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Inleiding
Ben je in dienst bij de Universiteit Utrecht in een academische functie en denk je 
erover om je eigen onderneming te starten? Dan is deze gids samengesteld voor jou. In 
deze gids zetten we de stappen die je moet doorlopen om een onderneming te starten 
op een rijtje. Ook laten we zien bij welke ondersteuningsdiensten je terecht kunt.
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Bij wie kun je terecht?

De Universiteit Utrecht stelt verschillende ondersteuningsdiensten ter 
beschikking voor academisch personeel met de wens om een
onderneming te starten. Op de volgende pagina’s maak je kennis met 
deze onderdelen.
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Research 
Support Office

De Research Support Offices (RSO) zijn binnen de faculteiten het eerste aanspreekpunt 
voor advies over externe financiering van onderzoek en voor impact. Verschillende 
faculteiten hebben tegenwoordig ook medewerkers met specifieke ervaring op het 
gebied van valorisatie en impact. Zij denken graag met je mee om je advies te geven 
over de mogelijkheden voor valorisatie die er voor jouw onderzoek zijn. Zij 
ondersteunen onderzoekers bij het opzetten van samenwerking met externe partners, 
onder andere door advies te geven over samenwerkingsvormen, kennisbescherming 
en contracten. Ook voeren ze de onderhandelingen met externe partijen. Daarnaast 
kunnen zij ondersteunen bij het schrijven van kennisbenutting- of impactparagrafen in 
onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen samen met bedrijven. Neem dus vooral 
contact met je RSO op als je hier interesse in hebt.

De RSO’s kunnen je ook in contact brengen met de juiste mensen voor het aanvragen 
van patenten of het verstrekken van licenties op kennis (bij Utrecht Holdings), het 
oprichten van startups of andere bedrijfsvormen (bij UtrechtInc), of voor complexere 
financiële, juridische of beleidsmatige vraagstukken (bij de afdeling Juridische Zaken en 
het centrale RSO-UBD van de Universitaire Bestuursdienst). 

Op intranet staat de contactinformatie van alle facultaire RSO’s en het RSO-UBD.

Utrecht
Holdings

Als Knowledge Transfer Office (KTO) van UU en UMCU adviseert en begeleidt Utrecht 
Holdings in vermarktingstrajecten. Dit gaat van beheer en exploitatie van octrooien, 
advies bij het opzetten van public-private partnerships, advies en begeleiding bij het 
oprichten van spin-off bedrijven tot en met het investeren in spin-offs. Utrecht 
Holdings kan samen met jou bepalen of en hoe het Intellectueel Eigendom (IP) 
beschermd kan worden. Als het gaat om octrooibescherming gaat dit altijd via Utrecht 
Holdings. Gaat het om andere IP zoals copyright (voor o.a. software) en knowhow, dan 
staat het onderzoekers vrij om hier hulp en advies van Utrecht Holdings in te roepen.

Utrecht Holdings kan al in een vroeg stadium van jouw innovatieve onderzoek 
meedenken over de bescherming van IP, licenties, het marktpotentieel van jouw 
oplossing en de mogelijkheden voor academisch ondernemerschap. In het geval de 
beoogde spin-off ook een investeerder zoekt, kan Utrecht Holdings ook investeren in 
de spin-off in ruil voor aandelen en/of een converteerbare lening. Voorwaarden 
hiervoor zijn wel dat het om IP vanuit UU en/of UMCU gaat met een goed team en met 
een goed business- en investeringsplan. Een intake bij Utrecht Holdings begint altijd 
met een vrijblijvend intakegesprek om helder te krijgen om wat voor innovatie, IP en 
betrokkenen het hier gaat. Bij een vervolg zal altijd gevraagd worden om een 
zogeheten Invention Disclosure Form (IDF) in te vullen. Utrecht Holdings heeft 
diepgaande marktgerelateerde expertise, vooral op het gebied van biotech, medtech
en digitale innovaties.

www.utrechtholdings.nl

Ondersteuningsdiensten
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https://intranet.uu.nl/research-support-offices
https://utrechtholdings.nl/


Departement/ 
Leidinggevende

De oprichting van een onderneming is een proces dat, 
ongeacht welke rol je in een mogelijke spin-off gaat bekleden, 
impact zal hebben op je bestaande werkzaamheden. Het is 
dus goed om al in een vroeg stadium zowel je collega’s als 
het departementshoofd in het proces te betrekken. Dit 
maakt het makkelijker tijdens het proces wederzijdse 
verwachtingen op elkaar af te stemmen. Daarnaast kunnen 
ze je voorzien van waardevolle feedback en advies.

