 

4. (Private) Cofinancier degene die in cash en/of in kind bijdraagt aan het project, zonder hoofdaanvrager 

of mede-aanvrager te zijn. Ook publiekrechtelijke instellingen kunnen optreden als private cofinancier. 

5. Derde natuurlijke personen of rechtspersonen, anders dan een gebruiker, begunstigde of NWO. 

6. Gebruiker natuurlijke personen of rechtspersonen die resultaten van het project kunnen toepassen. 

7. Gebruikerscommissie Een door NWO ingestelde commissie die tot hoofdtaak heeft de projectleider te 

adviseren over de inrichting van het project, met als doel de utilisatiemogelijkheden van het project te 

maximaliseren. 

8. Subsidieverleningsbesluit besluit van NWO zoals bedoeld in artikel 2.3.1 van de Subsidieregeling 

waarmee subsidie wordt verleend aan de begunstigde(n) om een project uit te voeren. 

9. Invention Disclosure Formulier een door NWO verstrekt standaard formulier met alle relevante 

informatie over een vinding op basis waarvan de octrooieerbaarheid en de utilisatie van de vinding kan 

worden vastgesteld. 

10. Know-how een geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis die voortvloeit uit ervaring en 

onderzoek en die (i) geheim (dat wil zeggen: niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar), 

(ii) wezenlijk (dat wil zeggen: niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar) en (iii) bepaald 

(dat wil zeggen: zodanig volledig beschreven dat kan worden nagegaan of deze kennis aan de criteria 

van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet) is. 

11. Marktconform een vergoeding die niet gekwalificeerd kan worden als steunmaatregel zoals bedoeld in 

artikel 107 WVEU (Werkingsverdrag Europese Unie). 

12. NWO de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, daaronder begrepen haar 

domeinen. 

13. Optie het recht om gedurende drie maanden na schriftelijke melding van een resultaat om het 

betreffende resultaat in eigendom te verkrijgen of in licentie te nemen tegen marktconforme 

voorwaarden. 

14. Project een onderzoek waaraan door NWO subsidie is toegekend. 

15. Projectleider de persoon in dienst van de kennisinstelling die de hoofdbegunstigde is en die de 

inhoudelijke en financiële eindverantwoordelijkheid draagt voor het project. 

16. Projectfinanciering het totaal van de aan het project toegekende subsidie en cofinanciering, ter dekking 

van de directe projectkosten 

17. Publicatie openbaarmaking van projectresultaten op welke wijze of langs welke weg dan ook, 

met uitzondering van openbaarmaking die voortvloeit uit een octrooiaanvraag op resultaten. 
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18. Richtlijnen het onderhavige document waarin voorwaarden staan beschreven die NWO-domein TTW 

stelt aan de begunstigden en gebruikers in het kader van de publiek-private samenwerking. 

19. Resultaten alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, programma’s, 

software, vindingen, of ontdekkingen die binnen een project worden gegenereerd, inclusief Know-how. 

20. Startdatum de datum waarop de projectleider een eerste uitgave van de toegekende financiering voor 

het project heeft gedaan of de datum van de eerste aanstelling van personeel op het project. 

21. Subsidieregeling NWO Subsidieregeling 2017 

22. Toekenningsbrief brief waarbij het subsidieverleningsbesluit bekend wordt gemaakt aan de aanvrager, 

en waarin het bedrag van de subsidie en de cofinanciering staan vermeld. 

23. Utilisatie het geheel aan activiteiten dat tot doel heeft de kans op toepassing van de resultaten te 

maximaliseren. 
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Deel 1 – Uitvoering van het project en rapportage 
Artikel 2 
Algemene verplichtingen 
1. De begunstigde draagt er zorg voor dat de projectleider zich houdt aan alle verplichtingen die in deze 

Richtlijnen aan de projectleider zijn opgelegd. 

2. Alle leden van de gebruikerscommissie zullen zich houden aan alle geldende wet- en regelgeving, die op 

de uitvoering van het project van toepassing is en zullen zich ethisch verantwoord gedragen zoals mag 

worden verwacht in wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek. 

3. Leden van de gebruikerscommissie informeren elkaar onmiddellijk indien er sprake is van nieuwe 

informatie die van belang is voor de uitvoering van het project of voor de utilisatie van de resultaten 

zowel tijdens het project als na de einddatum. 

