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VALKUILEN EN AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK VAN OPEN SOURCE SOFTWARE 

Gebruik van open source software kan veel voordelen opleveren. Zo kan bespaard worden op 

licentiekosten, is men minder afhankelijk van leveranciers, en kan men terug vallen op community 

escrow. Gebruik van open source software in of samen met eigen (closed source) software kan 

echter ook problemen opleveren. Zo kunnen bepaalde licenties tot gevolg hebben dat ook de 

eigen software onder de betreffende open source licentie moet worden vrij gegeven (het 

zogenaamde “virale effect” van open source software). En je eigen “kroonjuwelen” wil je liever 

niet op straat hebben liggen. Het is daarom aan te raden om per geval te beoordelen of open 

source software gebruikt kan worden, en of de toepasselijke licentie geen besmettend effect heeft 

op de eigen software. We raden daarom aan om bij gebruik van open source software onder 

meer de volgende vragen te stellen: 

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

o Wordt bestaande code aangepast? 

o Wordt bestaande code gecombineerd met nieuwe code? 

o Bestaat er een zodanige samenhang tussen twee verschillende delen code, dat 

beide delen zo afhankelijk van elkaar worden dat het geheel als een afgeleide 

wordt gezien van een of beide delen code?    

 Is de code geschreven om de functionaliteiten van de andere code te 

gebruiken? 

 Is de werking afhankelijk van de andere code? 

 Bestaan er alternatieven voor de code. 

 Wordt voldaan aan de verplichtingen onder de betreffende licentie? 

o Moet de broncode ter beschikking worden gesteld? Aan wie? Hoe? 

o Gelden er informatieverplichtingen?  

o Moet ik de licentie verstrekken bij verspreiding van de open source software? 

o Mag ik eigen voorwaarden hanteren? Hoe? 

 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 een prijs? 

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan beoordeeld worden of de open source 

software kan en mag worden verspreid, en onder welke voorwaarden. 

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