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1 Inleiding

In dit artikel komt de vraag aan de orde naar het verschil tussen de traditi-
onele koop van een exemplaar (zoals dat van een boek of een schilderij)
enerzijds en de aanschaf van software anderzijds. Kan het kooprecht van
toepassing zijn bij de aanschaf van standaardsoftware, en zo ja, onder
welke omstandigheden?2 Gezien enige tijd geleden gedane uitspraken
daarover van de minister van Justitie bij de behandeling van de regeling
omtrent ‘overeenkomsten op afstand’ lijkt de eerste vraag positief te moe-
ten worden beantwoord.3 Toch is het naar mijn mening geraden de discus-
sie over dit onderwerp aan een nadere beschouwing te onderwerpen, al is
het maar om de betekenis van de woorden van de minister op precieze
waarde te kunnen schatten.
De vraag naar de juridische kwalificatie van de overeenkomst voor de aan-
schaf van software is zowel in Nederland als Duitsland berucht.4 Bij de
beantwoording ervan spelen verschillende complicerende factoren een
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1 Ik dank prof. M.H. Wissink voor de nuttige opmerkingen bij dit artikel. Verder gaat mijn dank
uit naar prof. H.W.K. Kaspersen en prof. J.H. Spoor voor hun commentaar bij een eerdere ver-
sie van dit stuk.

2 Andere automatiseringsovereenkomsten, zoals adviescontracten en softwareontwikkeling-
contracten, waarin de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en -nemer centraal staan,
komen niet aan de orde. Deze zijn niet vergelijkbaar met de koop van traditionele exemplaren
(meestal ook standaardproducten).

3 Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 861, nr. 5, p. 5-6, waarover hieronder nader.
4 Girot noemt de discussie erover zonder duidelijke uitspraak van de wetgever ‘doomed to eter-

nal contention’ (C. Girot, User protection in IT contracts. A comparative study of the protection
of the user against defective performance in information technology (diss. Tilburg), Den
Haag: Kluwer law international 2001, p. 172). Köhler en Fritzsche noemen de Duitse literatuur
en jurisprudentie over de ‘Überlassung von Software’ al in 1993 ‘allmählich unüberschaubar’
(H. Köhler & J. Fritzsche, Die Herstellung und Überlassung von Software im Bürgerlichen
Recht, in: M. Lehmann e.a., Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogramnmen, Köln:
Schmidt 1993, p. 515, noot 2).
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rol. Deze kunnen verklaren waarom velen in de literatuur zeggen dat de
aanschaf van standaardsoftware niet of niet zonder meer gelijk kan wor-
den gesteld aan de koop van een exemplaar van een boek of een schilderij,
waarbij vanzelfsprekend sprake is van de koop van een stoffelijke zaak.
Eén daarvan is dat de beantwoording van de vraag naar het juridische
karakter van software als rechtsobject haar schaduw al vooruit werpt naar
die op de vraag naar de kwalificatie van de overeenkomst.5 Concreet bete-
kent het dat zij die software als een stoffelijke zaak beschouwen de aan-
schaf van standaardsoftware vaak om die reden beschouwen als de koop
van die zaak. Zij die van mening zijn dat software geen zaak is, wijzen om
die reden (directe) toepassing van het kooprecht af.
Voorts is de omstandigheid dat software vrijwel altijd een auteursrechte-
lijk beschermd werk is een complicerende factor. Er bestaat een omvang-
rijke discussie over de reikwijdte van het auteursrecht op software en
vooral rond de vraag of de auteursrechthebbende het gebruik dat een ver-
krijger van software mag maken op grond van zijn auteursrechtelijke
bevoegdheden contractueel mag bepalen. Hieronder zal er telkens vanuit
worden gegaan dat de software auteursrechtelijk is beschermd, en dat de
eerste verkrijger een licentie van de auteursrechthebbende verkrijgt, op
basis waarvan de verkrijger de software op een bepaalde manier mag
gebruiken.6 De auteursrechtelijke regeling voor software, een implemen-
tatie van de zogenoemde Softwarerichtlijn, treft men aan in artikel 45h
Aw en verder.7 De discussie spitst zich toe op de vraag of de auteur op basis
van zijn verveelvoudigingsrecht (art. 45i Aw) mag bepalen dat en hoe de
verkrijger een exemplaar van de software mag gebruiken en welke rol de
gebruikersrechten, genoemd in artikel 45j Aw en verder, daarbij spelen.8

Sommigen betogen dat het auteursrecht nooit zover kan gaan dat de
auteur mag bepalen dat en hoe een verkrijger van een exemplaar dit mag
gebruiken, terwijl daarvan in de auteursrechtelijke literatuur veelal juist
wél wordt uitgegaan. Voor deze bijdrage is deze discussie in zoverre van
belang, dat afhankelijk van de interpretatie van de reikwijdte van het
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5 Girot, User protection in IT contracts, p. 171-173.
6 Deze vereenzelviging van de auteursrechthebbende met de leverancier is een welbewuste

vereenvoudiging van de problematiek. In feite kunnen er tussen de auteur en de verkrijger
tussenhandelaren zijn. Voorzover deze niet handelen namens de auteur, kunnen zij op ver-
schillende wijzen zelf bij de aanschaf van de software betrokken zijn. Deze casus, hoewel ook
interessant, komen hieronder niet aan de orde.

7 Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van com-
puterprogramma’s, PbEG 1991, L 122/42.

8 Vergelijk over de uitleg van art. 45i en j Aw onder meer: T.F.E. Tjong Tjin Tai, De omvang van
het gebruiksrecht van programmatuur, CR 2001-2, p. 60-65; Spoor, Verkade & Visser, Au-
teursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 594 e.v.; E.D.C. Neppelenbroek, Software: ‘De auteur, de
verkrijger en derden’ (te verschijnen).
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auteursrecht de aanschaf van software de transactie al dan niet (mede)
kan worden beschouwd als het verlenen van een licentie voor het gebruik
van de software. Is dat zo, dan wordt het problematisch om die licentiever-
lening als een koopovereenkomst aan te merken.
Ten slotte wordt de beantwoording van de kwalificatievraag soms gecom-
pliceerd door achterliggende wensen, zoals de mogelijkheid de consument
te laten profiteren van de dwingende bescherming van titel 7.1 BW.
In deze bijdrage geef ik een vijftal casus waarbij over de vraag of het koop-
recht van toepassing is, kan worden gediscussieerd. Daaropvolgend
beschrijf ik de discussie in Nederland. Eerst komen de opmerkingen van
de minister en de jurisprudentie over dit onderwerp aan de orde. Verder
beschrijf ik de verschillende in de literatuur verdedigde opvattingen.
Daarna doe ik hetzelfde voor het Duitse recht. Ten slotte evalueer ik de ver-
schillende opvattingen, teneinde tot een oordeel te komen. Ik zal verdedi-
gen dat het auteursrechtelijke karakter van de overeenkomst er niet aan
in de weg staat dat onder bepaalde wél te omschrijven omstandigheden
de (analoge) toepassing van het kooprecht mogelijk en geboden is. Het
gaat om die gevallen waarbij de verkrijger van de software tegen een eind-
prijs een onopzegbaar recht krijgt om de software te mogen gebruiken.

2 Vijf casus9

Casus 1: apparaat met software

Consument A gaat naar witgoedwinkel B en schaft zich daar een magne-
tron, merk C aan, waarin het één en ander aan ‘embedded software’ is ver-
werkt. A treft in de algemene voorwaarden geen contractsbepalingen over
(het gebruik van) de software aan.