UtrechtInc

UtrechtInc is de aan de UU gelieerde startup incubator. Waar 
Utrecht Holdings vooral IP- en licentiesupport biedt, biedt UtrechtInc 
praktische startup support. Zo biedt het speciale programma’s voor 
wetenschappers om 1) hun businesscase en marktpotentie scherp te 
krijgen en 2) zelf ondernemerschapscompetenties te ontwikkelen, 
zoals pitchen.

Daarnaast biedt UtrechtInc kantoorruimte, een goed coachings- en 
mentornetwerk en toegang tot het Rabo Pre-Seed Fund. Ben je nog 
niet helemaal zeker over jouw idee of ondernemerschap? UtrechtInc 
biedt ook workshops om uit te zoeken of jouw idee geschikt is voor 
de markt en of jij de motivatie hebt om ondernemer te worden.

www.utrechtinc.nl

Ondersteuningsdiensten
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De ondernemingsladder

Bij elke stap naar een (nieuwe) onderneming horen andere
actiepunten en uitdagingen. Waar begeef jij je op de ladder en wie kan
jou bij deze stap het beste verder helpen? 
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Concept

Research Support Office
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Koppeling subsidieaanvraag
Samenwerking derden
Intellectueel Eigendom (IP) vragen

Utrecht Holdings Octrooi verwacht/wenselijk
Advies bij valorisatie subsidies

Departement/Leidinggevende Wederzijdse verwachtingen afstemmen

UtrechtInc Advies verdienmodel 
Startup potentie
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Van concept naar startup – de eerste stap

In de conceptfase vinden er informele gesprekken plaats. Nadat je met je 
departementshoofd, medewerker(s) van het RSO en eventueel met andere 
ondersteuners binnen de faculteit hebt gesproken is het goed om zo snel 
mogelijk contact te zoeken met Utrecht Holdings, vooral als het gaat om 
octrooi-innovaties. Na een publicatie of bekendmaking van de te octrooieren 
vinding op een openbare bijeenkomst is het namelijk niet meer mogelijk 
octrooi voor deze vinding aan te vragen. Met het RSO en Utrecht Holdings kijk 
je bijvoorbeeld ook of er al bepalingen zijn over Intellectueel Eigendom (IP) in 
de voorwaarden van lopende subsidies of dat er al afspraken bestaan met 
derden over gebruik van het IP.

Samen met jou zal Utrecht Holdings verder kijken naar de status van het IP, de 
betrokken onderzoeker(s) en belanghebbenden, de technologie en de markt. 
Mogelijkheden voor IP-bescherming worden besproken, alsmede mogelijke 
routes naar de markt zoals via industriële samenwerking, licenties en/of een 
spin-off route. Op dit laatste wordt bij stap 2, Bescherming Intellectueel 
Eigendom, verder ingegaan.

Veelal zal Utrecht Holdings bij commercieel kansrijke ideeën ook doorverwijzen 
naar UtrechtInc voor het volgen van een workshop of het validatieprogramma 
voor science-based startups. Ook kan Utrecht Holdings adviseren over het 
aanvragen van valorisatiesubsidies (bijvoorbeeld bij NWO TTW). Als 
onderzoeker die met IP van de UU naar de markt wil zul je er altijd rekening 
mee moeten houden dat je een (commerciële) licentie van de UU nodig hebt, 
die door Utrecht Holdings kan worden opgesteld.

Handige links
www.uu.nl/ondernemen 9
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Bescherming intellectueel eigendom (IP)

Research Support Office

2

Verwijst door naar Utrecht Holdings 
of UU Juridische Zaken

Utrecht Holdings Opstellen Invention Disclosure Form (IDF)
Mogelijke octrooiaanvraag 
Status IP en rechthebbenden / IP bescherming
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Van idee naar Intellectueel Eigendom (IP)

Alle resultaten uit onderwijs en onderzoek, ontwikkeld door onderzoekers in 
loondienst van de UU, zijn volgens de Cao Nederlandse Universiteiten eigendom van 
de instelling. Dit betekent niet dat je als onderzoeker geen zeggenschap hebt over 
jouw werk. Het betekent wel dat je een aantal zaken rond intellectueel eigendom, waar 
je meer mee wilt doen dan publiceren, goed op een rijtje moet zetten.

