
 

Onderzoeksdata-bepalingen van financiers van universitiair
onderzoek in NL
Citation for published version (APA):
Osinski, L. (2014). Onderzoeksdata-bepalingen van financiers van universitiair onderzoek in NL. Surf master
class research data management, Maastricht.

Document license:
CC BY

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2014

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/850e27a7-f30e-4c24-862b-8fb6f795c7a0


Onderzoeksdata-bepalingen van financiers 
van universitair onderzoek in NL 

Master Class Research Data Management in Nederland | Maastricht | 3/4 april 2014 
UKB Werkgroep Datamanagement | Voorwaarden van Financiers 
Maarten van Bentum | Henk van den Hoogen | Leon Osinski 

Leon Osinski, TU/e [l.osinski@tue.nl] 
Available under CC BY 4.0 license, which permits unrestricted 
use, distribution, and reproduction in any medium, provided 
the original author and source are credited. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Onderwerpen 

 Onderzoeksfinanciering in NL 
bronnen | bestemming | universitair onderzoek 

 1e geldstroom 
rijksoverheid (Ministerie OCW) 

 2e geldstroom 
NWO | ZonMW | STW 

 3e geldstroom 
bedrijven | private fondsen | EU 
  



Onderzoeksfinanciering in NL 
bronnen 

Bron 

Publiek (rijksoverheid, component 
onderzoekfinanciering) 

 
       40,9 % 

Publiek (NWO, STW, ZonMw) 

Publiek (EU) 10,8 % 

Privaat (non-profitfondsen, te vergelijken 
met publieke financiers) 

3,1 % 

Privaat (bedrijfsleven) 45,1 % 

Presenter
Presentation Notes
Gegevens 2009, dus al weer 5 jaar oud. Bron: Hertog, P. den e.a. (december 2012), Wetenschaps, technologie en innovatie indicatoren 2012 (Dialogic | NIFU | CWTS, december 2012) .Totaal: € 10.408 miljoen euro



Onderzoeksfinanciering in NL 
bestemming 

Bestemming 

Universiteiten 

Niet-universitaire onderzoeksinstellingen 
(NWO-instituten, KNAW) 

Niet-universitaire onderzoeksinstellingen 
(TNO, GTI’s, TTI’s) 

Bedrijfsleven 

Presenter
Presentation Notes
Waar gaat het geld naar toe? Waar wordt het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd?



Onderzoeksfinanciering in NL 
bronnen en bestemming  

Bron \ Bestemming Universiteiten Niet-universitaire 
onderzoeksinstellingen 

Bedrijfsleven Totaal (bron) 

Publiek 
(rijksoverheid) 

1e geldstroom TNO, GTI’s, TTI’s Indirecte 
financiering 

 
 
      40,9 %    Publiek (NWO, STW, 

ZonMw) 
2e geldstroom NWO-instituten, 

KNAW 

Publiek (EU) 3e geldstroom 10,8 % 

Privaat (fondsen) 3e geldstroom 3,1 % 

Privaat 
(bedrijfsleven) 

3e geldstroom Onderzoek binnen 
eigen sector 

45,1 % 

€ 10.408 miljoen 
[2009] 

Presenter
Presentation Notes
Alleen kolom universitair onderzoek. Niet dus niet-universitaire onderzoeksinstellingen en indirecte financiering Indirecte financiering: fiscale maatregelen WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, gericht op verlaging loonkosten, 743 miljoen euro in 2013) en RDA (Research en development aftrek, gericht op aftrek kosten apparatuur, 375 miljoen euro in 2013).Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) doet de uitvoering: www.rvo.nlOok universiteiten kunnen hier indirect van profiteren: contractresearch dat een universiteit doet voor een bedrijf wordt hiermee voor dat bedrijf goedkoper en dus aantrekkelijker.8 NWO-instituten (CWI, DIFFER, FOM, NIOZ…: http://www.nwo.nl/over-nwo/wat+doet+nwo/instituten ; DANS samen met KNAW en NLeSC samen met Surf) en 17 KNAW-instituten (https://www.knaw.nl/nl/instituten) worden niet meegenomen in de rapportage en presentatie. Hiermee is niet gezegd dat deze instituten geen databepalingen of databeleid kennen. Integendeel.KNAW-(instituten) “Alle KNAW-onderzoeksdata worden duurzaam opgeslagen en voor iedereen toegankelijk gemaakt, tenzij zwaarwegende redenen dat in de weg staan (deze redenen staan in de datanotitie van een KNAW-instituut).”Alle onderzoeksdata, tenzij in de datanotitie staat dat dit niet hoeft.Opgeslagen in een datarepository die voldoet aan algemeen geaccepteerde standaarden, zoals het Data Seal of Approval.Opgeslagen bij voorkeur direct nadat de dataset compleet is, uiterlijk bij afronding van het onderzoek.Alle onderzoeksdata worden open access toegankelijk, tenzij in de datanotitie staat dat dit niet hoeft.Bij elk nieuw te starten onderzoeksproject vraagt de KNAW om in het onderzoeksplan een korte paragraaf op te nemen waarin staat hoe omgegaan wordt met de data die in dat project geproduceerd of verzameld worden. Hierdoor kan al in een vroeg stadium rekening worden gehouden met hergebruik.De KNAW heeft budget beschikbaar om KNAW-onderzoekers en instituten te stimuleren hun publicaties en data open access toegankelijk te maken.[https://www.knaw.nl/nl/thematisch/open-access-en-digitale-duurzaamheid/open-access/beleid]