Casus 2: softwarepakket ‘over the counter’

Consument X gaat naar warenhuis Y. Op de kantoorafdeling rekent hij een
doos, bevattend softwareproduct Z-soft, af bij de kassa. Op de doos staat
vermeld dat X bij opening van de doos gebonden is aan de gebruiksvoor-
waarden die in de doos zijn bijgevoegd. Thuis haalt hij de software, vastge-
legd op een cd-rom, uit de krimpfolieverpakking. Hij treft in de doos de
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9 Ik pretendeer met deze casus originaliteit noch uitputtendheid. Deze casus zijn onder meer
geïnspireerd door Th. Hoeren, Softwareüberlassung als Sachkauf: ausgewählte Rechts-
probleme des Erwerbs von Standardsoftware, München: Beck 1989. E.P.M. Thole, Software, een
‘novum’ in het vermogensrecht (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1991 en H. Haberstumpf, Der
urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, in: M. Lehmann e.a., Rechtsschutz und
Verwertung von Computerprogrammen, Köln: Schmidt 1993, p. 69-167.
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gebruiksvoorwaarden aan van de auteursrechthebbende producent van
de software.10 Daaruit blijkt onder meer dat X van de producent/auteurs-
rechthebbende van Z-soft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licen-
tie heeft verkregen voor het gebruik van het softwareproduct. De licentie
geeft de verkrijger het recht om Z-soft op één thuiscomputer te installeren
en uitsluitend vanaf die computer te gebruiken. De gebruikslicentie is
gesloten voor onbepaalde tijd. De producent/auteursrechthebbende heeft
het recht de licentie te ontbinden indien de verkrijger zich niet aan de
gebruiksvoorwaarden houdt.

Casus 3: telesoftware

Consument H vindt op Internet een Nederlandse website waarop het soft-
wareproduct ‘I-soft’ aangeboden wordt voor een bepaalde prijs. H heeft
interesse voor dit product en meldt zich daarom bij de aanbieder aan. Met
de gegevens van zijn creditcard verschaft hij zich de mogelijkheid (via een
password) het computerprogramma en een handleiding te downloaden. Bij
de overeenkomst zijn geen specifieke gebruiksvoorwaarden afgesproken.

Casus 4: softwarepakket met ‘site-license’ en helpdesk service

R wenst binnen zijn bedrijf gebruik te maken van softwarepakket S-soft. R
sluit daartoe met auteursrechthebbende/leverancier S een site-license
agreement af, welke R het recht geeft om de software te doen gebruiken op
haar client/server-systeem, en wel op 100 tot 150 werkplekken. Partijen
sluiten verder een servicecontract waarbij werknemers het recht verkrijgen
gebruik te maken van een helpdesk. Voor de software wordt een eenmalige
licentievergoeding betaald; voor de helpdeskservice moet halfjaarlijks een
vergoeding worden betaald, bestaande uit een vast bedrag, evenals een ver-
goeding gerelateerd aan het daadwerkelijke gebruik van de helpdesk. De
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10 In de door mij bestudeerde contracten die worden gehanteerd bij de aanschaf van software-
pakketten die men kan betrekken bij de detailhandel blijkt algemeen van de bedoeling dat
een gebruikslicentie ontstaat bij de aanschaf van de software door de verkrijger en dat deze
geldt tussen de verkrijger en de auteursrechthebbende. De detaillist fungeert hier uitsluitend
als ‘doorgeefluik’. De door de auteursrechthebbende bij de (soms in krimpfolie verpakte) soft-
warepakketten gevoegde licentieovereenkomsten worden ‘shrink-wrap’-licenties genoemd.
Zie over de toepasselijkheid van deze en dergelijke contractsvoorwaarden nader R.J.J.
Westerdijk & F. van der Klaauw, De shrink-wrap licentie, CR 1991-1, p. 18-24; F.W. Grosheide,
Shrink-wrap-license, WPNR 1997, p. 153-154; Girot, User protection in IT contracts, p. 283-306, en
de voortgaande discussie naar aanleiding van M.W. Scheltema & T.F.E. Tjong Tjin Tai,
Overeenkomsten sluiten door openen en klikken?, CR 2003-4, p. 244-248, met reacties van P.H.
Blok en T.J.M. de Weerd, CR 2004, 19 en Westerdijk, CR 2004, 45 en het naschrift bij beide reac-
ties. Zie voorts Rb. Amsterdam 24 mei 1995, CR 1997-2, p. 63-65 (Coss Holland/TM Data), waar-
over hieronder in een ander verband nader.
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serviceovereenkomst kan elk half jaar worden opgezegd. Bij opzegging van
de serviceovereenkomst vervalt niet het recht om S-soft te gebruiken.

Casus 5: pc met applicatiesoftware

K koopt in een winkel van L een personal computer. Op de harde schijf van
deze computer is applicatiesoftware M vastgelegd. K krijgt een reserve-
exemplaar van deze software mee. K verkrijgt het recht om twee jaar van
de software gebruik te maken; dan zal K het reserve-exemplaar moeten
inleveren en de software van de harde schijf verwijderen.

3 Nederland

3.1 Wetgeving

In de nationale en internationale wetgeving over koopovereenkomsten en
software kunnen geen eenduidige aanwijzingen worden ontleend over de
vraag of het kooprecht van toepassing is op de aanschaf van software. Het
is bijvoorbeeld omstreden of het CISG (het Weense Koopverdrag) van toe-
passing is bij de aanschaf van (standaard)software.11 Ook de Europese
Softwarerichtlijn biedt op dit punt geen duidelijkheid, hoewel in een van
de bepalingen van die regeling van het begrip ‘eerste verkoop’ gewag
gemaakt wordt.12 De beantwoording van de vraag of en wanneer sprake is
van een koopovereenkomst is een kwestie van nationale uitleg.13
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11 In Nederland voor toepasselijkheid: R.I.V.F. Bertrams, Enige aspecten van het Weens
Koopverdrag, preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad 1995, p.
28-29. Tegen: E.P.M. Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, in: H.
Struik e.a., 10 jaar IT & recht: verleden, heden en toekomst, Alphen aan den Rijn: Samson 1996,
p. 48-52, alwaar verwijzing naar internationale literatuur.

12 Zie art. 4c Softwarerichtlijn. Hierin wordt de zogenoemde uitputtingsregel gegeven, waarover
nader: E.D.C. Neppelenbroek, Software en de uitputtingsregel, AMI 2001-6, p. 125-132. Ook in
het evaluatieverslag van de commissie wordt geen ‘verlossend woord’ gesproken, alhoewel
daarin blijkt dat de commissie ervan uitgaat dat de uitputtingsregel alleen van toepassing is
bij ‘de verkoop van kopieën, d.w.z. goederen, terwijl de levering via onlinediensten geen uit-
putting ten gevolge heeft’ (Verslag van de commissie aan de Raad, het Europees Parlement en
het Economische en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging en de effecten van Richtlijn
91/250/EEG betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, COM (2000) 199
def), p. 17). Uit deze opmerkingen omtrent de toepasselijkheid van de uitputtingsregel voor
software kan evenwel niet worden opgemaakt wanneer het kooprecht precies van toepassing
is bij het aanleveren van dragers, en evenmin of het kooprecht niet van toepassing is bij
‘elektronische levering.’

13 Aldus: B. Czarnota & R.J. Hart, Legal protection of computer programs in Europe. A guide to the
EC directive, London: Butterworths 1991, p. 60. Vergelijk ook: Thole, De juridische kwalificatie
van de aanschaf van software, p. 39-41. Ook de (implementatie van de) richtlijnen consumen-
tenkoop (Richtlijn 99/44/EEG, PbEG 1999 L 171) en elektronische handel (Richtlijn nr.
2000/31/EG, PbEG 2000, L 178) geven geen nadere aanwijzingen voor deze kwalificatievraag.
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De minister van Justitie heeft zich in het wetgevingstraject voor de rege-
ling van ‘overeenkomsten op afstand’, inmiddels geïmplementeerd in
afdeling 7.1.9a BW,14 wél uitgelaten over de kwalificatie van de overeen-
komst voor de aanschaf van standaardsoftware. De minister werd
gevraagd of de kooptitel van toepassing kan zijn bij de elektronische lever-
ing van software (vergelijk casus 3).15 Het antwoord daarop luidde:

‘Inderdaad kan de elektronische levering van software niet worden
beschouwd als de levering van een roerende zaak. Dit betekent even-
wel niet noodzakelijkerwijs dat daarop de regels van titel 7.1 BW inzake
koop niet van toepassing kunnen zijn. Gedacht kan worden aan het
geval dat de elektronische levering van software de koop van een ver-
mogensrecht oplevert. In dat geval zijn de bepalingen inzake koop van
toepassing voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het
recht.’16

Voortgaande op het thema geeft de minister eveneens zijn opvatting over
de kwalificatie van de overeenkomst voor de aanschaf van software op
een drager (vergelijk casus 2).