Goede bescherming van de technologie en kennis is in veel gevallen belangrijk voor het 
succes van de onderneming, bijvoorbeeld om de competitie voor te blijven en externe 
investeerders aan te trekken. Voor vindingen van een meer technische aard gebeurt 
dit vaak door het idee/de uitvinding vast te leggen in een octrooiaanvraag. In het geval 
van software (digitale innovaties) spelen octrooien een minder belangrijke rol bij het 
vermarkten, maar moet gelet worden op het IP in de vorm van copyright en knowhow. 
Als je een wetenschappelijke vinding hebt gedaan of een idee hebt dat je wilt 
inbrengen in een bedrijf, dan zal Utrecht Holdings met jou kijken naar de IP-
bescherming en naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een octrooiaanvraag. Als 
er sprake is van IP dat is ontwikkeld in samenwerking met een andere partij, dan wordt 
mogelijk ook de afdeling Juridische Zaken betrokken bij het proces.

Om dit proces in gang te zetten moet er een zogeheten Invention Disclosure Form (IDF) 
ingevuld worden. Dit kun je samen met je RSO doen en dit kan indien nodig verder 
ondersteund worden door Utrecht Holdings. In de meeste gevallen wordt er 
voorafgaand aan het indienen van een octrooiaanvraag eerst een octrooianalyse 
uitgevoerd. Hieruit kan een inschatting gemaakt worden of de vinding daadwerkelijk 
nieuw is, of er al vindingen zijn die er veel op lijken en hoeveel

bedrijven er in een bepaald veld actief zijn. Ook wordt gekeken of een octrooiaanvraag 
(vaak een langdurige en grote investering van vele tienduizenden euro’s) wel zinvol is 
en bijdraagt aan het succesvol vermarkten van de vinding.

In het geval dat een octrooiaanvraag wordt ingediend delen Utrecht Holdings en de 
faculteit de kosten van de aanvraag, tot het moment dat het octrooi door een
derde partij in licentie wordt genomen of anderszins verwerft. De inkomsten van het 
octrooi worden conform de ‘Regeling billijke vergoeding Intellectuele 
Eigendomsrechten’ vervolgens weer verdeeld onder de rechthebbenden (UU, Utrecht 
Holding en de Uitvinder(s)).

Wanneer je bij de UU uitvinder bent van een vinding en deze wordt aan een bedrijf in 
licentie gegeven, dan heb je recht op 25% van de netto inkomsten die de UU verkrijgt 
uit de vercommercialisering van deze rechten. Dit is opgenomen in de ‘Regeling billijke 
vergoeding Intellectuele Eigendomsrechten’.

Wanneer er binnen het bedrijf nieuwe (al dan niet octrooieerbare) vindingen worden 
gedaan, dan zijn deze doorgaans eigendom van het bedrijf. Hiervoor zal het bedrijf zelf 
advies moeten inwinnen bij een octrooigemachtigde. Indien deze nieuwe kennis 
gebaseerd is op de vindingen die het bedrijf bij de UU in licentie heeft genomen, ga 
dan als betrokken onderzoeker met het bedrijf altijd eerst in overleg met Utrecht 
Holdings. Hiervoor gelden namelijk specifieke voorwaarden.

In het geval van auteursrechten/copyright (bijvoorbeeld voor teksten, vragenlijsten, 
methoden en software) hoeven er geen nadere stappen gezet te worden om IP-
bescherming te verkrijgen. In tegenstelling tot octrooirechten die je dient aan te 
vragen, zijn auteursrechten automatisch van toepassing vanaf de creatie van het werk. 
Meer informatie vind je bij het Auteursrechtinformatiepunt.
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Invention Disclosure Form (Word-document)

https://www.caouniversiteiten.nl/
https://utrechtholdings.nl/wp-content/uploads/2015/06/IDF-UH.doc
https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/regeling_billijke_vergoeding_januari_2014.pdf
https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/regeling_billijke_vergoeding_januari_2014.pdf
https://www.uu.nl/organisatie/auteursrechtinformatiepunt/voor-onderzoekers
https://utrechtholdings.nl/wp-content/uploads/2015/06/IDF-UH.doc


Conflict-of-Interest

Research Support Office
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Identificeren mogelijke conflicts-of-interest

Utrecht Holdings Check aanmerkelijk financieel belang / 
aandelenbezit

Departement/Leidinggevende Check conflict-of-interest
Check wetenschappelijke integriteit
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Belangenconflicten 
en wetenschappelijke integriteit

Het is in deze fase aan te raden om een weloverwogen afweging te 
maken over de wijze waarop je betrokken wilt zijn bij de op te richten 
onderneming. Als je in dienst wilt blijven bij de UU zullen er nadere 
afspraken gemaakt moeten worden om belangenconflicten te 
beperken en beheersbaar te houden. In veel gevallen is er ook 
toestemming van de faculteit nodig. Ga hiervoor dus tijdig in gesprek 
met je leidinggevende. Meer over het universitaire beleid op dit punt is 
te vinden in de ‘Beleidsuitgangspunten bij ondernemerschap door 
medewerkers Universiteit Utrecht’.