Onderzoeksfinanciering in NL 
universitair onderzoek 

Bron Universiteiten (fte, 2012) 

1e geldstroom (rijksoverheid, component 
onderzoekfinanciering) 

42,5 % 

2e geldstroom (NWO, STW, ZonMw) 24,9 % 

3e geldstroom (EU)  
        32,6 % 3e geldstroom (non-profitfondsen) 

3e geldstroom (bedrijfsleven) 

Presenter
Presentation Notes
Bron: http://www.rathenau.nl/web-specials/de-nederlandse-wetenschap/organisaties/universiteiten-en-umcs.html, tabel: Excel-bestand met onderzoeksgegevens De eerste geldstroom is dus bijna 2x zo groot als de tweede geldstroom.Maar per universiteit verschillen (fte, 2010):TUD: 1e geldstroom: 35,5%, 2e geldstroom:12,3 %, 3e geldstroom: 52,2 %TUe: 1e geldstroom: 36,3 %, 2e geldstroom: 20,4 %, 3e geldstroom: 43,3 %Component onderzoekfinanciering 1e geldstroom (2012) : 2.528 miljoen euro (inclusief EZ voor wageningen)Inkomsten 2e geldstroom in 2011 voor alle universiteiten 450,3 miljoen euro 



Databepalingen in de financiering van universitair onderzoek 

eerste geldstroom 

 De Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening 
Zorgvuldig onderzoeksdatamanagement en archivering /  
beschikbaarstelling van data ten dienste van controleerbaarheid en 
replicatie van onderzoeksresultaten  

 Standard evaluation protocol 2015-2021 
“the assessment committee considers the research unit’s policy on 
research integrity (…) It is interested in how the unit deals with research 
data, data management and integrity…”  zorgvuldig datamanagement 
ten dienste van wetenschappelijke integriteit  

 