‘Een en ander neemt niet weg17 dat een overeenkomst op afstand
uiteraard wel betrekking kan hebben op de verschaffing van informa-
tie- en communicatietechnologie aan de consument. Van de omstan-
digheden van het geval zal afhangen of sprake is van de koop van een
zaak of van een vermogensrecht, al dan niet in combinatie met het ver-
richten van een dienst. Zo zal in het geval van de aanschaf van op een
CD-ROM of een diskette opgenomen software sprake zijn van de koop
van een roerende lichamelijke zaak.’18

De minister heeft zich bij deze uitspraak laten leiden door het advies van
de SER-commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) ‘ICT en de consu-
ment’ uit 1998.19 De CCA adviseerde daar (onder meer) dat de (ratio van de)
overeenkomsten van opdracht, alsmede die van koop geschikt is als kwali-
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14 12 januari 2001, Stb. 25. Inwerkingtreding: 1 februari 2001; bron inwerkingtreding: 11 januari
2001, Stb. 24.

15 Kamerstukken II 1999/2000, 26 861, nr. 4, p. 3.
16 Kamerstukken II 1999/2000, 26 861, nr. 5, p. 5.
17 In de passage hiervoor wijst de minister erop dat deze problematiek eigenlijk niet te maken

heeft met de problematiek die geregeld wordt door de richtlijn ‘koop op afstand’. De opmer-
kingen over de kwalificatie dienen derhalve te worden aangemerkt als ‘overwegingen ten
overvloede’.

18 Kamerstukken II 1999/2000, 26 861, nr. 5, p. 5-6.
19 CCA 1998/09.
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ficatie van overeenkomsten voor de aanschaf van software. Zij wijst daar-
bij op de in de voor deze benoemde overeenkomsten uitgewerkte en naar
de mening van de commissie passende rechten en verplichtingen, en
daarbij in het bijzonder naar de dwingende consumentenbeschermde
bepalingen. Zij voegt daaraan toe dat het uit rechtszekerheidsoverwegin-
gen wenselijk is de aanschaf van software zo veel mogelijk ofwel te kwali-
ficeren als een overeenkomst tot opdracht, ofwel als koopovereenkomst.20

Voor de aanschaf van standaardsoftware acht zij het kooprecht direct van
toepassing voorzover de software op een drager (als zaak) wordt aangele-
verd. Van een opdrachtovereenkomst is sprake als aan standaardsoftware
aanpassingen dienen te worden verricht. Hierbij doet, aldus de commissie,
niet ter zake of de overeenkomst al dan niet elektronisch tot stand is geko-
men. Wel maakt het verschil uit of de software op een drager of over een
computernetwerk wordt aangeleverd. In dat laatste geval kan men, aldus
de commissie, niet spreken van een roerende lichamelijke zaak, maar
moet men spreken van dienstverlening. In dat geval moeten de koopregels
niettemin zo veel mogelijk worden toegepast. De reden die de commissie
daarvoor aandraagt is dat de consument nu eenmaal geen verschil ziet
tussen het downloaden vanaf de computer en de aanschaf van software-
producten in een winkel. Opvallend is dat de commissie, zoals de wetgever
wel deed, de schakelbepaling van artikel 7:47 BW niet noemt als aankno-
pingspunt voor de kwalificatie als koop bij ‘elektronische levering’. In de
slotbeschouwing maakt de CCA nog een terzijde dat haar analyse van de
kwalificatie van de aanschaf van software wat haar betreft los staat van
de kwalificatie van dergelijke software in het kader van bijvoorbeeld de
intellectuele eigendom.21

3.2 Jurisprudentie

In de Nederlandse rechtspraak kunnen weinig duidelijke aanwijzingen
worden gevonden voor de oplossing van de kwalificatievraag voor de
overeenkomsten zoals welke in de bovenstaande casus zijn beschreven.
Wellicht gaat dat naar aanleiding van de uitspraken van de minister ver-
anderen.
In de rechtspraak wordt wel van een koopovereenkomst gesproken als het
gaat om de aanschaf van hardware en/of software, maar daarmee wordt
nog geen principiële uitspraak gegeven of en onder welke omstandighe-
den de kwalificatie koop geboden is. Daarbij speelt waarschijnlijk een rol
dat in de aan de rechter ter beoordeling gegeven zaken vrijwel altijd spra-
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20 CCA 1998/09, p. 57-61, 74-75.
21 CCA 1998/09, p. 74, noot 2.
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ke is van professionele contractspartijen, en niet van een professionele
leverancier tegenover een consument, zodat de rechter ook nooit is
gevraagd uit te spreken dat het kooprecht al dan niet dwingend van toe-
passing is of kan zijn (art. 7:6 BW).
Voorzover een oordeel gegeven wordt over de aanschaf van standaardsoft-
ware is het moeilijk te achterhalen of een uitspraak gedaan wordt over de
kwalificatie van de overeenkomst. Vaak wordt bij de beoordeling van de
kwaliteit van de software de letterlijke kwalificatie ‘koop’ vermeden, maar
wordt wel de conformiteitmaatstaf van art 7:17 BW toegepast.22

De zaak Olyslager/Intermation levert een illustratief voorbeeld.23 Inter-
mation had Olyslager een tekstverwerkend softwarepakket met vooraf
bepaalde eigenschappen beloofd. Olyslager had namelijk uitdrukkelijk
bedongen dat het pakket geschikt zou zijn om te functioneren voor de
bestanden die zij in haar oude automatiseringsomgeving had opgebouwd.
De overgang van het oude naar het nieuwe systeem bracht echter allerlei
problemen met zich. Nu Intermation een vlekkeloos werkend pakket had
beloofd zonder dat er aanpassingen aan de software hoefden te worden
aangebracht, achtte de rechter wanprestatie aanwezig. De mogelijkheid
om de oude bestanden binnen het nieuwe pakket te kunnen gebruiken
behoorde namelijk een eigenschap van het geleverde pakket te zijn. Deze
kwaliteitsbeoordeling van het standaardproduct rijmt zonder meer met
de conformiteitmaatstaf van artikel 7:17 lid 2 BW.24

Hetzelfde geldt voor de zaak Genap/Improve.25 In dit geval leverde
Improve aan Genap onder meer software die niet millenniumbestendig
bleek. De rechter overwoog dat Improve gehouden was ‘om een systeem
samen te stellen dat de eigenschappen bezat die Genap op grond van de
overeenkomst mocht verwachten.’ Nu Genap naar het oordeel van de rech-
ter mocht verwachten dat het systeem ook na 1 januari 2000 zou werken
beval hij Improve deze fouten tijdig te herstellen. Zie ten slotte ook het
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22 Pres. Rb Amsterdam 16 oktober 1986, CR 1987, p. 42 (Olyslager/Intermation) m.nt. Kortmann;
Rb. Den Haag 25 november 1987, CR 1988, p. 158 (Olyslager/Intermation); Rb Den Bosch 15 janu-
ari 1988, CR 1993, p. 26 (Micro Software/Avic); Rb. Den Bosch 23 juni 1989, CR 1993, p. 28 (Micro
Software/Avic); Hof Den Bosch 4 februari 1991, CR 1993, p. 29 (Micro Software/Avic); Hof Den
Bosch 9 juni 1992, CR 1993, p. 30 (Avic/Micro Software); Pres. Rb. Amsterdam 28 mei 1998, CR
1998, p. 193 (Wedel/M&I); Hof Amsterdam 27 mei 1999, CR 1999, p. 199 (Wedel/M&I); Pres. Rb.
Den Bosch 5 november 1998, CR 1999, p. 140 (NFDA/Kalamazoo) m.nt. Rinzema; Pres. Rb.
Almelo 16 juli 1999, CR 1999, p. 252 (Genap/Improve) m.nt. Struik; Rb. Den Haag 11 juli 2001, CR
2001, p. 268 (Wolfsbergen/Exact); Rb. Den Bosch 13 oktober 2004, CR 2005, 13, p. 84-95
(Effi/Inducom/Exact) m.nt. De Graaf.

23 Pres. Rb. Amsterdam 16 oktober 1986, CR 1987, p. 42 (Olyslager/Intermation) m.nt. Kortmann;
Rb. Den Haag 25 november 1987, CR 1988, p. 158 (Olyslager/Intermation).