Bekijk voor meer achtergrondinformatie ook het ‘Richtsnoer omgang 
met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in 
academische startups’ en de ‘Regeling Nevenwerkzaamheden’ van de 
UU. Houd er rekening mee dat bij behoud van een fulltime aanstelling 
je nooit meer dan 4,99% van de aandelen (aanmerkelijk financieel 
belang) in bezit mag hebben. Utrecht Holdings zal de faculteit waar 
nodig ook bindend adviseren over hoe om te gaan met het 
(aanmerkelijk) financieel belang van een onderzoeker. 

De leidinggevenden van de onderzoeker (direct leidinggevende, 
departementshoofd en/of decaan) beslissen uiteindelijk over de 
afspraken die gemaakt moeten worden om de wetenschappelijke 
integriteit te borgen, en over de mogelijke consequenties voor het 
arbeidscontract.

Handige links  
Intellectueel eigendom en academische startups
Nevenwerkzaamheden 13

https://intranet.uu.nl/beleidsuitgangspunten-ondernemerschap-uu-medewerkers
https://intranet.uu.nl/hoe-om-te-gaan-met-intellectueel-eigendom-bij-academische-start-ups
https://intranet.uu.nl/nevenwerkzaamheden
https://intranet.uu.nl/hoe-om-te-gaan-met-intellectueel-eigendom-bij-academische-start-ups
https://intranet.uu.nl/nevenwerkzaamheden


Businessplan en Team

Utrecht Holdings

4

Advies IP in businessplan
Advies benodigde rechten/licenties

UtrechtInc Marktpotentieel / businesscase
Marktpropositie
Team en financiering
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Businessplan, businessmodel en marktvalidatie
Als er in de conceptfase besloten wordt dat het interessant genoeg is om verder te 
gaan met commercialisering, zal vanuit het idee een businessplan geschreven moeten 
worden. Dit hoeft over het algemeen geen tientallen pagina’s tellend document te zijn. 
Wel moet er op een gedegen manier een marktanalyse worden uitgevoerd. Hierbij 
wordt gekeken naar zowel de mogelijke positie van het product en/of dienst in de 
markt, als naar kosten-, omzet- en winstverwachtingen. Het businessplan is een levend 
document dat je aanpast aan de hand van nieuwverworven inzichten en relevante 
ontwikkelingen. Het businessplan gebruik je om potentiële investeerders te 
interesseren voor jouw idee. Daarnaast is het een waardevol instrument om de 
ontwikkeling van je bedrijf aan te toetsen.

Na het opstellen van het businessplan is het tijd om de theoretische ideeën uit het 
plan te toetsen aan de praktijk. Want hoe groot de potentiële markt voor jouw product 
ook lijkt te zijn – dit wil niet zeggen dat die markt daadwerkelijk op je product zit te 
wachten. Daarnaast is het goed om te toetsen of het gekozen businessmodel goed 
aansluit op de markt. Er zal dus een marktvalidatie uitgevoerd moeten worden waarin 
je in gesprek gaat met potentiële klanten en mogelijk ook experts. Dit vormt dan 
natuurlijk weer waardevolle input voor het businessplan.

Tijdens dit proces kan UtrechtInc je ondersteunen en adviseren. Vaak zullen zij ook 
met jou naar een externe expert zoeken om dit proces te begeleiden. Wanneer je 
deelneemt aan een van de programma’s van UtrechtInc, is het vinden van het juiste 
businessmodel en de marktvalidatie integraal onderdeel van het programma.

Team
De meeste succesvolle bedrijven zijn niet door één persoon opgericht. Voor een 
succesvolle start is een succesvol team nodig, waarin ieder teamlid eigen kwaliteiten 
heeft. Over het algemeen hebben onderzoekers weinig kennis van de commerciële en 
financiële kant van de bedrijfsvoering en is het zaak goede medeoprichters te vinden 
die deze kennis wel hebben.

Soms heb je als wetenschapper ook veel kennis van management, sales en financiële 
zaken, maar vaak is het goed om extra expertise op dit vlak aan boord te halen. In het 
geval van een technologisch intensieve spin-off, bijvoorbeeld een biotech bedrijf, is 
soms extra expertise nodig voor laboratoriumwerk, registratietrajecten bij de 
agentschappen voor geneesmiddelen (zoals FDA en EMA) en voor de productie van 
medicijnen.