Artikel 3 
Rapportage projectresultaten 
1. De projectleider rapporteert schriftelijk over de voortgang van het project minimaal twee weken 

voorafgaand aan de vergadering van de gebruikerscommissie. De projectleider stuurt de rapportage aan 

NWO-domein TTW. De projectleider rapporteert in ieder geval over het doel van het onderzoek, 

werkplan, mijlpaalplanning, resultaten, utilisatie, samenwerking en contacten met gebruikers, beknopt 

financieel overzicht, congressen en publicaties. Tevens neemt de projectleider in de rapportage een 

gespecificeerd overzicht op van de tot dan toe verstrekte cofinanciering in geld en/of in natura. 

2. De projectleider draagt er zorg voor dat tijdens de vergadering van de gebruikerscommissie de 

resultaten worden gepresenteerd. 



4 

Deel 2 – Gebruikerscommissie, geheimhouding en publicatie /  Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017 

 

Deel 2 – Gebruikerscommissie, geheimhouding en 
publicatie 
Artikel 4 
Gebruikerscommissie 

Instelling en samenstelling van de gebruikerscommissie 
1. NWO-domein TTW stelt in overleg en op basis van de in het projectplan opgevoerde gebruikers met de 

projectleider een gebruikerscommissie in, indien dit in de Brochure staat aangegeven. De projectleider 

is voorzitter van de gebruikerscommissie en een vertegenwoordiger van NWO is secretaris van de 

gebruikerscommissie. 

2. De gebruikerscommissie komt minimaal één keer per jaar bijeen op een door NWO-domein TTW te 

bepalen locatie. Met toestemming van NWO kan de frequentie van bijeenkomsten van de 

gebruikerscommissie lager zijn. 

3. Leden van de gebruikerscommissie zijn gebruikers, de (deel)projectleider(s), de op het project 

aangestelde onderzoekers van de begunstigde(n) en NWO. 

Taak van de gebruikerscommissie 
4. De taak van de gebruikers in de gebruikerscommissie is de projectleider te adviseren over de richting 

van het project ter maximalisering van de kans op toepassing van de resultaten door de gebruikers of 

door derden. 

5. De gebruikers brengen hun eventuele opmerkingen, commentaren, vragen en adviezen – gevraagd of 

ongevraagd – ter kennis van de projectleider en/of NWO. 

6. De gebruikers informeren in elk geval de secretaris als hij/zij daarom heeft gevraagd, en voorts wanneer 

een gebruiker: 

 Zijn/haar opmerkingen, commentaren, vragen en adviezen ter kennis van de andere gebruikers wil 

brengen en hun mening daaromtrent wil vernemen; 

 Een discussie met de gehele gebruikerscommissie wenselijk acht; 

 Een advies namens de gehele gebruikerscommissie wil initiëren; 

 Mogelijkheden voor octrooiaanvragen, licentieovereenkomsten en research-contracten vermoedt. 

Toe- en uittreding 
7. Na de instelling van de gebruikerscommissie kunnen tijdens de uitvoering van het project nieuwe 

gebruikers toetreden tot de gebruikerscommissie. NWO vraagt de zittende gebruikers hun 

gemotiveerde advies (schriftelijk of tijdens de vergadering van de gebruikerscommissie) te geven over 

het verzoek tot toetreding tot de gebruikerscommissie. Op basis van het toetredingsverzoek, het advies 

van de zittende gebruikers en de rol in het onderzoek en de hoogte van de bijdrage van betreffende 

zittende gebruikers neemt NWO een besluit over het toetredingsverzoek. Daarbij is leidend dat de 

samenstelling van de gebruikerscommissie de kans op toepassing maximaliseert en dat uitwisseling van 

ideeën, inclusief vertrouwelijke informatie mogelijk blijft. 

8. Aan toetredende gebruikers kan NWO met inachtneming van het advies ten behoeve van het project 

aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld de levering van cofinanciering. 

9. Gebruikers kunnen uit de gebruikerscommissie treden nadat zij NWO daarover schriftelijk op de hoogte 

hebben gesteld. 
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Artikel 5 
Geheimhouding 
1. Leden van de gebruikerscommissie zullen tot vijf jaar na afloop van het project de resultaten 

geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Deze verplichting tot geheimhouding is niet van 

toepassing voor: 

 Resultaten die worden openbaar gemaakt in een publicatie conform het artikel 6; 

 Resultaten die worden openbaar gemaakt voortvloeiend uit de formaliteiten ter bescherming van 

resultaten; 

 Het rapporteren van de resultaten aan de gebruikerscommissie; en 

 Resultaten die openbaar moeten worden gemaakt krachtens een beslissing van een rechter of een 

publiekrechtelijk orgaan op voorwaarde dat de ontvanger de verstrekker schriftelijk informeert 

over deze openbaarmaking. 

