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Enkele maanden geleden velde het Landgericht Hamburg een oordeel in de zaak die door softwaremaker 
Harald Welte was aangespannen tegen hardwareleverancier Fantec [1]. Welte stelde voor de Duitse 
rechter dat Fantec in strijd handelt met de voorwaarden van de GNU General Public License V2 Open 
Source licentie. Onder deze voorwaarden was de door Welte ontwikkelde “netfilter/iptables” software 
beschikbaar. Onderdelen van deze software zitten in de firmware van de mediaplayers die door Fantec 
worden verhandeld. De broncode van de software van Welte werd door Fantec niet conform de GPLv2-
licentie openbaar gemaakt. De rechter constateert schending van de licentievoorwaarden en veroordeelt 
Fantec onder meer tot het betalen van een boete aan Welte.

Open source software is software die 

door de maker samen met de daarbij 

horende broncode voor een ieder 

beschikbaar is gemaakt. Het gebruik 

van open source in software neemt 

flink toe, zo constateert technisch 

onderzoeksbureau Gartner in 2012 [2]. 

Het gebruik van open source software 

heeft namelijk diverse voordelen. Zo zijn 

er aanmerkelijke kostenbesparingen, 

omdat voor open broncode niet betaald 

hoeft te worden. De open broncode 

kan voorts door een ieder verder 

worden ontwikkeld, waardoor men 

niet afhankelijk is van de initiële maker. 

Een gebruiker kan dus zelf de software 

voorzien van de door hem gewenste 

functionaliteit. Ook commerciële 

softwareleveranciers gebruiken 

daarom steeds vaker open source 

in hun producten. In deze bijdrage 

wordt besproken welke gevolgen het 

gebruik van open source heeft voor 

softwareontwikkelaars en hun klanten.

De werking van het open source model
De insteek van open source is het 

gebruik van het auteursrecht ten 

behoeve van het vrij beschikbaar 

maken en vooral houden van een 

broncode. Het auteursrecht dat op open 

source rust, stelt de softwaremaker 

in staat om voor te schrijven onder 

welke voorwaarden de broncode mag 

worden gebruikt. De toestemming van 

de softwaremaker om de broncode te 

gebruiken (de licentie), wordt slechts 

verleend en blijft slechts in stand 

wanneer aan die voorwaarden wordt 

voldaan. Wanneer dat niet gebeurt, 

kan de softwaremaker handhavend 

optreden. Zo kan de softwaremaker 

van een gebruiker die niet voldoet 

aan de licentievoorwaarden succesvol 

een schadevergoeding of zelfs de 

stopzetting van het gebruik van de 

broncode vorderen. Dat open source 

code vrij te gebruiken is, betekent dus 

niet dat de gebruiker kan doen en laten 

wat hij wil. 

Het verschil met closed source licenties, 

is dat in open source licenties de 

licentievoorwaarden gericht zijn op 

het vrij beschikbaar houden van de 

broncode. De gebruiker van open 

source moet bijvoorbeeld in de nieuwe 

broncodes die hij daarmee ontwikkelt, 

verwijzen naar de maker van de open 

source en de vindplaats. Ook kan 

worden bepaald dat een gebruiker 

van open source, de bijbehorende 

licentietekst of de oorspronkelijke 

broncode beschikbaar moet stellen. 

De meest gebruikte open source licentie 

is de GNU General Public License. 

De gebruiker wordt in de GPL licentie 

toegestaan om een verveelvoudiging 

van de open source broncode te maken 

of om de code te bewerken. Dit mits 

de gebruiker ervoor zorgt, dat hij deze 

verveelvoudiging of bewerking onder de 

dezelfde licentievoorwaarden openbaar 

maakt. Deze voorwaarde wordt ook wel 

een copyleft bepaling genoemd.

Gebruik van open source in commerciële 
software: geen vrijheid, blijheid 
Het gebruik van open source gaat 

eenvoudig, aangezien het niet nodig 

is om uitdrukkelijk een licentiecontract 

te tekenen met de softwaremaker. 

De licentievoorwaarden worden met de 

open source broncode meegeleverd. 

Wie vervolgens de broncode verspreidt, 

bewerkt of verwerkt in eigen software, 

wordt geacht akkoord te zijn gegaan met 

de licentievoorwaarden. Dit geldt ook 

voor commerciële software ontwikkelaars 

die open source verwerken in hun 

(closed source) producten. 

Opmerkelijk is dat, gelet op de 

verstrekkende bepalingen die open 

source licenties kunnen bevatten, niet 

alle commerciële softwareontwikkelaars 

zorgvuldig omgaan met het gebruik 

van open source. Onterecht wordt bij 

open source nog gedacht aan “vrijheid, 

blijheid”. Dit terwijl open source 

licenties vergaande verplichtingen 
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kunnen bevatten. Wanneer niet aan 

deze verplichtingen wordt voldaan, 

kan de auteursrechthebbende 

softwaremaker het gebruik van de open 

source componenten tegenhouden. 