Binnen bestaande netwerken kun je vaak al contacten leggen met ervaren 
ondernemers en investeerders. Zo heeft UtrechtInc een uitgebreid netwerk aan 
ondernemers op het gebied van ICT en online en Utrecht Holdings op het gebied van 
biotech en medtech. Deze netwerken kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het 
samen met jou succesvol maken van het bedrijf. Daarnaast zijn er misschien wel 
collega’s die samen met jou deze stap willen wagen.

Handige links  
Validatieprogramma science-based startups bij UtrechtInc 15

https://utrechtinc.nl/validation-science-startups/
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Licentie en Samenwerking5

Research Support Office Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met UU
Eventueel UU Juridische Zaken inschakelen

Utrecht Holdings Check: UU/UMCU licentie nodig?
Octrooiafspraken
Term Sheet
Licentieovereenkomst

Departement/Leidinggevende Accordering licentie / samenwerkingsovereenkomst /
aanpassing arbeidscontract

UtrechtInc Advisering licentie- en financieringsvoorwaarden
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Een licentiedeal
Als jij vanuit jouw onderwijs en onderzoek in loondienst van de universiteit iets bedacht 
of ontwikkeld hebt, is de universiteit conform je arbeidsovereenkomst eigenaar van de 
Intellectuele Eigendomsrechten (IP) daarop. Wil je met deze IP de markt op, dan heb je 
een licentie nodig vanuit de universiteit én vanuit Utrecht Holdings, die het intellectueel 
eigendom van de universiteit beheert. In het geval de IP van de UU komt is Universiteit 
Utrecht Holding B.V. de formele contractpartner, in het geval van UMC Utrecht is het 
UMC Utrecht Holding B.V. De overkoepelende merknaam voor beide holdings Utrecht 
Holdings gaat over het intellectueel eigendom van beide kennisinstellingen.

Wil je IP van de kennisinstellingen commercialiseren, dan heb je een commerciële 
licentie nodig op die IP (doorgaans octrooi- en/of copyright- en/of knowhowrechten). 
Het bedrijf zal dan met de UU en Utrecht Holdings afspraken moeten maken onder 
welke voorwaarden het bedrijf deze kennis mag exploiteren. Hierbij draagt Utrecht 
Holdings zorg voor het opstellen en onderhandelen van de licentievoorwaarden 
namens de UU. Wettelijk uitgangspunt hierbij is dat de IP van de UU aan een 
marktpartij moet worden aangeboden “tegen marktconforme voorwaarden”, anders is 
er sprake van staatssteun ten opzichte van een bedrijf dat bijvoorbeeld met R&D op 
eigen kosten vergelijkbaar IP zou willen ontwikkelen.

Houd er in het businessplan van de spin-off rekening mee dat er kosten (zoals 
royalty's) gemoeid zijn bij de verwerving van rechten op de IP van de kennisinstelling. 
Daarnaast kan het zijn dat het bedrijf (in oprichting) wil dat Utrecht Holdings investeert 
in de spin-off, veelal in ruil voor aandelen. Dat gebeurt, net als met de IP afspraken, op 
zakelijke gronden. Als je daar zelf geen kennis van of ervaring mee hebt, is het 
raadzaam je hierbij te laten adviseren door een onafhankelijke deskundige. Middels 
hun grote netwerk van mentoren en adviseurs kan ook UtrechtInc hierbij 
ondersteuning bieden. Voorbeelden van licentieafspraken van andere bedrijven in 
dezelfde sector kunnen daarnaast houvast bieden.

Tijdens het onderhandelingsproces wordt er gekeken naar de wensen en 
benodigdheden van het bedrijf. Er wordt gekeken naar de waarde van het intellectueel 
eigendom en onder welke voorwaarden het bedrijf deze mag gebruiken. Dit kan 
bijvoorbeeld door betaling van zogeheten milestone payments als bepaalde doelen zijn 
bereikt en/of royalty payments, wanneer er omzet gegenereerd wordt. Ook kunnen er 
aanvullende afspraken worden gemaakt indien het bedrijf bijvoorbeeld nog een tijd 
binnen de muren van de universiteit wil opereren of gebruik wil maken van bepaalde 
infrastructuur of apparatuur. Alle afspraken worden vastgelegd in een Term Sheet. Dit 
vormt de basis voor de afspraken die uiteindelijk in de licentieovereenkomst en in 
sommige gevallen in de statuten en aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd. 
Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van afspraken die vastgelegd kunnen worden 
in een dergelijk Term Sheet:

• Op welke kennis / technologie en IP het betrekking heeft
• Voor welke toepassing, markt en geografie de licentie geldig is
• Betaling van royalty's en/of andere vergoedingen
• Toekomstige overdracht van IP
• Eigendomsafspraken over nieuwe IP
• Licentieafspraken over nieuwe IP
• De koppeling van de licentieovereenkomst aan een samenwerkingsovereenkomst

Het is zowel in het belang van de onderzoekers, de universiteit, Utrecht Holdings en 
uiteraard het bedrijf zelf dat de onderneming een succes wordt. Daarom moet voor 
alle betrokken partijen gezocht worden naar voorwaarden en afspraken die eerlijk en 
redelijk zijn en die de toets van staatssteun en wetenschappelijke integriteit kunnen 
doorstaan.