Presenter
Presentation Notes
Eerste geldstroom is lumpsumfinanciering van OCW en EZ: component onderzoeksfinanciering in 2012: € 2.528 miljoen euro (circa 2,5 miljard euro) = inclusief UMC’s en HBO [Jan van Steen, Totale onderzoekfinanciering 2011-2017, p. 13, tabel 5]Lumpsumfinanciering (toekenning vast bedrag waarbij universiteiten autonoom in de besteding zijn) is niet vergelijkbaar met financiering van onderzoek vooraf (ex-ante) met behulp van subsidies. Bij financiering vooraf met subsidies kun je voorwaarden stellen, bij toekenning vast bedrag is dat niet of veel minder het geval.Bij de eerste geldstroom is het aan de ontvanger van het bedrag – de universiteit dus – hoe het geld wordt besteed en of en hoe er voorwaarden en eisen gesteld worden. In dit opzicht raakt dit onderdeel van deze presentatie dus aan de rapportage en presentatie van de sub-werkgroep Instellingsbeleid. Niettemin, hebben we gemeend de 1e geldstroom hier kort te moeten behandelen en zijn we op zoek gegaan naar criteria die generiek door universiteiten zelf aan universitair onderzoek gesteld worden. We komen dan uit bij 2 bronnen: De Nederlandse gedragscode wetenschapbeoefening en het nieuwe Standard Evaluation protocol. Beide van de VSNU. Nederlandse gedragscode:“Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, blijkt duidelijk waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze zijn ontleend en waar ze te controleren zijn. Uitwerking III.1 Onderzoek moet gerepliceerd kunnen worden om de juistheid ervan te testen. De keuze van de onderzoeksvraag, de opzet van het onderzoek, de keuze van de gehanteerde methode en verwijzing naar geraadpleegde bronnen is nauwkeurig gedocumenteerd. III.2 De kwaliteit van dataverzameling, data-invoer, dataopslag en dataverwerking wordt goed bewaakt. Goede verslaglegging van alle stappen en controle op de uitvoering is noodzakelijk (labjournaals, voortgangsrapportages, documentatie van afspraken en beslissingen enz.). III.3 De bewaartermijn van ruwe onderzoeksgegevens is minimaal 5 jaar. Deze gegevens worden op aanvraag ter beschikking gesteld aan andere wetenschapsbeoefenaren. III.4 Ruwe onderzoeksgegevens worden zodanig gearchiveerd dat deze te allen tijde met een minimum aan tijd en handelen kunnen worden geraadpleegd. III.5 Bij al het onderwijsmateriaal, ook bij mondelinge informatieoverdracht, wordt de herkomst of de bron daarvan vermeld.” (p. 4-5)SEP protocol: criteria voor de beoordeling (assessment) van universitair onderzoek. Het nieuwe protocol is zeer recent. Het is in het nieuws geweest omdat maatschappelijke relevantie als beoordelingscriterium zwaarder gaat tellen en de nadruk op het aantal publicaties als maat voor de kwaliteit van het onderzoek verlaten wordt. In het SEP-protocol is ook aandacht voor wetenschappelijke integriteit en in het verlengde daarvan voor datamanagement, met andere woorden hoe een onderzoeksgroep omgaat met zijn onderzoeksdata wordt vanaf 2015 een criterium bij de beoordeling van onderzoeksgroepen 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2012).pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/SEP_2015-2021.pdf


Databepalingen in de financiering van universitair onderzoek 

tweede geldstroom 

 
NWO | ZonMW | STW | 

Presenter
Presentation Notes
NWO is een zelfstandig bestuursorgaan, onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. De minister keurt de begroting goed en reageert op het strategisch plan van NWO. De basis van het werk van NWO wordt geregeld in de NWO-wet. NWO voert haar taak in het bijzonder uit door het toewijzen van middelen. Het geld wordt door NWO op basis van programma- en projectvoorstellen verdeeld over de universiteiten (de tweede geldstroom) en de negen NWO-instituten, maar ook onder andere onderzoeksinstituten. NWO financiert vooral fundamenteel georiënteerd onderzoek, maar daarnaast via de Stichting Technische Wetenschappen (STW) ook onderzoek met een meer toepassingsgericht (technisch-wetenschappelijk) karakter. Via ZonMw (een fusie van Zorgonderzoek Nederland en het gebied medische wetenschappen van NWO) verloopt de financiering van het medische onderzoek. Dus: STW en ZonMW aparte stichtingen met een eigen bestuur; ontvangen geld van NWO.Budget STW:“Het budget van STW is voor circa 44 miljoen euro afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 22 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 10 miljoen euro van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 8 miljoen euro aan cash cofinanciering door partners in onderzoeksprojecten. De rest bestaat uit budgetten van programma’s waarvoor STW het programmabureau is, waaronder NanonextNL en NanoLabNL. Daarnaast dragen partners in het onderzoek voor omgerekend circa 10 miljoen euro in natura bij.”NWOKengetallen NWO: Uitgaven naar bestemming, 2011		Bestemming		Uitgaven (M€)	Verdeling in %Totale uitgaven	754,6		100- Universiteiten	450,3		60- NWO-instituten	166,0		22- Overig		95,5		13- Beheerskosten	42,8		6



Tweede geldstroom 

NWO 

NWO regeling subsidies (vanaf mei 2011) 
 “Bij databestanden worden NWO en de kennisinstelling waar het 

onderzoek is uitgevoerd, tezamen beschouwd als de ‘producent van de 
databank’”  

 “NWO kan ter bevordering van de kennisoverdracht van 
onderzoeksresultaten nadere voorwaarden stellen aan de auteursrechten 
en de extractierechten op databanken die in het kader van het onderzoek 
worden gecreëerd. Databanken met bijbehorende toelichting worden in 
elk geval op door NWO aan te geven wijze beschikbaar gesteld voor 
gebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek. De binnen 
een onderzoeksproject verzamelde gegevens dienen daarom goed en 
toegankelijk te worden gedocumenteerd en opgeslagen.” 