2. De begunstigde zorgt ervoor dat een adequate geheimhouding gewaarborgd is in de aanstelling van 

personen die op het project werkzaam zijn. 

3. Leden van de gebruikerscommissie zullen gedurende het project en vijf (5) jaar na afloop van het 

project elkaars vertrouwelijke informatie waarvan zij bij de uitvoering van het project hebben kennis 

genomen en waarvan uitdrukkelijk is medegedeeld dat geheimhouding noodzakelijk is, deze informatie 

geheim houden en niet aan derden verstrekken. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van 

toepassing op informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat: 

a. Deze al in het rechtmatig bezit was van de ontvangende partij voordat deze de informatie ontving; 

b. Deze onafhankelijk is ontwikkeld door een van de andere partijen; 

c. Deze na ontvangst algemeen bekend is geworden, anders dan door onrechtmatig handelen of 

nalaten van de ontvangende partij; 

d. Deze rechtmatig door de ontvangende partij van een derde is verkregen; of 

e. Middels een rechterlijke beslissing moet worden vrijgegeven. 

Artikel 6 
Publicatie 
1. Resultaten van het project gefinancierd met NWO middelen, dienen, afgezien van andere 

publicatiemogelijkheden, op het moment van publicatie direct Open Access toegankelijk te zijn. 

2. De projectleider legt een beoogde publicatie minimaal dertig dagen voorafgaand aan de beoogde 

openbaarmaking daarvan voor aan NWO. 

3. NWO legt de publicatie vervolgens voor aan de gebruikers in de gebruikerscommissie en verzoekt hen 

binnen 10 werkdagen aan NWO te laten weten of de publicatie naar hun oordeel een octrooieerbare 

vinding bevat en/of er utilisatiemogelijkheden zijn. 

4. NWO laat schriftelijk binnen 30 dagen nadat de publicatie aan NWO is voorgelegd aan de projectleider 

weten of er bezwaar is tegen de publicatie. In geval er geen bezwaar is gemaakt binnen de hiervoor 

genoemde termijn, mag de projectleider de publicatie openbaar maken. NWO kan besluiten ingeval 

bezwaar de publicatie maximaal 9 maanden op te schorten. NWO neemt het besluit hierover na overleg 

met de projectleider. 
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Deel 3 – Intellectuele eigendomsrechten 
Dit deel 3 van de Richtlijnen is van toepassing op de situatie waarin de regie voor het maken van afspraken 

over intellectuele eigendomsrechten bij NWO-domein TTW ligt. 

Artikel 7 
Eigendomsrechten en bescherming van resultaten 
1. Achtergrondkennis blijft eigendom van de partij die de betreffende achtergrondkennis inbrengt. 

2. Resultaten die vatbaar zijn voor intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn gezamenlijk eigendom 

van NWO en de begunstigde. Indien een werknemer van een gebruiker mede-uitvinder is geldt 

artikel 8.8. Indien resultaten zijn gegenereerd door twee of meer begunstigden gezamenlijk en de 

bijdragen aan deze resultaten van ieder van de betrokken begunstigden niet te scheiden zijn, dan zijn de 

resultaten gezamenlijk eigendom van NWO en de betreffende begunstigden. 

Resultaten die uitsluitend zijn gegenereerd door een (werknemer van een) gebruiker zijn eigendom van 

de betreffende gebruiker. 

3. In geval het project (mede) wordt uitgevoerd door personen die geen dienstverband hebben met de 

kennisinstelling dient de projectleider dan wel de (hoofd)begunstigde er zorg voor te dragen dat 

eventuele IE-rechten van deze personen geen belemmering vormen voor utilisatie van het 

projectresultaten. 

4. De projectleider informeert NWO onmiddellijk indien er resultaten worden gegenereerd die in 

aanmerking komen voor bescherming door een octrooi en vult een invention disclosure formulier in. 

Aan de hand van het invention disclosure formulier besluiten NWO en de begunstigde gezamenlijk, bij 

voorkeur na consultatie van de gebruikers, of de resultaten zullen worden geoctrooieerd en maken 

nadere schriftelijke afspraken terzake. 