24 Zie ook de annotatie van Kortmann bij het eerste vonnis.
25 Pres. Rb. Almelo 16 juli 1999, CR 1999, p. 252 (Genap/Improve) m.nt. Struik.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



vonnis inzake WOB/Exact.26 Daar overwoog de rechter dat ‘niet gesproken
kan worden van een pakket dat aan de overeenkomst beantwoordde.’
Staat in de beoordeling niet de kwaliteit van de (standaard)software cen-
traal, maar de bevoegdheden van de verkrijger daarvan, dan blijkt de
(directe) toepassing van het kooprecht minder voor de hand te liggen.
Toch zijn ook hier uitspraken te vinden waar uitdrukkelijk van een koop-
overeenkomst wordt gesproken. In dit verband is nog het meest uitgespro-
ken de uitspraak inzake Coss/TM Data.27 In dat geval sprak de verkrijger,
Coss, de distributeur, TM Data, aan wegens het niet goed functioneren van
de standaardsoftware dbVista van de auteursrechthebbende, Raima. TM
Data verweerde zich in de eerste plaats met de stelling dat deze aan de
overeenkomst had voldaan nu zij een licentieovereenkomst heeft ver-
schaft aan Coss. Immers: in de verpakking van het softwarepakket bevond
zich een set met gebruiksvoorwaarden van auteursrechthebbende Raima.
Toen Coss de verpakking opende, ontstond een overeenkomst tussen Coss
en Raima, aldus TM Data. Vanaf dat moment, zo begrijp ik het verweer,
was TM Data niet meer betrokken bij de aanschaf van de software, en kon
uitsluitend Raima contractueel worden aangesproken door Coss.
Voorzover er wel een contractuele band bestond tussen TM Data en Coss,
beriep TM Data zich subsidiair op een van toepassing zijnde exoneratie-
clausule. De rechter moest onder meer een antwoord geven op de vraag of
er een contractuele band tussen Coss en TM Data bestond.28 Aan deze
vraag wijdt de rechtbank de volgende overweging:

‘Uit hetgeen in deze procedure is gesteld en gebleken kan niet worden
geconcludeerd dat partijen zijn overeengekomen dat aan Coss meer
dan een diskette met dbVista en een gebruiksrecht voor dat program-
ma werd verkocht. Een dergelijke transactie is ook niet ongebruikelijk,
aangezien een computerprogramma in het algemeen auteursrechte-
lijk beschermd is en er derhalve voor zo een programma, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeenkomen, slechts gebruiksrechten of licen-
ties worden verleend. Ook de term “licentie” in de offerte wijst erop dat
het er de partijen niet om te doen was aan Coss de eigendom van het
programma dbVista over te dragen, zodat het ervoor gehouden moet
worden dat aan Coss een gebruiksrecht is verkocht.’
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26 Rb. Den Haag 11 juli 2001, CR 2001, p. 268 (Wolfsbergen/Exact).
27 Rb. Amsterdam 24 mei 1995, CR 1997, p. 63.
28 Een andere vraag was of er een licentieovereenkomst was gesloten tussen Coss en Raima.

Deze vraag beantwoordt de rechter negatief. Het enkele openen van een verpakking acht de
rechtbank voor het doen ontstaan van een licentieovereenkomst tussen Raima en Coss onvol-
doende. Daarvoor zou tenminste op voorhand nodig moeten zijn dat Coss wist dat hij deze
overeenkomst zou aangaan en wat deze zou behelzen, aldus de rechtbank.
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Nu de rechter de contractuele (koop)relatie tussen Coss en TM Data aan-
wezig achtte, oordeelde hij ook dat TM Data verantwoordelijk was voor de
– naar het kooprecht te beoordelen – deugdelijkheid daarvan. Daarom
konden de vorderingen van Coss (grotendeels) worden toegewezen.
Uit dit vonnis lijkt te kunnen worden afgeleid dat tussen de leverancier en
de verkrijger een koopovereenkomst werd gesloten met als object het ver-
lenen van een gebruiksrecht. Enerzijds lijkt de rechter hiermee het au-
teursrechtelijke karakter van de overeenkomst te willen benadrukken.
Anderzijds wenst hij de aansprakelijkheid van de leverancier TM Data te
willen beoordelen naar het kooprecht. In de evaluatie zal ik nagaan hoe
deze overweging zich verhoudt met de verschillende opvattingen in de
literatuur, alsmede de uitspraken van de wetgever.

3.3 Literatuur

In de juridische literatuur bestaat weinig eenstemmigheid over de kwali-
ficatie van de overeenkomst voor de aanschaf van software. In de hand-
boeken over ‘computerrecht’ wordt het probleem opgemerkt, maar daarin
wordt zelden een ‘hard’ standpunt verdedigd.29 Girot acht het een onont-
warbaar probleem dat zonder een duidelijke uitspraak van de wetgever
niet kan worden opgelost.30

Voorzover wel een opvatting over de kwalificatie wordt gegeven maak ik
het volgende onderscheid. Enerzijds bestaat een groep van opvattingen
waarin de kwalificatie van de overeenkomst volledig los wordt gezien van
de auteursrechtelijke bescherming van software. Binnen deze groep van
opvattingen wordt zo veel mogelijk aangehaakt bij de kwalificatie koop.
Anderzijds bestaat een groep opvattingen die deze ‘auteursrechtelijke
dimensie’ uitdrukkelijk betrekt bij de beantwoording van de kwalificatie-
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29 Louwers wijst erop dat er onduidelijkheid bestaat over de kwalificatie. Hij geeft twee mogelijk-
heden aan: koop of een overeenkomst sui generis (E. Louwers, Computercontracten, in: J.E.J.
Prins e.a (red.), Recht en informatietechnologie: handboek voor rechtspraktijk en beleid, Den
Haag: Sdu Uitgevers 1999 (losbl.), p. 20). Stuurman noemt deze mogelijkheden ook en wijst op
de specifieke regeling betreffende de ‘Uniform Computer Information Transactions Act’ in de
Verenigde Staten als mogelijk alternatief (C. Stuurman, ICT-contracten, in: H. Franken, H.W.K.
Kaspersen & A.H. De Wild, Recht en computer, Deventer: Kluwer 2004, p. 102). De Graaf kwalifi-
ceert de overeenkomst als een sui generis (T.J. De Graaf in hetzelfde handboek, p. 126). Thole
lijkt afwijzend te staan tegenover het aannemen van de kwalificatie als koop, daarmee verwij-
zend naar haar eerder gegeven opvatting, die hieronder uitgebreid aan de orde zal komen
(E.P.M. Thole, Automatisering en aansprakelijkheid, in: J.E.J. Prins e.a (red.), Recht en informatie-
technologie: handboek voor rechtspraktijk en beleid, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999 (losbl.), p.
22; Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 29-54).

30 Girot, User protection in IT contracts, p. 156, 172. Haar onderzoek was afgesloten voor het
moment dat de minister zijn opmerkingen maakte over de toepasselijkheid van het koop-
recht.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



vraag. Binnen die groep van opvattingen blijkt de kwalificatie ‘koop’ pro-
blematischer.
Hijma geeft als opvatting dat ‘in ieder geval relatief eenvoudige stan-
daardsoftware zoals die in winkels wordt aangeboden’ als zaak wordt ver-
kocht. Hij meent dat analoge toepassing van het kooprecht in aanmerking
komt in geval van een ‘betaalde download’ van het Internet. Anders dan
de minister is hij van opvatting dat analoge toepassing via artikel 7:47 BW
bij de download niet in aanmerking komt. Er is volgens hem een verkoop
van noch een zaak, noch een recht. Er is in dat geval dus sprake van een
dubbele analogie.31

Deze opvatting sluit min of meer aan bij de opvatting van diegenen die
geen verschil maken tussen de koop van software en de koop van eender
welke exemplaren van auteursrechtelijk beschermde werken.32 In lijn
hiermee is ook goeddeels de opvatting van Kleve en De Mulder, die in soft-
ware niets anders dan een stoffelijke zaak zien, en de aanschaf ervan daar-
om reeds als de koop van die zaak. Er is in zoverre een verschil dat Kleve en
De Mulder de koopregeling ook bij elektronische verschaffing van soft-
ware rechtstreeks van toepassing achten.33

Tegenover de opvatting waarin zonder veel omhaal het kooprecht van toe-
passing wordt geacht staat deze, waarbij aan het auteursrechtelijke karak-
ter van de overeenkomst grote waarde wordt gehecht. Een goed voorbeeld
daarvan biedt Thole, die de juridische vraag naar de kwalificatie van de
aanschaf van software aan een uitgebreid onderzoek heeft onderwor-
pen.34 Een belangrijk uitgangspunt bij haar beschouwingen is dat de kwa-
lificatie niet kan worden beantwoord door te wijzen op de stoffelijkheid
van de drager. Eerst en vooral is software naar haar opvatting een ‘geeste-
lijke schepping’ die valt onder het bereik van de auteurswet.35 Nu voor
software ook nog een eigen auteursrechtelijk regime is gecreëerd, dat niet
geldt voor traditionele auteursrechtelijke werken, kan de overeenkomst
voor de aanschaf van software niet zondermeer worden vergeleken met
die voor de aanschaf van traditionele exemplaren (bijvoorbeeld de koop
van een boek).36 Zij wendt de aandacht af van de aanschaf van de drager
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31 Asser/Hijma 2001, nr. 196, 203, mede verwijzend naar de hierboven behandelde opmerkingen
van de wetgever.