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van het Intellectueel Eigendom, is te 
vinden in het ‘Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting 
academische startups’ . Het is verstandig dit goed te bestuderen. Meer informatie over 
de inhoud van de licentieovereenkomst is te vinden in de bijlage Toepasselijke 
Overeenkomsten.

18

https://intranet.uu.nl/hoe-om-te-gaan-met-intellectueel-eigendom-bij-academische-start-ups


Samenwerken met de UU
In veel gevallen is het zowel voor het bedrijf als de universiteit interessant om 
na de oprichting samen te blijven werken. Zo kan het bedrijf nieuwe kennis 
gebruiken die bij de UU of in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld. Hoewel de 
daadwerkelijke samenwerking pas plaatsvindt na oprichting van het bedrijf, 
worden hier vaak al afspraken over gemaakt in de licentieovereenkomst. In het 
geval van samenwerking op het gebied van onderzoek zijn er allerlei subsidies 
die ingezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan Topsectorsubsidies, NWA-
routes, Europese subsidies en Eurostars, maar ook regelingen van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederlands (RVO) die specifiek gericht zijn op 
het MKB waarin ook kennisinstellingen kunnen participeren. Daarnaast zijn er 
subsidies die in de aanloop van de oprichting en vlak daarna ingezet kunnen 
worden (denk bijvoorbeeld aan de NWO TTW Take-off subsidie). Het is zeker de 
moeite waard om al in een vroeg stadium (vóór de oprichting) kennis op te 
doen over de verschillende mogelijkheden. Afspraken over de samenwerking 
worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor meer informatie 
hierover zie de bijlage Toepasselijke Overeenkomsten.

Daarnaast is het mogelijk interessant voor studenten om stageopdrachten uit te 
voeren bij het bedrijf. Zorg hierbij wel voor goede afspraken met deze 
studenten over het mogelijke intellectueel eigendom dat zij mee helpen 
ontwikkelen. Ook is het wellicht interessant om expertise van het bedrijf in te 
zetten bij onderwijsactiviteiten.

Ga dus tijdig in gesprek met je collega’s en het departement over de 
verschillende mogelijkheden voor samenwerking. Houd hierbij rekening met de 
‘Uitgangspunten UU inzake samenwerkingen in het kader van 2e en 3e 
geldstoomonderzoek’.

Handige links
www.uu.nl/ondernemen 19
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Oprichting en Financiering6

Adviseren, helpen oprichten en investeren
in universitaire spin-offs

UtrechtInc Advisering medeoprichters, financiering, 
aandelen, oprichting

Utrecht Holdings
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Oprichting
Bij de oprichting en vlak na de oprichting van de spin-off worden er een aantal 
juridische documenten opgesteld. Dit zijn vaak de volgende documenten:

• Statuten
• Aandeelhoudersovereenkomst
• Samenwerkingsovereenkomst (na oprichting)
• Licentieovereenkomst (na oprichting)

In de bijlage Toepasselijke Overeenkomsten wordt iets verder ingegaan op de 
verschillende overeenkomsten. Bij de oprichting wordt ook de keuze voor de 
rechtsvorm van de onderneming gemaakt. In het geval van een universitaire spin-off 
zal dit bijna zonder uitzondering een besloten vennootschap (bv) worden. Daarnaast 
moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden, zoals het opzetten van een 
administratie en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Voordat de daadwerkelijke oprichting plaatsvindt, wordt bepaald hoe de aandelen bij 
oprichting verdeeld worden. Dit zal afhangen van een aantal factoren, zoals de bijdrage 
aan de oprichting als medeoprichter, wat iemands waarde en inbreng is in de 
onderneming en hoeveel geld een partij inbrengt. Ook kunnen er verschillende 
soorten aandelen worden uitgegeven waaraan verschillende rechten worden 
toegekend (bijvoorbeeld wel of geen stemrecht). Dit wordt vastgelegd in de statuten. 
Ook hierbij kan UtrechtInc je adviseren. 