5. De begunstigde en de projectleider zullen alle noodzakelijke ondersteuning die in redelijkheid mag 

worden verwacht, verlenen bij het aanvragen van een octrooi op resultaten tijdens en na afloop van het 

project. 

6. Indien naar het oordeel van een gebruiker sprake is van octrooieerbare resultaten, zullen deze partij, de 

begunstigde en NWO nadere afspraken maken over een eventuele octrooiaanvraag op deze resultaten 

en over de kosten daarvan voordat de octrooiaanvraag wordt ingediend. 

7. Indien naar het oordeel van een gebruiker sprake is van resultaten die hij als know-how geheim wil 

(laten) houden, maken deze gebruiker, de begunstigde en NWO nadere afspraken over eventuele 

geheimhouding van die know-how tegen nader te bepalen voorwaarden. Deze afspraak kan uitsluitend 

worden gemaakt indien de betreffende resultaten niet voor publicatie in aanmerking komen. 

Gebruik van achtergrondkennis 
8. Een lid van de gebruikerscommissie die rechthebbende is van achtergrondkennis verstrekt een gratis 

recht ten behoeve en voor de duur van het project om de achtergrondkennis te gebruiken, mits de 

betrokken eigenaar het recht heeft dit recht te verstrekken. 

9. Indien de achtergrondkennis nodig is voor het commercieel gebruik van de resultaten verstrekt deze 

partij op nader overeen te komen redelijke of marktconforme voorwaarden het recht aan de andere 

partijen om deze achtergrondkennis daarvoor te gebruiken mits de betrokken eigenaar het recht heeft 

dit recht te verstrekken en het de redelijke commerciële belangen van de eigenaar niet schaadt. 

10. Indien een gebruiker conform artikel 7.2 eigenaar is van resultaten, geldt artikel 7.9 mutatis mutandis 

voor die resultaten. 
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Artikel 8 
Toekennen van rechten op resultaten 

Gebruik van resultaten tijdens het project 
1. Projectresultaten zijn gedurende het project ter vrije beschikking van alle projectdeelnemers ten 

behoeve van de (verdere) uitvoering van het project. 

Utilisatie van resultaten algemeen 
2. De begunstigde(n), de (deel)projectleider(s) en NWO spannen zich tijdens en na het project in voor een 

adequate en effectieve utilisatie van de resultaten. De begunstigde(n), de (deel)projectleider(s) en NWO 

zullen ter bevordering van de utilisatie van resultaten, zowel procesmatig als inhoudelijk, regelmatig 

afstemming zoeken. Uitgangspunten van de samenwerking tussen de begunstigde(n) en NWO zijn het 

optimaal gebruik maken van wederzijdse expertise en de aanwezige capaciteit, in onderling vertrouwen 

en met respect voor elkaars beleid. 

Rechten bij cofinanciering 
3. Een gebruiker die meer dan 10% van de projectfinanciering bijdraagt, heeft gedurende de looptijd van 

het project tot drie maanden daarna een optie. 

4. Indien twee of meer gebruikers die niet hoofdzakelijk gefinancierd worden met overheidsgeld 

gezamenlijk meer dan 10% van de projectfinanciering bijdragen, kunnen de gebruikers gezamenlijk 

beroep doen op een optie onder de volgende voorwaarden: 

 De betreffende gebruikers laten binnen 6 maanden na honorering schriftelijk aan NWO weten dat 

zij een gezamenlijk beroep doen op een optie; en 

 De gebruikers (vol)machtigen schriftelijk een penvoerder die namens hen de contacten en 

onderhandelingen met NWO doet en informeren NWO-domein TTW daarover 

5. Indien twee of meer gebruikers elk meer dan 10% van de projectfinanciering bijdragen, dan kunnen zij 

kiezen: 

 Zij doen een beroep op het recht op een optie op maximaal een semi-exclusieve licentie 

 Zij verkrijgen de optie elk in een ander toepassingsgebied. 

De gebruikers informeren NWO-domein TTW binnen 6 maanden na de datum van de toekenningsbrief 

schriftelijk en gezamenlijk in welke toepassingsgebieden hun opties dienen te gelden. Blijft de 

informatie van de gebruikers uit, dan hebben zij recht op een optie op maximaal een semi-exclusieve 

licentie. 

6. Een gebruiker dient de optie schriftelijk te effectueren. Het verstrekken van al dan niet exclusieve 

gebruikersrechten en eigendomsrechten op resultaten aan een gebruiker vindt plaats op de volgende 

voorwaarden: 

 Indien de gebruiker 30% of minder van de projectfinanciering heeft bijgedragen, betaalt de 

gebruiker een marktconforme vergoeding voor het gebruik of de eigendom van de resultaten. 