32 Zie bijvoorbeeld Hondius, die voorts verwijst naar het voordeel van de consumentenbescher-
ming (E.H. Hondius, Computercontracten, in: F. de Graaf & J.M.A. Berkvens, Hoofdstukken
informaticarecht, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1991, p. 69).

33 Zie: P. Kleve & R.V. De Mulder, De juridische status van software, NJB 1989, p. 1342-1345. Zie
meer recent ook: P. Kleve, Juridische iconen in het informatietijdperk, Deventer: Kluwer 2004,
p. 180.

34 Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 29-53.
35 Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 36.
36 Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 38-39.
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waarop de software is vastgelegd: deze heeft naar haar opvatting weinig
vermogensrechtelijke waarde. In haar woorden: ‘Voor de kwalificatievraag
is vooral bepalend hetgeen partijen bedingen met betrekking tot de pro-
grammatuur, en niet zozeer hetgeen geldt ten aanzien van de rechten op
de drager.’37

Toegespitst op de hier ter discussie staande aanschaf van standaardpro-
grammatuur constateert Thole dat de beoogde verkrijger ervan van de
auteur een licentie verkrijgt die strekt tot het rechtmatige gebruik. De
transactie voor het verlenen van deze licentie wenst Thole in geen geval te
kwalificeren als een koopovereenkomst. Voor (dit aspect van) de contrac-
tuele relatie kan niet van de verkoop van een zaak worden gesproken.
Voorts sluit zij de route van de analoge toepassing van het kooprecht via
artikel 7:47 BW af: van een koop van een licentie als vermogensrecht kan
naar haar opvatting geen sprake zijn. Ingevolge artikel 7:9 jo. 7:47 BW
moet een dergelijke overeenkomst in haar optiek altijd zijn gericht op de
overdracht van een vermogensrecht, terwijl bij de aanschaf van stan-
daardsoftware door de rechthebbende aan de verkrijger een licentie wordt
verleend.38

Thole komt tot de conclusie dat het licentiegedeelte van de aanschaf van
software moet worden aangemerkt als een huurovereenkomst. Zij acht
voor deze overeenkomst gezien het huurrecht alle elementen aanwezig
om dit label aan het contract te hechten. Zij gaat er daarbij van uit dat het
in het normale geval gaat om het verlenen van het genot van de software
tegen een bepaalde prijs en voor een bepaalde duur. Voorzover de gebruiks-
licentie voor onbepaalde tijd is verleend, gaat Thole ervan uit dat de partij-
en doorgaans contractueel hebben geregeld dat de overeenkomst kan wor-
den opgezegd. Het huurrecht acht Thole niet direct van toepassing, nu het
niet het genot van een zaak betreft, maar de huur van een vermogens-
recht. Als ik haar goed begrijp, huurt de verkrijger van de software een
stukje auteursrecht voor het genot van de software.39

De Graaf deelt de analyse van Thole als het gaat om de niet-toepasselijk-
heid van het kooprecht voor het vestigen van de gebruikslicentie. De kwa-
lificatie als huur acht hij echter niet in alle gevallen passend, bijvoorbeeld
doordat de verhuurder dan een mogelijkheid krijgt om de overeenkomst
op te zeggen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling van de overeenkomst
hoeft te zijn. Hoewel de overeenkomst volgens De Graaf trekken kan heb-
ben van een huurovereenkomst, beschouwt hij de aanschaf van stan-
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37 Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 44. Overigens merkt zij
daarbij op dat voor het deel van de transactie dat betrekking heeft op de overdracht van de
drager, het kooprecht wel van toepassing is (p. 45).

38 Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 37-38.
39 Thole, De juridische kwalificatie van de aanschaf van software, p. 45-47.
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daardsoftware als een onbenoemde overeenkomst, waarop, afhankelijk
van de inhoud van de overeenkomst, bepalingen uit de huurtitel naar ana-
logie van toepassing kunnen zijn. Indien een eenmaal gevestigde licentie
verder wordt overgedragen kan naar de opvatting van De Graaf wél spra-
ke zijn van een koopovereenkomst.40

Ook Grosheide heeft er moeite mee om de gebruikslicentieovereenkomst
voor (onder meer) software te kwalificeren als een koopovereenkomst.
Anders dan Thole gaat hij ervan uit dat de licentieovereenkomst in het
Nederlandse recht niet gelijk kan worden gesteld met een benoemde over-
eenkomst.41 Wel merkt hij op dat het verlenen van de gebruikslicentie (ofte-
wel ‘downstream license’) verwantschap vertoont met de koopovereen-
komst. Hij wijst er daarbij op dat het bij de gebruikslicentie om de
consumptie van het informatieproduct gaat, en dat dergelijke licenties vaak
‘altijddurend’ (‘perpetual’) zijn en tegen een eenmalige vergoeding worden
verschaft.42 Hij trekt de conclusie dat een licentie niet een koop moet wor-
den genoemd, maar dat de redelijkheid van dit soort contracten met verge-
lijkbare maatstaven moet worden beoordeeld als bij de consumentenkoop.43

Ook andere schrijvers nemen de auteursrechtelijke dimensie van de aan-
schaf van standaardsoftware uitdrukkelijk in ogenschouw. Velen van hen
blijken echter minder moeite dan Thole en Grosheide te hebben om de
kwalificatie als koop te aanvaarden. Van Schelven en Struik karakterise-
ren de aanschaf van software aldus ‘dat, bij het leveren van programma-
tuur aan een verkrijger, er voor het auteursrechtelijk beschermde werk
een licentie wordt gegeven terwijl de drager, de tape(s) of disks waarop dat
werk is vastgelegd ofwel het “exemplaar” van dat werk, wordt verkocht in
die zin, dat de bedongen (licentie-)vergoeding mede geacht wordt een
koopprijs voor die drager te omvatten.’ Voor het geheel van deze transactie
achten zij de kwalificatie koop het meest passend als het gebruiksrecht
tegen een eenmalige vergoeding werd verworven. Als daarentegen de
software wordt geleverd tegen een periodieke vergoeding, heeft de over-
eenkomst het karakter van huur.44
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40 De Graaf, in: Recht en computer, p. 125-127.
41 F.W. Grosheide, Mass-market exploitation of digital information by the use of shrink-wrap

and click-wrap licenses, in: F.W. Grosheide & K. Boele-Woelki (red.), Molengrafica. Europees
privaatrecht 1998. Opstellen over internationale transacties en intellectuele eigendom,
Lelystad: Koninklijke Vermande 1998, p. 285.