Houd hierbij in ieder geval rekening met het feit dat je, bij behoud van je fulltime 
dienstverband bij de UU, nooit meer dan 4,99% van de aandelen in bezit mag krijgen. 
Meer over de richtlijnen die de UU volgt bij het verdelen van de aandelen is te vinden 
in het ‘Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en 
medewerkers in academische startups’ en de ‘Regeling Nevenwerkzaamheden’ van de 
UU.

Financiering
Het gebeurt maar zeer zelden dat een bedrijf meteen bij oprichting al inkomsten 
genereert. In sommige sectoren, zoals in biotech, laten inkomsten vaak zelfs nog jaren 
op zich wachten. Maar een bedrijf heeft natuurlijk geld nodig om te kunnen opereren. 
Om te kijken hoeveel financiering het bedrijf nodig heeft zal er een gedegen financieel 
plan opgesteld moeten worden. In de opstartfase kan er voor financiering uit 
verschillende bronnen geput worden:

• Eigen middelen van de oprichters
• Pre-seed fondsen (bijvoorbeeld het Rabo Pre-seed fonds)
• Friends, Family & Fools (informele geldschieters uit eigen omgeving)
• Informal Investors (particuliere investeerders, zoals business angels)
• Universiteit Utrecht Holding BV / UMC Utrecht Holding BV
• Financiering bij een bank
• Durfkapitaal (venture capital)
• (Equity) crowdfunding
• Subsidiebronnen

Deze financiering kan de vorm hebben van een lening of een investering. Bij 
investeringen staan hier ook aandelen en daarmee soms zeggenschap in het bedrijf 
tegenover.

Informeer je ook in een vroeg stadium over alle subsidiemogelijkheden waar het bedrijf 
mogelijk voor in aanmerking komt. Kijk bijvoorbeeld meteen al naar de mogelijkheden 
van een NWO TTW Take-off subsidie en NWO TTW Demonstrator, die kunnen helpen bij 
de opstart van het bedrijf. Zo kun je bij de Take-off subsidie een fase 1-aanvraag doen 
voor een haalbaarheidsstudie (dus vóór oprichting) en een fase 2-aanvraag om een 
lening van maximaal €250.000 te krijgen om het bedrijf te laten groeien. Ook zijn er vaak 
voor wetenschappers minder bekende regelingen bij bijvoorbeeld RVO en de Europese 
Commissie, die zich specifiek richten op het kennisintensieve mkb.
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Faciliteiten

Research Support Office

7

Advies gebruik faciliteiten

Utrecht Holdings Advies biotech/medtechspecifieke huisvesting en labs

UtrechtInc Eventuele huisvesting en faciliteiten
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Faciliteiten

Ruim voor de oprichting ga je inventariseren wat voor faciliteiten het bedrijf nodig 
heeft. In eerste instantie kan het bedrijf mogelijk starten en zich huisvesten binnen de 
muren van de UU. Dit is in lang niet alle gevallen mogelijk, bijvoorbeeld door 
ruimtegebrek. Stem het ruim van tevoren binnen het departement en de faculteit af als 
je gebruik wilt maken van UU-faciliteiten. Bespreek het eerst met je 
departementsmanager en vervolgens samen met de directeur en het bestuur van de 
faculteit. Let erop dat het gebruik van faciliteiten en ruimte bij de UU van tijdelijke aard 
is. Indien je met het bedrijf alleen kantoorruimte nodig hebt, kijk dan of je bij UtrechtInc
terecht kunt. Laat je in ieder geval tijdig adviseren door je faculteit, Utrecht Holdings en 
UtrechtInc over de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

Naast het huren van ruimte is het soms ook voordelig of zelfs noodzakelijk om met het 
bedrijf gebruik te maken van bepaalde onderzoeksapparatuur en -infrastructuur van 
de UU. Een deel van deze infrastructuur wordt reeds aan derden aangeboden. Een 
overzicht vind je op de pagina Labs en faciliteiten. Daarnaast houdt Utrecht Life 
Sciences een overzicht bij van UU en UMCU faciliteiten voor het Life Sciences-domein. 
Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van het ‘Innovatielab 
Life Sciences & Chemistry’.

Indien het bedrijf van faciliteiten gebruikmaakt die normaal niet aan derden (buiten de 
UU) wordt aangeboden, zorg dan dat je duidelijke afspraken maakt over het gebruik, 
de kosten en aansprakelijkheid.
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Labs en faciliteiten Universiteit Utrecht
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Bijlagen
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Toepasselijke overeenkomsten

In deze bijlagen wordt nog iets gedetailleerder ingegaan op de verschillende juridische 
documenten en overeenkomsten die mogelijk een rol spelen bij de oprichting van een 
spin-off bedrijf. Let op dat iedere situatie uniek is en niet ieder document altijd van 
toepassing is.