 Indien de gebruiker meer dan 30% van de projectfinanciering heeft bijgedragen, verkrijgt de 

gebruiker een royalty-vrije, niet-exclusieve licentie op de resultaten en betaalt de gebruiker een 

marktconforme vergoeding voor het exclusieve gebruik of de eigendom van de resultaten. 

Deze procedure geldt eveneens indien er gezamenlijk een optie wordt geëffectueerd door de 

penvoerder als bedoeld in 8.4. 

Niet exclusieve licentie bij personele bijdrage van meer dan 10% en mede-uitvinderschap 
7. Indien een gebruiker cofinanciering in natura heeft bijgedragen waarvan de personele bijdrage 10% of 

meer van de totale projectfinanciering bedraagt en een werknemer van de gebruiker mede-uitvinder is 

van een octrooi op een resultaat, verkrijgt de betreffende gebruiker een optie op een niet-exclusief, 

royalty-vrij, niet-overdraagbaar, commercieel gebruiksrecht voor maximaal 30 maanden op dat octrooi. 
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Algemene bepalingen t.a.v. licenties: 
8. Voor iedere licentie geldt het volgende: 

 De licentienemer verplicht zich om zich in te spannen de resultaten daadwerkelijk te 

commercialiseren of toe te passen en om over die inspanningen te rapporteren; 

 De resultaten kunnen voor niet-commercieel onderzoek en onderwijs door de begunstigde worden 

gebruikt; 

 De licentienemer vrijwaart NWO en de begunstigde van aanspraken van hemzelf en van derden 

wegens schade door het gebruik van de resultaten; 

 Indien de afspraken niet blijken te voldoen aan de EU-regelgeving inzake staatssteun die op het 

moment van het maken van de afspraak van kracht is, zullen partijen te goeder trouw 

onderhandelen over passende afspraken die daar wel aan voldoen en die de originele afspraken 

zoveel mogelijk benaderen; 

 Octrooikosten moeten betaald worden door de licentienemer(s); en 

 De regels als gesteld in dit artikel 8.8 gelden mutatis mutandis indien een licentie wordt verleend 

aan een derde. 

Artikel 9 
Vrijheid van handelen 
1. De begunstigde/projectleider en NWO zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

elkaar enige afspraak met een gebruiker of een derde maken over de resultaten, bijvoorbeeld 

afspraken: 

 Waarbij de derde eigendomsrechten of gebruiksrechten op de resultaten verkrijgt; 

 Over geheimhouding van resultaten; 

 Over voorwaarden die aan een publicatie worden gesteld. 

2. De projectleider zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NWO ten behoeve van het 

project: 

 Materialen of vertrouwelijke informatie van een derde gebruiken; of 

 Werkzaamheden door een derde die geen dienstverband heeft met de begunstigde uit laten 

voeren. 

3. Leden van de gebruikerscommissie informeren elkaar onmiddellijk als er gedurende het project 

aanwijzingen bekend zijn dat de resultaten onder een octrooi(aanvraag) van een begunstigde, een 

gebruiker of een derde vallen. 

4. De projectleider en de begunstigde dragen er naar beste weten en kunnen zorg voor dat de informatie 

in het projectplan over contracten met derden en octrooien correct is. 

Artikel 10 
Publicatie 
De leden van de gebruikerscommissie kunnen in afwijking van artikel 6 schriftelijke afspraken maken over 

afwijking van de in dit artikel genoemde termijnen van publiceren, met dien verstande dat de projectleider 

de risico’s voor de wetenschappelijke integriteit afweegt tegen de belangen van de betrokken gebruiker(s) 

en daar samen met deze gebruiker(s) een passende oplossing voor vindt. 

Artikel 11 
Inkomsten uit utilisatie 
1. NWO factureert de vergoeding die NWO met een gebruiker of een derde voor het gebruik of de 

eigendom van resultaten heeft afgesproken. 