 

Presenter
Presentation Notes
“Het extractierecht beschermt de inhoud van de databank, dat wil zeggen de gegevens.”“Het extractierecht is een verbodsrecht terzake van de opvraging of het hergebruik van de databank (art. 2, eerste lid DW). Onder opvraging wordt verstaan ‘het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm’.” NWO is mede-producent van de data en kan als zodanig voorwaarden stellen aan het (her)gebruik van de data. In ieder geval is toegestaan verder wetenschappelijk onderzoek. En daarom moeten de data goed en toegankelijk worden bewaard en opgelsagen“29. Bij databestanden worden NWO en de kennisinstelling waar het onderzoek is uitgevoerd, tezamen beschouwd als de ‘producent van de databank’ zoals bedoeld in de Databankenwet.30. Door aanvaarding van een subsidie voor onderzoek dat resulteert in auteursrechtelijk werk en/of databanken, geeft de auteursrechthebbende respectievelijk de producent van de databank(en) toestemming voor het volgende:NWO kan ter bevordering van de kennisoverdracht van onderzoeksresultaten nadere voorwaarden stellen aan de auteursrechten en de extractierechten op databanken die in het kader van het onderzoek worden gecreëerd. Databanken met bijbehorende toelichting worden in elk geval op door NWO aan te geven wijze beschikbaar gesteld voor gebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek. De binnen een onderzoeksproject verzamelde gegevens dienen daarom goed en toegankelijk te worden gedocumenteerd en opgeslagen.”Advies van het projectteam Datamanagement aan het Algemeen Bestuur van NWO (17 april 2013)NWO eist maximale toegang tot wetenschappelijke data uit projecten die door NWO (mede) zijn gefinancierd, voor hergebruik door onderzoekers; Voor NWO geldt: Open Access tot data waar dat kan, „restricted access‟ waar dat nodig is; NWO eist dat de door NWO gefinancierde onderzoekers omgaan met data conform de reeds bestaande gedragscodes; NWO beschouwt het met elkaar delen van onderzoeksdata als een gebruikelijke gang van zaken in het wetenschappelijk onderzoek; hergebruik van data wordt bevorderd door goede openbare informatie over de data, toepassing van gestandaardiseerde coderingssystemen en koppeling met andere dataverzamelingen; NWO streeft er naar dat de data van NWO-projecten duurzaam worden opgeslagen, in een „digital repository‟ met een internationaal aanvaard kwaliteitskeurmerk; NWO ziet het verzamelen van data, het bewerken en het cureren van data tot en met het deponeren daarvan als activiteiten die behoren tot het reguliere, wetenschappelijke onderzoek en is bereid die werkzaamheden te subsidiëren;De NWO-regeling subsidies wordt explicieter gemaakt wat betreft omstandigheden voor „restricted access‟ en embargo-periodes van dataopslag;Datamanagement wordt steeds meegenomen in het beoordelingstraject van subsidieaanvragen;Bron: http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Toegang_Tot_Data__TTD/2013_TTD_Rapp._Datamanagement.pdf (17 april 2013)

http://www.nwo.nl/
http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/regeling-subsidieverlening-nwo


Tweede geldstroom 

ZonMw 
Nieuwe subsidiebepalingen per 1 juli 2013, Artikel 20: Databestanden 
 
 ZonMw en subsidieontvanger zijn tezamen ‘producent van de databank’ 
 Subsidieaanvrager moet laten zien in hoeverre het onderzoek met 

bestaande data kan worden gedaan, door uitbreiding van bestaande data 
of met een nieuwe dataverzameling 

 Subsidieontvanger stelt een datamanagementplan op waarin aangegeven 
wordt hoe, wanneer en de wijze waarop data beschikbaar worden gesteld 

 Data dienen volgens de geldende standaarden te worden 
gedocumenteerd en opgeslagen 

 Financiële afrekening is afhankelijk van het nakomen van de afspraken 
over datamanagement 
 

Presenter
Presentation Notes
Net als NWO ziet ZonMW zich ook als mede-producent van de databank maar werkt dit uitgebreider uit. Project Toegang Tot Data #TTData* http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/toegang-tot-data-ttdata/algemeen/  

http://www.zonmw.nl/
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/toegang-tot-data-ttdata/algemeen


Tweede geldstroom 

STW 
Projectresultaten (‘foreground’) centraal in subsidie-voorwaarden 
 
Algemene voorwaarden (1 maart 2014) 
Eigendom van resultaten 
 Resultaten zijn gezamenlijk eigendom van STW en de begunstigde [=onderzoeksinstelling] 
Gebruikslicenties 
 De resultaten kunnen voor niet-commercieel onderzoek en onderwijs door de begunstigde 

worden gebruikt 
Publicaties 
 Beoogde publicaties voorleggen aan STW en gebruikerscommissie: bevat de publicatie een 

octrooieerbare uitvinding? Bij geen bezwaar gaat publicatie door.  
 

