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JURIDISCHE MAATREGELEN BIJ SCHENDING VAN OPEN SOURCE LICENTIE 

Indien een partij niet voldoet aan de bepalingen van de betreffende open source licentie, kan die 

partij zowel wanprestatie plegen als inbreuk op auteursrecht maken. De Nederlandse wet biedt 

de rechthebbende een aantal mogelijkheden om tegen wanprestatie en/of auteursrecht inbreuk 

op te treden. Welke maatregelen het meest voor de hand liggen, hangt af van de specifieke 

omstandigheden van het geval. Daarbij is met name het volgende van belang: 

 Is de open source software auteursrechtelijk beschermd? 

 Wie heeft de auteursrechten op de open source software? 

 Is de afnemer van de open source software gebonden aan de open source licentie?  

 Is er sprake van wanprestatie? 

 Is er sprake van inbreuk op auteursrecht? 

 Heeft de licentienemer het recht van de auteursrechthebbende verkregen om op te 

treden tegen wanprestatie c.q. inbreuk op auteursrecht? 

 Welke en hoeveel schade heeft de rechthebbende geleden? 

 Is de schade toerekenbaar? 

 Gaat de beperking c.q. uitsluiting van aansprakelijkheid onder de open source licentie wel 

op? 

o Is er sprake van opzet of bewuste roekeloosheid? 

o Is de afnemer een bedrijf of een consument? Of een bedrijf met minder dan 50 

werknemers? 

o Wordt de open source software gratis beschikbaar gesteld of tegen betaling? 

 Heeft de inbreukmaker winst gegenereerd voortvloeiend uit de inbreuk? 

De rechthebbende kan de volgende maatregelen nemen (Nb. indien aan de vereisten voor deze 

maatregelen wordt voldaan!): 

 Auteursrechtelijke maatregelen als: 

o Schadevergoeding 

o Winstafdracht 

o Recall van inbreukmakende software? 

o Rectificatie? 

o Overzicht van winst en schade? 

o Beslag op inbreukmakende goederen? 

o Beslag op gelden verkregen door of het resultaat van de inbreuk? 

o Vernietiging of gebruiks onklaar maken van de inbreukmakende software? 

 Verbintenissenrechtelijke maatregelen als: 

o Schadevergoeding 

o Nakoming vorderen van de open source licentie 

o (Partiële) ontbinding van de open source licentie 

o Vervangende schadevergoeding 
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Per geval kunnen dus verschillende juridische maatregelen worden genomen. Aan de hand van 

een analyse van de feiten en omstandigheden van het geval kan beoordeeld worden welke acties 

het meest voor de hand liggen. 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Wouter Dammers van SOLV. 
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