42 Grosheide, Mass-market exploitation of digital information by the use of shrink-wrap and
click-wrap licenses, p. 284.

43 Grosheide, Mass-market exploitation of digital information by the use of shrink-wrap and
click-wrap licenses, p. 308.

44 P.C. van Schelven & H. Struik, Softwarerecht: bescherming en gebruik van programmatuur
sedert de richtlijn softwarebescherming, Deventer: Kluwer 1995, p. 70-71. Zie ook: H. Struik,
Over het wettelijk gebruiksrecht van software, in: P.B. Cliteur e.a. (red.), It ain’t necessarily so.
Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. Franken, Deventer: Kluwer 2001, p. 515.
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Hiermee is de opvatting van Westerdijk vergelijkbaar. Hij acht de kooptitel
direct van toepassing voorzover het gaat om de software als ‘functionele
zaak’ en voorts acht hij de kooptitel naar analogie van toepassing op de
verlening van de bij die zaak betrokken licentie (op de voet van art. 7:47
BW).45 Zie voorts ook Van der Klaauw-Koops, die naast de koop van de dra-
ger de regeling betreffende rechtskoop (art. 7:47 BW) van toepassing acht
op de aanschaf van de rechten die betrekking hebben op de programma-
tuur.46

4 Duitsland

4.1 Jurisprudentie

Anders dan in Nederland bestaat in Duitsland al geruime tijd vaste juris-
prudentie waarin is bevestigd dat en onder welke omstandigheden het
kooprecht van toepassing is op de overeenkomst voor de aanschaf van
standaardsoftware.
De eerste keer dat het Bundesgerichtshof deze lijn inzette betrof de uit-
spraak ‘Basic-Übersetzungsprogramm’.47 Gezien de grondige motivering
van deze uitspraak zal ik deze uitvoerig weergeven. Het BGH had in deze
zaak te beoordelen of de lagere instantie terecht had aangenomen dat een
overeenkomst voor de aanschaf van gebrekkige, op een drager aangelever-
de standaardsoftware door de verkrijger ervan kon worden ontbonden op
basis van het kooprecht. Het BGH overweegt dat het hier zomin om een
overeenkomst voor de ontwikkeling van software als om een duurverhou-
ding gaat. Het gaat hier om de aanschaf van voorgefabriceerde, zij het ook
complexe software verschaft tegen een eenmalige vergoeding voor vrij
gebruik (‘zu freier Verfüging’). In dat geval ligt de toepassing van het
kooprecht, aldus het BGH, ‘zumindest nahe’.48

Vervolgens behandelt het BGH verscheidene tegenwerpingen die tegen
het aannemen van de kwalificatie ‘koop’ kunnen worden gemaakt. In de
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45 R.J.J. Westerdijk, Produktenaansprakelijkheid voor software. Beschouwingen over de aanspra-
kelijkheid voor informatieprodukten (diss. Amsterdam VU), 1995, p. 194-195. Vergelijk ook: B.
Wessels, Know-how en software in de mangel van het vermogensrecht, NbBW 1995-9, p. 101.
Wessels oppert dat de gebruikslicentie als een kwalitatief, bij het exemplaar behorend recht
moet worden beschouwd in de zin van art. 6:251 BW. Nog weer een andere versie treft men
aan bij Loos: volgens hem is de licentieovereenkomst een toebehoren bij de geïnstalleerde
software op een geleverde computer ex art. 7:9 BW (M.B.M. Loos, Consumentenkoop,
Monografieën Nieuw BW, Deventer: Kluwer 2004).

46 F.A.M. van der Klaauw-Koops & S.F.M. Corvers, Praktisch informaticarecht voor het hoger
beroepsonderwijs, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 24.

47 BGH 4 november 1987, NJW 1988, p. 406. Zie voor een bespreking van de daaraan voorafgaan-
de jurisprudentie Westerdijk, Produktenaansprakelijkheid voor software, p. 165-167.

48 BGH 4 november 1987, NJW 1988, p. 407, r.o. II.1.a)bb).
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eerste plaats komt aan de orde dat het auteursrechtelijke karakter van de
overeenkomst de (directe) toepassing van het kooprecht zou blokkeren. Is
het immers niet zo dat voor het rechtmatige gebruik van de software 
– anders dan bij bijvoorbeeld boeken of langspeelplaten – altijd een
‘Nutzungsrecht’ moet worden gevestigd? Hier maakt het BGH een onder-
scheid tussen vragen over de eventuele gebrekkigheid van het recht van
de verkrijger op de software (Rechtsmängel) enerzijds en het gebrekkig
functioneren van de software anderzijds (Funktionsmängeln). Of de soft-
ware nu auteursrechtelijk beschermd is of niet is volgens het BGH voor de
beoordeling van gebreken in de software niet van belang. Voorts geeft ook
het Urheberrechtsgesetz geen antwoord op de vraag naar welke regels de
aanschaf van software moet worden beoordeeld. Al met al hoeft in casu de
vraag niet eens aan bod te komen of de software al dan niet auteursrech-
telijk beschermd is.49

Het BGH opteert ook niet voor de benadering dat in casu sprake is van een
knowhow-overeenkomst, omdat het verschaffen van software niet goed
kan worden vergeleken met het verschaffen van hoogst actuele informa-
tie. Voorzover hiervan al sprake zou kunnen zijn, blijft aldus het BGH, over-
eind staan dat het hier om een door de partijen gekozen kooprechtelijke
vorm van het ter beschikking stellen van de software gaat.50

Ten slotte gaat het BGH in op de vraag of de overeenkomst wellicht beter
met een octrooilicentieverlening dan met verkoop kan worden vergele-
ken. Het BGH antwoordt ontkennend:

‘Kaufgegenstand ist hier ein Datenträger mit dem darin verkörperten
Programm, insofern also eine körperliche Sache […] die – entsprechend
dem vertraglich vorausgesetzen Gebrauch – als Instrument zur Daten-
verarbeitung dienen soll. Ein Fehler des so verkörperten Programm
ähnelt dem Konstruktionsfehler eines (massenhaft hergestellten)
technischen Werkzeugs eher als dem Mangel einer Erfindung.’51

Nu alle tegenwerpingen zijn overwonnen komt het BGH tot de conclusie
dat voor deze aanschaf van standaardsoftware het recht inzake koop van
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49 BGH 4 november 1987, NJW 1988, p. 407-408, r.o. II.1.a) cc). Terzijde merk ik op dat ten tijde van
deze uitspraak in het Duitse recht niet snel werd aangenomen dat software auteursrechtelijk
beschermd was. Na de invoering van de Software-richtlijn moesten de eisen voor het aanne-
men van de oorspronkelijkheid van de software in Duitsland sterk naar beneden worden bij-
gesteld. Tegenwoordig is software doorgaans wel auteursrechtelijk beschermd, en daarvan
wordt in dit artikel uitgegaan. Zie hierover uitvoerig G. Schricker e.a., Urheberrecht:
Kommentar, München: Beck 1999, p. 1065-1066.

50 BGH 4 november 1987, NJW 1988, p. 408, r.o. II.1.a) dd).
51 BGH 4 november 1987, NJW 1988, p. 408, r.o. II.1.a) ee).
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een zaak (Sachkauf) ‘zumindest entsprechend’ van toepassing moet wor-
den geacht bij de beoordeling van softwaregebreken.

Een volgende zaak (‘Abzahlungskauf’) betrof de vraag of het ‘Abzahlungs-
gesetz’ van toepassing was in het geval dat standaardsoftware werd gele-
verd tegen 36 afbetalingstermijnen.52 Bijzonder aan dit geval was voorts
dat de software niet op een drager werd geleverd, maar via de harde schijf
van de leverancier via een kabelverbinding op de harde schijf van de ver-
krijger werd gekopieerd. De verkrijger van de software betaalde na drie
termijnen niet meer, met een beroep op de bescherming van het Ab-
zahlungsgesetz en werd daarop – uiteindelijk tevergeefs – aangesproken
door de leverancier voor de betaling van de resterende termijnen.
Het BGH stelt hier vast dat het kooprecht van toepassing is, nu het doel
van de overeenkomst was dat de verkrijger na het betalen van de termij-
nen de software mocht behouden. Met terugverwijzing naar de uitspraak
inzake ‘Basic-Übersetzungsprogramm’ stelt het BGH voorts vast dat er
geen twijfel aan zou hebben bestaan dat het kooprecht van toepassing zou
zijn als de software op een drager was aangeleverd. In dat geval is er
namelijk sprake van een stoffelijke zaak. Het BGH overweegt echter dat
het aanleveren via een kabelverbinding niet anders moet worden beoor-
deeld dan het aanleveren op een drager. De levering van de drager is
namelijk niet het einddoel van de overeenkomst; die drager is integendeel
veeleer een middel om de software te transporteren en te installeren op de
computer van de verkrijger, opdat de software gebruikt kan worden.
Uiteindelijk gaat het de verkrijger om die laatste vastlegging, net als in het
geval dat software op een drager wordt geleverd. Met dit gelijke einddoel
moeten ook gelijke regels worden toegepast.53