Statuten

Bij de oprichting van een besloten vennootschap (bv) worden er statuten opgesteld. De 
statuten leggen de basisregels vast waaronder het bedrijf zal opereren. Zo worden de 
volgende zaken in de statuten vastgelegd:

• Doelstelling van de onderneming
• Regels m.b.t. de overdracht van aandelen en het aanbieden van aandelen aan derden
• Eigenschappen van de verschillende soorten aandelen
• Waarde van de aandelen
• Stemrecht en besluitvorming van de aandeelhouders
• Benoeming en ontslag van bestuurders

UtrechtInc, een notaris en in sommige gevallen ook Utrecht Holdings kunnen je hierover 
adviseren.

Aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst worden specifieke afspraken gemaakt 
tussen de aandeelhouders. Dit is in het geval van meerdere aandeelhouders 
altijd aan te raden om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Stel dat 
bijvoorbeeld een van de oprichters om privéredenen uit het bedrijf wil stappen 
en daardoor ook niet meer de juiste aandacht kan opbrengen om als goede 
aandeelhouder op te treden, dan wil je als medeoprichters misschien wel de 
mogelijkheid om hem/haar te verplichten zijn/haar deel aan de overige 
aandeelhouders aan te bieden. Of stel dat meer dan de meerderheid het bedrijf 
wil verkopen, dan wil je mogelijk de minderheid ook kunnen verplichten hun 
aandelen te verkopen. Zo kunnen zich allerlei mogelijke situaties voordoen 
waarbij het goed is als van tevoren duidelijke afspraken gemaakt zijn.

Zorg ook hier dat je je goed en tijdig laat informeren en op tijd in overleg gaat 
met je medeoprichters.

25

Bijlagen



Licentieovereenkomst

Zoals aangegeven bij stap 5, Licentie en Samenwerking, zal het bedrijf een 
licentieovereenkomst moeten afsluiten als het gebruik gaat maken van 
intellectueel eigendom van de Universiteit Utrecht. In deze overeenkomst 
worden de voorwaarden vastgelegd waaronder het bedrijf dit mag doen. Hier 
staat bijvoorbeeld in welk deel van het intellectueel eigendom gebruikt mag 
worden, voor welke doeleinden en in welke markt.

Daarnaast wordt er in de overeenkomst vastgelegd welke vergoeding 
hiertegenover staat. Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende vormen 
worden gekozen: milestone payments als bepaalde doelen zijn behaald en/of in 
royalty’s als percentage van de omzet. Vaak wordt er voor een combinatie 
gekozen. Desgewenst kunnen er afspraken worden gemaakt over het afkopen 
van toekomstige royalty’s.

In veel gevallen worden er tevens afspraken gemaakt over het gebruik van 
toekomstig intellectueel eigendom dat bij de UU wordt gegenereerd en mogelijk 
van belang kan zijn voor het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een verbetering van 
de technologie waarvoor het bedrijf nu een licentie heeft.

Meer achtergrond is te vinden in het ‘Richtsnoer omgang met aandelenbelangen 
van kennisinstellingen en medewerkers in academische startups’. Een 
licentieovereenkomst is altijd maatwerk en vereist hele specifieke expertise. Het 
is dus altijd aan te raden om een expert in te schakelen voor advies, en 
eventueel om je te assisteren bij het onderhandelen. 

Samenwerkingsovereenkomst

Zoals besproken bij stap 5, onder Samenwerken met de UU, kan het voor zowel 
het bedrijf als de UU interessant zijn om te blijven samenwerken. Hiervoor wordt 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin staan op hoofdlijnen 
afspraken over het gebied van samenwerking, wat iedere partner bij zal dragen 
aan de samenwerking, hoe wordt omgegaan met intellectueel eigendom dat uit 
de samenwerking voortvloeit en aansprakelijkheid.

Er zijn ook allerlei subsidiemogelijkheden die gezamenlijk kunnen worden 
aangevraagd (zie stap 6, Financiering). Hierbij is het altijd een vereiste om een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Soms is de subsidieverstrekker ook 
contractant. Let hierbij op dat in deze nieuwe overeenkomst andere 
voorwaarden kunnen staan dan in een eerdere samenwerkingsovereenkomst 
tussen de UU en het bedrijf, zoals andere afspraken over het gebruik van 
intellectueel eigendom. Het werk dat uitgevoerd wordt onder deze subsidie zal 
dan altijd onder de voorwaarden van die overeenkomst vallen.
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