Wetenschappelijke integriteit 
“STW wil wetenschapsfraude voorkomen en traceren en sluit daarbij aan bij het beleid van NWO, 
de universiteiten en de KNAW. Dit beleid geldt voor de aanvraagfase en de fase na honorering. 
Het gaat om bewustwording, meldingen en mogelijke maatregelen.” 
 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Waarschijnlijk omdat het bij STW meer of vaker om samenwerking met bedrijven gaat, wordt er niet gesproken over onderzoeksdata maar over (project)resultaten (‘foreground’) en het (intellectuele) eigendom en gebruik ervan (licentie). Eigendomsrechten en bescherming van resultaten1. Achtergrondkennis blijft eigendom van de partij die de betreffende achtergrondkennis inbrengt.2. Resultaten die vatbaar zijn voor intellectuele eigendomsrechten zijn gezamenlijk eigendom van STW en de begunstigde. Indien 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 STW en de betreffende begunstigden. Resultaten die uitsluitend zijn gegenereerd door een (werknemer van een) gebruiker zijn eigendom van de betreffende gebruiker.3. Indien werknemers of andere personen die werken voor een partij, rechten kunnen doen gelden op resultaten, zorgt deze partij ervoor dat deze rechten kunnen worden uitgeoefend zoals gesteld in deze algemene voorwaarden.4. De projectleider informeert STW 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 STW 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/projectleider zal alle noodzakelijke ondersteuning die in redelijkheid mag worden verwacht, verlenen bij het aanvragen van een octrooi op resultaten tijdens het project en na de einddatum.6. Indien naar het oordeel van een partij sprake is van octrooieerbare resultaten zullen deze partij, de begunstigde en STW nadere afspraken maken over eventuele octrooiaanvraag op deze resultaten en over de kosten daarvan voordat de octrooiaanvraag wordt ingediend.7. Indien naar het oordeel van een partij sprake is van resultaten die hij als know-how geheim wil (laten) houden, maken deze partij, de begunstigde en STW 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

http://www.stw.nl/
http://stw.nl/sites/stw.nl/files/mediabank/Algemene financieringsvoorwaarden NED.pdf
http://stw.nl/sites/stw.nl/files/mediabank/Algemene financieringsvoorwaarden NED.pdf


Databepalingen in de financiering van universitiair onderzoek 
derde geldstroom 

 
Bedrijven | Private fondsen | EU  



Derde geldstroom 

bedrijven 

 
Philips | ASML | KPN | Shell | DSM | NXP   

 
 Rechtstreekse financiering: projectresultaten eigendom bedrijf ; 

universiteit gebruikslicentie projectresultaten voor onderzoek- en 
onderwijsdoeleinden ; toestemming vragen voor publicaties 

 Co-financiering met STW:  voorwaarden STW zijn geldend 

 
 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Contractonderzoek, TU/e, 3TU.Federatie:Rechtstreekse financiering: frame-overeenkomst Niet voor alle R&D-uitvoerende bedrijven in Nederland gegevens beschikbaar zijn. In de R&D-Special van Technisch Weekblad van 11 april 2009 staat hierover: “… er is meer bedrijfsresearch in Nederland dan uit de cijfers blijkt. Niet alle bedrijven willen deze gegevens – vaak uit concurrentieoverwegingen – beschikbaar stellen. van de tweehonderd grotere Nederlandse bedrijven verstrekken er vijftig tot honderd geen R&D-cijfers. Belangrijke Nederlandse afwezigen in de top dertig zijn de NS en TomTom. Daarnaast wordt het veel Nederlandse dochters van buitenlandse concerns vaak door het moederbedrijf niet toegestaan om cijfers te verstrekken, enkele positieve uitzonderingen (Thales, Nefit, Dow) daargelaten. DAF doet R&D in Eindhoven, maar mag van moederbedrijf PACCAR geen cijfers publiceren. Medtronic doet dat in Arnhem en Maastricht, maar de Amerikaanse moeder verhindert sinds vorig jaar openheid. Bosch vDT (van Doorne Transmissie) verstrekt sinds enkele jaren ook geen cijfers meer. Hetzelfde geldt voor SKF (Veenendaal) en Sara Lee (Utrecht).”http://www.wti2.nl/investeringen/r-d/bedrijven-individueel 