2. De onder artikel 11.1 genoemde vergoeding wordt tussen NWO en de begunstigde na ontvangst van de 

vergoeding als volgt verdeeld: 

 De door NWO en/of begunstigde ten behoeve van bescherming of anderszins van de resultaten 

gemaakte externe kosten worden op de vergoeding in mindering gebracht en aan hen 

terugbetaald; 
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 50% van de vergoeding tot maximaal 250.000 cumulatief per project wordt door NWO toegekend 

aan de projectleider ten behoeve van onderzoek. De projectleider dient voor deze toekenning een 

bestedings- en projectplan in dat NWO-domein TTW marginaal toets. Uitbetaling vindt plaats in één 

tranche aan de projectleider uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de inkomsten door NWO; 

 De andere 50% wordt door NWO rechtstreeks overgemaakt op een door de begunstigde aan te 

geven bankrekening en wordt conform het beleid van de begunstigde verdeeld; 

 Indien de vergoeding genoemd onder artikel 11.2 het bedrag van 250.000 euro overstijgt zullen 

NWO en de begunstigde in overleg treden over de verdeling van de vergoeding boven dit bedrag. 

3. Is de projectleider niet langer in dienst van begunstigde op het moment dat de inkomsten aan NWO 

worden betaald, maar is er wel een opvolger die de onderzoekslijn van de projectleider voortzet, dan 

wordt de in de tweede bullet onder artikel 11.2 genoemde 50% toegekend aan de onderzoeksgroep. 

Ingeval er ten tijde van inkomsten ook geen sprake meer is van de onderzoeksgroep, dan treedt NWO in 

overleg met de begunstigde over de besteding van de in artikel 11.2 genoemde 50% aan onderzoek. 

4. Indien twee of meer begunstigden gezamenlijk rechthebbende zijn van resultaten zullen zij onderling 

afspraken maken over de verdeling van de vergoeding die hen toekomt op basis van de onder 

artikel 11.2 genoemde verdeling (NWO 50%/begunstigde(n) 50%) en NWO over deze afspraak 

informeren. 
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Deel 4 – Projectkosten en cofinanciering 
Artikel 12 
Projectbegroting 
De door NWO goedgekeurde projectbegroting bestaat uit subsidie en cofinanciering. 

Artikel 13 
Cofinanciering 
1. NWO factureert cofinanciering in geld aan de gebruiker. Nadat NWO de cofinanciering heeft ontvangen 

stelt NWO deze als bijdrage beschikbaar aan het project. 

2. De gebruiker moet kunnen aantonen dat de toegezegde in kind bijdrage is geleverd. Desgevraagd zal 

deze een overzicht van de in het voorgaande jaar (jaren) ingebrachte in kind bijdrage sturen aan NWO. 

NWO is gerechtigd om dat overzicht te (laten) controleren. 

3. In de brochure staat opgenomen welke tarieven voor de in kind bijdragen van personele ondersteuning 

gelden. 
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Deel 5 – Overige bepalingen 
Artikel 14 
Duur en beëindiging 
1. Het project vangt aan op de startdatum en eindigt uiterlijk zes jaar na de startdatum of, als dit eerder is, 

wanneer het salaris van de laatste onderzoeker niet meer gefinancierd wordt in het kader van het 

project. 

2. NWO kan de subsidie intrekken of lager vaststellen, tussentijds, voor of na de start van een project, 

indien een van de situaties zich voordoet zoals beschreven in artikel 3.4.5 van de Subsidieregeling. 

3. Gebruikers zullen NWO niet aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook indien NWO om 

bovengenoemde redenen het project beëindigt. 

Artikel 15 
Vrijwaring en aansprakelijkheid 
1. NWO financiert het project en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van het 

project of publicatie of gebruik van resultaten, tenzij er sprake is van grove schuld in de handelswijze 

van NWO. 

2. De gebruiker die een cofinanciering in mensuren levert vrijwaart NWO voor aanspraken van alle schade 

die ontstaat ten gevolge van de uitvoering van de cofinanciering in mensuren. 

Artikel 16 
Klachten, toepasselijk recht en geschillen 
Op alle afspraken die (zijn) ontstaan of voortvloeien uit de uitvoering en/of toepassing van deze Richtlijnen 

is Nederlands Recht van toepassing. Desbetreffende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Utrecht. 
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Contactgegevens 
Algemene informatie kunt u verkrijgen bij: 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen 

Bezoekadres:  

Winthontlaan 2 

3526 KV  Utrecht 

Postadres: 

postbus 3021 

3502 GA  Utrecht 

Telefoon: 

030 6001 211 

E-mail: 

ttw@nwo.nl  

www.nwo.nl/ttw  

IBAN NWO 

NL89ABNA0642330824 (BIC ABNANL2A) 

Kamer van Koophandel 

Den Haag 27367015 

Btw  

NL.002305884.B01 
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