
IX. WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE  

 

Ondernemingen behoren: 

 

1. Ernaar te streven dat hun activiteiten op bevredigende wijze passen binnen de 

wetenschappelijke en technologische (W&T) beleidslijnen en plannen van de landen op 

wiens grondgebied zij hun activiteiten uitoefenen en, voor zover van toepassing, bij te 

dragen tot de ontwikkeling van het nationaal en lokaal kunnen op wetenschappelijk en 

technologisch gebied in het gastland;  

 

2. Waar mogelijk in hun bedrijfsvoering praktijken te hanteren die de overdracht en snelle 

verspreiding van technologie en know-how mogelijk maken, rekening houdend met de 

bescherming van intellectuele eigendomsrechten;  

 

3. Waar dit passend is, activiteiten inzake de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling 

in het gastland uit te voeren die aansluiten op de behoeften van de lokale markt en 

werknemers uit het gastland in W&T-functies aan te stellen en hun scholing te stimuleren, 

rekening houdend met de commerciële behoeften;  

 

4. Indien licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten worden verleend of 

anderszins technologie wordt overgedragen, dit te doen onder redelijke voorwaarden en 

bepalingen, en zodanig dat wordt bijgedragen aan de perspectieven voor duurzame 

ontwikkeling van het gastland op lange termijn;  

 

5. wanneer de commerciële doelstellingen zich daartoe lenen, banden aan te knopen met 

lokale universiteiten en openbare onderzoeksinstituten en deel te nemen aan gezamenlijke 

onderzoeksprojecten met lokale ondernemingen of werkgeversorganisaties.  

 

Toelichting op Wetenschap en technologie  

 

 In een kennisgerichte, wereldwijde economie waarin nationale grenzen vervagen, vormen de 

toegang tot technologie en know-how en het vermogen deze te gebruiken essentiële 

voorwaarden om de ondernemingsresultaten te verbeteren, ook voor kleine of uitsluitend 

binnenlands opererende ondernemingen. Het is ook een belangrijke voorwaarde om de hele 

economie te laten profiteren van de effecten van de technologische vooruitgang, zoals 

productiviteitsstijging en werkgelegenheidsgroei, binnen de context van een duurzame 

ontwikkeling. Multinationale ondernemingen vormen het belangrijkste kanaal voor de 

grensoverschrijdende overdracht van technologie. Zij dragen bij tot de innovatiecapaciteit van 

hun gastlanden door nieuwe technologieën te genereren, te verspreiden en zelfs binnenlandse 

ondernemingen en instellingen de mogelijkheid te geven deze te gebruiken. De R&D-

activiteiten van MNO’s kunnen, als er goede relaties met het nationale innovatiesysteem 

bestaan, bijdragen tot een versnelling van de economische en sociale vooruitgang in het 

gastland. Op zijn beurt kan de ontwikkeling van een dynamisch innovatiesysteem in het 

gastland de commerciële afzetmogelijkheden voor MNO’s vergroten.  

 

 Dit hoofdstuk heeft daarom tot doel om, rekening houdend met economische haalbaarheid, 

concurrentie overwegingen en andere beperkingen, te bevorderen dat multinationale 

ondernemingen de vruchten van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verspreiden in 

de landen waarin zij werken en daardoor bijdragen aan de vergroting van de 

innovatiecapaciteit van die landen. Dit kan inhouden dat men producten op de markt brengt 

waarin nieuwe technologieën zijn verwerkt, licenties voor procesinnovaties verleent, W&T-

personeel aanneemt en opleidt en R&D-samenwerkingsverbanden aangaat. Bij de verkoop of 

licentie van technologieën moeten niet alleen de overeengekomen voorwaarden en bepalingen 

redelijk zijn, maar zouden MNO’s ook moeten kijken naar de langetermijneffecten die deze 

technologieën op het gebied van ontwikkeling, milieu en andere gebieden in het eigen land en 

het gastland hebben. Bij hun activiteiten kunnen multinationale ondernemingen de innovatieve 

capaciteit van hun internationale dochterbedrijven en onderaannemers ontwikkelen en 

verbeteren. Daarnaast kunnen ze de aandacht vestigen op het belang van de lokale 



wetenschappelijke en technologische infrastructuur, zowel fysiek als institutioneel. In dit 

opzicht kunnen MNO’s een waardevolle bijdrage leveren aan de formulering, door de regering 

van het gastland, van beleidskaders die tot de ontwikkeling van dynamische innovatiesystemen 

kunnen leiden.  

 