Samenvattend kan uit de Duitse rechtspraak worden afgeleid dat het
kooprecht van toepassing is bij de aanschaf van standaardsoftware, onge-
acht de wijze waarop deze wordt verschaft (op drager of via telecommuni-
catie). Daarbij laat het BGH in het midden of de regels voor ‘Sachkauf’
directe of analoge toepassing vinden. Het BGH acht de auteursrechtelijke
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52 BGH 18 oktober 1989, NJW 1990, p. 320.
53 BGH 18 oktober 1989, NJW 1990, p. 321. Deze lijn is bevestigd in: BGH 22 december 1999, CuR

2000, p. 207 (Lohnprogramm U). Zie hiernaast bijvoorbeeld ook nog BGH 14 juli 1993, NJW
1993, p. 2436 (Verkaufabrechnungs-System) en BGH 9 oktober 2001 CuR 2002, p. 93 (Kanzlei-
verwaltungsprogramm). Onder meer deze twee arresten geven aanleiding tot de vraag in
hoeverre het kooprecht nog van toepassing is in het geval aanpassingen aan standaardsoft-
ware worden aangebracht, of dat in dat geval het recht inzake het Werkvertrag van toepas-
sing moet zijn. Hierover is, mede in het licht van de vernieuwingen in het Duitse verbintenis-
senrecht recentelijk een hernieuwde discussie gaande. Zie voor een stand van die discussie
bijvoorbeeld K. Diedrich, Typisierung von Softwareverträgen nach der Schuldrechtsreform.
Lösungsansätze für neue Abgrenzungsfragen, Computer und Recht 2002, p. 473-480.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



bescherming van software irrelevant bij de beoordeling van de kwalifica-
tievraag. Voorwaarde voor de toepasselijkheid van het kooprecht is wel
dat de overeenkomst is gericht op de ‘dauerhafte Benutzung’ van de soft-
ware en dat daarvoor een ‘einmaliges Entgeld’ wordt betaald. Voorzover in
termijnen wordt betaald is beslissend of de verkrijger na de betaling van
de laatste termijn de beschikking blijft houden over de software.

4.2 Literatuur

In de Duitse literatuur bestaat eenstemmigheid over de kwalificatie koop
voor de eenmalige aanschaf van standaardsoftware. Dit geeft aan de dis-
cussie erover een enigszins theoretisch karakter.54

Er bestaat toch strijd over de vraag of de regels over Sachkauf (§ 433 BGB)
direct van toepassing zijn of naar analogie, wat wordt opengelaten in de
jurisprudentie. Dit geeft in de Duitse literatuur aanleiding tot de vraag
wanneer en waarom het kooprecht van toepassing is. Daarbij valt, zoals in
Nederland, een onderscheid te maken tussen hen die al dan niet een
auteursrechtelijke dimensie in het contract ontwaren.
In de eerste plaats is er een groep schrijvers die op basis van de jurispru-
dentie van mening is dat de aanschaf van software op een drager niets
anders is dan de koop van welke zaak ook. Deze opvatting is het resultaat
van die dat de vastgelegde software in goederenrechtelijke zin als stoffe-
lijk exemplaar moet worden aangemerkt.55 Voorts zijn zij van mening dat
de verkrijger door de verschaffing van de zaak de volle eigendom daarvan
verkrijgt en dat dezelfde verkrijger geen ‘Nutzungsrecht’ nodig heeft om
de software te mogen gebruiken.56 Die opvatting kan op haar beurt weer
worden teruggevoerd op een enge opvatting van het reproductierecht van
de auteur die naar de mening van deze schrijvers niet tot gebruikscontro-
le kan leiden.57 Gemeenschappelijk aan deze opvattingen is evenzeer dat
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54 Staudinger II/Köhler 1995, p. 77-78. Vergelijk ook de opmerking van Bydlinski: ‘In der einschlä-
gigen zivilrechtlichen Themenkomplexe scheint über die Ergebnisse weitgehend Einigkeit zu
bestehen; haüfig wird nur über den Weg dorthin gestritten. Pointierter gesagt: Keiner weiß
etwas Genaues; aber alle können damit leben’ (P. Bydlinski, Der Sachbegriff im elektronischen
Zeitalter: zeitlos oder anpassungsbedürftig?, Archiv für die civilistische Praxis 1998, p. 288).

55 Zie onder meer Bydlinski, Der Sachbegriff im elektronischen Zeitalter: zeitlos oder anpas-
sungsbedürftig?; Th. Hoeren, Softwareüberlassung als Sachkauf. Ausgewählte Rechtsproble-
me des Erwerbs von Standardsoftware, München: Beck 1989.

56 Zie Hoeren, Softwareüberlassung als Sachkauf, p. 51 en Bydlinski, Der Sachbegriff im elektro-
nischen Zeitalter: zeitlos oder anpassungsbedürftig?, p. 296-298.

57 Uitdrukkelijk daarover: Th. Hoeren & D. Schuhmacher, Verwendungsbeschränkungen im
Softwarevertrag. Überlegungen zum Umfang des Benutzungsrechts für Standardsoftware,
Computer und Recht 2000-3, p. 143-144. Zie ook reeds Hoeren, Softwareüberlassung als Sach-
kauf, p. 41-46.
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de toepassing van het kooprecht bij de verschaffing van telesoftware niet
direct kan geschieden: hier ontbreekt aan de overeenkomst de bedoeling
om een zaak waarop de software is vastgelegd, over te dragen. Bij deze
overeenkomsten dient daarom binnen deze opvatting het kooprecht ana-
loge toepassing te vinden.58

Anderen hebben de opvatting, dat het auteursrecht met zich brengt dat de
auteur de gebruiksvoorwaarden kan bepalen, verweven in hun opvatting
over de aanschaf van de software. Een goed voorbeeld daarvan bieden
Köhler en Fritzsche. Zij stellen voorop dat in de regel de aanschaf van stan-
daardsoftware erop is gericht dat de verkrijger daarvan een ‘einfaches
Nutzungsrecht’ verkrijgt voor de programmatuur (naast de eventuele ver-
schaffing van een drager en begeleidend materiaal).59 Zij kenschetsen de
overeenkomst uit het perspectief van de auteur als gericht op een ‘beliebig
vermehrbare Möglichkeit der Teilhabe an der Nutzung eines Immaterial-
gutes’, en niet, zoals bij koopovereenkomsten gebruikelijk, op een over-
dracht van rechten.60 Dat staat aan de kwalificatie als koop evenwel niet
in de weg. Daarvoor is beslissend dat de koper van de software voorgoed
gebruik van de software wil maken en daarvoor een eindprijs betaalt.61

Daarom stemmen Köhler en Fritzsche met de jurisprudentie in en noemen
zij de overeenkomst ten minste een ‘koop-achtige’.62 Vergelijkbaar met
deze opvatting is die van Zahrnt, die enerzijds geen bezwaar heeft tegen
de beoordeling van de contractuele aansprakelijkheid naar het kooprecht,
maar tegelijkertijd benadrukt dat dit nog niets zegt over de juridische
positie van de verkrijger en in welke omvang de verkrijger de software
gezien de auteursrechtelijke regels mag gebruiken.63 Gemeenschappelijk
aan deze opvattingen is dat zij de jurisprudentie van het BGH aldus rijmen
aan de meerderheidsopvatting over de reikwijdte van het verveelvoudi-
gingsrecht en de daarmee samenhangende gebruikersrechten voor soft-
ware, welke meebrengt dat de auteur door het verlenen van een Nut-
zungsrecht de ‘Art und Umfang’ van het gebruik mag bepalen.64
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58 Hoeren, Softwareüberlassung als Sachkauf, p. 133; Bydlinski, Der Sachbegriff im elektroni-
schen Zeitalter: zeitlos oder anpassungsbedürftig?, p. 313-314.

59 H. Köhler & J. Fritzsche, Die Herstellung und Überlassung von Software im Bürgerlichen
Recht, in: M. Lehmann e.a., Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, Köln:
Schmidt 1993, p. 531-532.