Derde geldstroom 

private fondsen 

 
Aids Fonds | Alzheimer Nederland | Diabetes Fonds | Epilepsiefonds | Fonds 
Psychische Gezondheid | Stichting Meedoen Mogelijk Maken : Fonds 
verstandelijk gehandicapten | Hersenstichting Nederland | Johanna 
Kinderfonds | KNCV Tuberculosefonds | KWF Kankerbestrijding 
Longfonds  | Maag Lever Darm Stichting | Nederlandse Brandwonden 
Stichting | Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting | Nederlandse Hartstichting | 
Nierstichting Nederland | Prinses Beatrix Spierfonds | Reumafonds | Stichting 
Meedoen Mogelijk Maken : Revalidatiefonds | Stichting MS Research 

Presenter
Presentation Notes
Leden Stichting Samenwerkende GezondheidsFondsen: http://www.gezondheidsfondsen.nl/leden-sgf.aspx Totaal onderzoeksbudget gezondheidsfondsen 2011: 135,507 miljoen euro (bron: http://www.rathenau.nl/web-specials/de-nederlandse-wetenschap/financiering/gezondheidsfondsen.html) (niet alleen voor universitair onderzoek?)Koningin Wilhelmina Fonds (KWF, 80 miljoen) en Nederlandse Hartstichting (20 miljoen) zijn de grootste wat onderzoekfinanciering betreft.Als er bepalingen over gegevens of data zijn hebben deze meestal betrekking op de vertrouwelijkheid van gegevens (Wet bescherming persoonsgegevens). Hartstichting noemt expliciet de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Uitzondering is Longfonds: databepaling vergelijkbaar met NWO: mede-eigenaar van databank; beschikbaar stellen van gegevens aan anderen voor wetenschappelijk onderzoek
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Horizon 2020 #1: model grant agreement 
 “… the beneficiary must aim to deposit at the same time the 

research data needed to validate the results presented in the 
deposited scientific publications, ideally into a data 
repository.” [ Model grant agreement, p. 58, italics mine ] 

 “… the notion of ‘publication’ increasingly includes the data 
underpinning the publication and results presented (…) This 
data is needed to validate the results presented (…) 
Beneficiaries are also invited to grant open access to this data, 
but there is no obligation to do so.” [ Guidelines on open 
access, p. 7] 

 

Presenter
Presentation Notes
Horizon 2020: budget 70 miljard euro. Achtse kaderprogramma voor onderzoek, 2014-2020http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-mga-gga [ Participant portal Horizon 2020 ]http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-mono_en.pdf [ Model Grant Agreement Horizon 2020 ] http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf  [ = Guidelines on open access…]Het gaat om onderzoeksdata die aan de resultaten van het onderzoek ten grondslag liggenEn omwille van de wetenschappelijke integriteit (validatie, verificatie onderzoeksresultaten)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-mono_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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Horizon 2020 #2: Open research data pilot 
 “… aims to improve and maximise access to and re-use of research data 

generated by projects for the benefit of society and the economy.” 
 “Regarding the digital research data (…), the beneficiaries must: deposit in a 

research data repository and take measures to make it possible (…) to access, 
mine, exploit, reproduce, and disseminate – free of charge for any user (…) the 
data … [italics mine] 

 Two types of data: data underlying publications and other data as indicated by 
researchers in DMPs [raw data or curated data not directly attributable to a 
publication]  

 “Participating projects will be required to develop a Data Management Plan 
(DMP), in which they will specify what data will be open.” 

 “Projects may opt out of the pilot to allow for the protection of intellectual 
property or personal data; in view of security concerns; (…)” 

 “As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to 
specific parts of their research data…” 
 

Presenter
Presentation Notes
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf [Guidelines on data management in Horizon 2020 ] Open research data pilot: ook hergebruik van data ; vooral ingevuld door een DMP [ DMP as an early deliverable within the first six months of the project ]Scope: 7 areas of Horizon 2020 ; €3 billion [ 20% of the overall Horizon 2020 budget 2014-2015 ]Guidelines on open access to scientific publications and research data in Horizon 2020 (version 1.0, 11 December 2013)Guidelines on data management in Horizon 2020 (version 1.0, 11 december 2013): open research data pilotOpen research data pilot / Data management plan [ DMP ]What types of data will the project generate/collect?What standards will be used?How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-use? If data cannot be made available explain whyHow will this data be curated and preserved?

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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