Commerciële softwareontwikkelaars 

lopen zo het risico dat ze niet meer 

kunnen voldoen aan hun verplichtingen 

tegenover hun klanten. Onderhoud 

op de broncode kan bijvoorbeeld niet 

worden uitgevoerd, wanneer deze niet 

meer mag worden gebruikt. Anderzijds 

kunnen softwareontwikkelaars, 

wanneer zij wel aan de verplichtingen 

in de open source-licenties voldoen, 

verplicht zijn om onderdelen 

van de broncode van hun eigen 

(commerciële) softwareproduct vrij 

beschikbaar te maken. Hiertoe was 

bijvoorbeeld navigatiebouwer TomTom 

verplicht, nadat zij open source 

componenten verwerkte in haar ‘GO’-

programmatuur. Inmiddels is een aantal 

van de broncodes van die software 

gepubliceerd op het internet [3]. De 

door TomTom gebruikte open source-

componenten waren overigens ook 

ontwikkeld door Harald Welte.

Voor commerciële software-

ontwikkelaars betekent dit niet dat 

zij per definitie moeten afzien van 

het verwerken van open source 

componenten in hun product. 

Het vermijden van open source kan 

immers ook extra kosten (want: extra 

ontwikkelwerk) met zich mee brengen. 

Allereerst bevatten niet alle open source 

licenties vergaande copyleftbepalingen. 

Een voorbeeld van een ruime open 

source licentie is de Berkeley Software 

Distribution (BSD) licentie. Deze bevat 

geen copyleft-bepalingen, maar eist 

alleen dat de auteursrechthebbende 

wordt genoemd, de licentietekst 

beschikbaar is en de naam van de 

auteursrechthebbende niet wordt 

gebruikt voor promotiedoeleinden. 

Voorts is de toepasselijkheid van 

copyleft-bepalingen afhankelijk van de 

manier waarop softwaremakers open 

source in hun eigen product opnemen. 

De GPL-licentie bijvoorbeeld, leert 

dat daarvoor het enkele aanroepen 

van open source componenten niet 

voldoende is. Daarnaast vallen de 

onderdelen van de commerciële 

software die zonder de open source 

componenten kunnen werken, niet 

onder de GPL copyleftbepalingen. Dit is 

evident anders wanneer bij het tot stand 

brengen van commerciële software de 

open source-componenten als basis en 

vertrekpunt worden gebruikt.

Commerciële softwareontwikkelaars 

kunnen dus probleemloos gebruik 

maken van open source, mits zij dit 

op een zorgvuldige manier doen. 

Voor het gebruik van open source 

componenten moet duidelijk zijn 

welke licentievoorwaarden moeten 

worden nageleefd en op welke manier 

de componenten technisch gezien 

worden verwerkt in het commerciële 

product. Wanneer veel verschillende 

open source componenten worden 

gebruikt en ook toeleveranciers van de 

software ontwikkelaar met open source 

werken, kan de inzet van een juridisch 

expert noodzakelijk worden om de 

open source-compliancy te bewaken. 

Zorgvuldig omgaan met open source 

voorkomt vervelende verrassingen voor 

de (commerciële) softwareontwikkelaar 

en zijn gebruikers.

Continuïteit van de gebruiker
Ook voor de continuïteitspositie van 

organisaties die closed source software 

gebruiken, is het van belang dat hun 

softwareleverancier voldoet aan de 

licentievoorwaarden die horen bij de 

inzet van open source. Het onderhoud 

en de doorontwikkeling van het 

commerciële softwareproduct is immers 

afhankelijk van de toestemming om 

de daarin verwerkte open source 

componenten te mogen gebruiken. 

Wanneer de softwareleverancier die 

toestemming niet heeft, kunnen die 

werkzaamheden stil komen te liggen. 

Om dezelfde reden is het noodzakelijk, 

dat ook in het kader van broncode-

escrow wordt bekeken of een software 

leverancier zich conformeert aan de 

licentievoorwaarden die zijn verbonden 

aan de open source software die hij 

gebruikt (zie ook kader 1). 

Links
[1]   http://www.ifross.org/sites/default/files/ 

130618%20Urteil%20Fantec.pdf
[2]   http://www.gartner.com/id=2098416
[3]   http://www.tomtom.com/en_gb/gpl/

Open source en broncode-escrow 
De Software Borg Stichting levert oplossingen op het gebied van software 

continuïteit, met broncode-escrow als core business. In het kader van de 

broncode-escrow onderzoekt Software Borg of de partij die een broncode 

deponeert bij een IT-notaris (www.it-notaris.nl), tevens houder is van het 

daarop rustende auteursrecht. Dit wordt het titelonderzoek genoemd. Als 

onderdeel van het titelonderzoek, wordt een open source compliancy audit 

uitgevoerd. In de documentatie van het ontwikkelingsproces en in overleg 

met de softwareontwikkelaar wordt bekeken of, en zo ja welke open source 

componenten zijn gebruikt. Ook heeft Software Borg speciale software 

ontwikkeld, waarmee in de broncode op open source componenten wordt 

gescand. Wanneer deze in kaart zijn gebracht, wordt vervolgens bekeken aan 

welke licenties de softwareontwikkelaar zich dient te houden en of hij dat 

doet. Wanneer de softwareontwikkelaar niet compliant is, dient dat te worden 

gerepareerd alvorens de broncode wordt gedeponeerd. Dit omdat anders het 

risico bestaat dat de auteursrechthebbende op de open source componenten, 

afgifte of het gebruik van de gedeponeerde broncode tegenhoudt.
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