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WIE HEEFT HET AUTEURSRECHT OP OPEN SOURCE SOFTWARE 

Eén van de grootste mythes van open source software, is dat er geen auteursrecht op berust. Dit 

is onjuist. Wel is het zo dat deze software onder voorwaarden van de betreffende open source 

licentie vrij beschikbaar is. Auteursrecht op de software is dus niet minder relevant dan bij 

proprietary software. Wie heeft dan de auteursrechten op open source software? Immers, een 

belangrijk aspect bij open source software is dat het vaak ontwikkeld is door meerdere 

programmeurs. Het werk evolueert continu door verbeteringen, wijzigingen en toevoegingen door 

de open source community. Juridisch gezien heeft dit een aantal gevolgen. Daarom raden wij aan 

om bij gebruik van open source software onder meer de volgende vragen te stellen: 

 Wordt de open source software door auteursrecht beschermd? 

 Wie heeft de auteursrechten op de open source software? 

o Werknemer? 

o Heeft de entiteit het werk onder eigen naam openbaar gemaakt? 

o Wat zegt het contract? 

o Hebben meerdere partijen delen van de software ontwikkeld? 

 Zijn deze delen van elkaar te onderscheiden? 

o Hebben meerdere partijen de software in zijn geheel ontwikkeld? 

o Zijn de auteursrechten anderszins over gedragen? 

 Is de open source software een gezamenlijk werk? 

 Zijn de verbeteringen, wijzigingen en toevoegingen aan de open source software op 

zichzelf staande auteursrechtelijk beschermde werken?  

 Is er sprake van een “derivative work”, op grond van de betreffende open source licentie? 

De uitkomst hiervan is bijvoorbeeld van belang voor de vraag wie het exclusieve recht heeft om 

het computer programma openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit betekent ook dat 

diegene anderen kan verbieden om deze handelingen te verrichten. Of om daar voorwaarden aan 

te verbinden, zoals het geval is bij open source licenties. 

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