60 Köhler & Fritzsche, Die Herstellung und Überlassung von Software im Bürgerlichen Recht, p. 531.
61 Köhler & Fritzsche, Die Herstellung und Überlassung von Software im Bürgerlichen Recht, p. 532.
62 Köhler & Fritzsche, Die Herstellung und Überlassung von Software im Bürgerlichen Recht, p. 533.
63 C. Zahrnt, Überlassung von Softwareprodukten nach neuem Urheberrecht, Computer und

Recht 1994, p. 456.
64 Schricker e.a., Urheberrecht: Kommentar, p. 1112.
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5 Evaluatie

Overziet men de behandelde opvattingen in Nederland en Duitsland, dan
lijken twee stromingen betreffende de kwalificatie voor de aanschaf van
standaardsoftware herkenbaar. Enerzijds bestaat de opvatting dat de
overeenkomst zich niet onderscheidt van de koop van andere zaken, zoals
boeken en schilderijen. Binnen deze stroming is het kooprecht in ieder
geval direct van toepassing als de software op een drager wordt aangele-
verd (Kleve, Hijma, Hoeren). Anderzijds is er de opvatting dat de overeen-
komst vooral is gericht op het verlenen van een auteursrechtelijke (ge-
bruiks)licentie. Binnen de tweede stroming, zo blijkt uit de Nederlandse
en Duitse literatuur, liggen de opvattingen over de kwalificatie van de
overeenkomst tot het verlenen van een gebruiklicentie uiteen: huurover-
eenkomst (Thole); duurcontract sui generis (De Graaf); een aan koop ver-
wante overeenkomst (Grosheide, Köhler en Fritzsche). Soms ook wordt de
transactie gezien als een koop van het exemplaar waarbij de licentie is
inbegrepen (Van Schelven en Struik, Westerdijk) of als een rechtskoop (Van
der Klaauw-Koops).
De Nederlandse wetgever lijkt voor de eerste stroming te kiezen waar-
binnen de aanschaf van software op een drager gelijk wordt gesteld met
de koop van zaken. De wetgever heeft zich verenigd met de voordelen van
de toepassing van het kooprecht die worden aangewezen in het advies
van de CCA, de rechtszekerheid, het passende beoordelingskader en de
consumentenbescherming.
Ik kan instemmen met elk van deze drie punten. De rechtspraktijk is er
inderdaad mee gediend dat duidelijk is onder welke voorwaarden het
kooprecht van toepassing is, zodat de overeenkomsten volgens dat helde-
re kader kunnen worden ingericht en beoordeeld. Ik ben het niet eens met
de al te relativerende opmerkingen van Girot over het belang van de kwa-
lificatie, nu in de jurisprudentie conflicten met betrekking tot softwarege-
breken nooit zouden zijn opgelost met een uitdrukkelijke verwijzing naar
het kooprecht.65 Bij haar behandeling van die jurisprudentie behandelt zij
allerlei ongelijksoortige casus, waaronder automatiseringadviescontrac-
ten en softwareontwikkelingcontracten.66 Dit terwijl de vraag of het
kooprecht van toepassing kan worden verklaard zich uitsluitend afspeelt
bij de aanschaf van standaardsoftware. De enige uitspraak die zij behan-
delt waar het wel over de aanschaf van standaardsoftware gaat is dan nu
juist ook dezelfde waarin de rechter onomwonden de conformiteitmaat-
staf van artikel 7:17 BW toepast.67 Hondius heeft aangegeven dat het
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65 Girot, User protection in IT contracts, p. 157.
66 Bijvoorbeeld: HR 11 april 1986, CR 1986, p. 174 (RBC/Brinkers).
67 Pres. Rb. Almelo 16 juli 1999, CR 1999, p. 252 (Genap/Improve) m.nt. Struik.
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belang van een kwalificatie als koop enerzijds is gelegen in de aanvullen-
de rol voorzover partijen zaken contractueel ongeregeld laten, anderzijds
in de dwingende rol bij consumentenkoop (art. 7:6 BW).68

Het kooprecht is passend als beoordelingskader voor de beoordeling van
de contractuele aansprakelijkheid van de (standaard)softwareleverancier.
Met name de toepassing van de conformiteitmaatstaf van artikel 7:17 BW
is geschikt bij de beoordeling van gebrekkige software. Zoals hierboven uit
de beschrijving van de Nederlandse jurisprudentie is gebleken, heeft ook
de Nederlandse rechter weinig moeite om bij de beoordeling van de kwa-
liteit van de software aan te haken bij de conformiteitmaatstaf. Als profes-
sionele partijen van het kooprecht wensen af te wijken, zullen ze daarvoor
hun contracten naar maat moeten snijden.
De consument kan profiteren van het dwingende regime van de consu-
mentenkoopregeling. Naar het mij toekomt, schiet de minister hier de
rechtmatige verkrijger/consument van software terecht te hulp. Het is, om
een voorbeeld te noemen, niet goed te begrijpen waarom een consument-
koper van een muziek-cd zich wel en een koper van een cd-rom met daar-
op software zich niet op een bepaling als artikel 7:26 lid 2 BW (vooruitbe-
taling van niet meer dan de helft van de koopprijs) zou mogen beroepen.
Toch zou ik mij niet willen aansluiten bij de stroming dat de aanschaf van
software niets anders is dan de koop van stoffelijke zaken en dat het
kooprecht alleen daarom al direct van toepassing is als de software wordt
aangeleverd op een drager. Vanuit de auteursrechtelijk georiënteerde
literatuur is terecht aandacht geschonken aan de implicaties die de au-
teursrechtelijke bescherming van software heeft op de overeenkomst voor
de aanschaf van software. De Duitse analyse over de toepasselijkheid van
het kooprecht heeft de band tussen de opvatting over de reikwijdte van
het auteursrecht en die over de kwalificatie van de overeenkomst voor de
aanschaf van standaardsoftware scherp blootgelegd. Degenen die verde-
digen dat bij deze overeenkomst het kooprecht directe toepassing vindt,
funderen deze opvatting namelijk direct vanuit deze, dat in het auteurs-
recht het reproductierecht niet zover gaat dat de auteur daarmee invloed
kan uitoefenen op het gebruik dat de verkrijger ervan mag maken. In hun
optiek verkrijgt derhalve de verkrijger de eigendom van de drager, en mag
deze op basis van dat recht de software gebruiken. Ook voorzover voor het
Nederlandse recht betoogd wordt dat bij de aanschaf van software
(aangeleverd op een drager) het kooprecht direct van toepassing is, lijkt
een beperkte opvatting van de reikwijdte van het auteursrecht de
achtergrond. Ook in het stuk van de minister over de toepasselijkheid van
het kooprecht ontbreekt deze koppeling. Dat valt niet te rijmen met artikel
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68 Hondius, Computercontracten, p. 69.
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45i en j Aw, waarin voorop staat dat de auteursrechthebbende op basis van
zijn reproductierecht door middel van licentieverlening tot op zekere
hoogte mag bepalen hoe van de software gebruik gemaakt mag worden.
Tot zover deel ik de analyse van Thole.
De opmerkingen van de minister kunnen evenwel met deze ‘auteursrech-
telijke dimensie’ in overeenstemming worden gebracht. In het geval dat
een onopzegbare licentie tegen een eindprijs wordt verschaft, acht ik de
toepasselijkheid van het kooprecht mogelijk en geboden. Deze omstandig-
heden lopen parallel met de eis van een ‘einmaliges Entgelt’ voor software
‘zur dauerhafte Benutzung’ die door het Duitse BGH is gesteld. In deze
gevallen wijkt deze overeenkomst op een cruciale plek af van de traditio-
nele licentieovereenkomst: deze ontbeert dan het duurkarakter. In dat
geval heeft de overeenkomst voldoende trekken van een koop om de rege-
ling van titel 7.1 naar analogie van toepassing te verklaren. Daarbij dient
te worden aangetekend dat onder ‘eindprijs’ niet alleen de eenmalige
betaling, maar ook de periodieke (af)betaling of huurkoop begrepen kan
worden, voorzover de verkrijger na de laatste betaling blijvend het recht
behoudt om de software te gebruiken. Voorzover het gebruiksrecht voor
bepaalde tijd is verleend of een reële opzeggingsmogelijkheid heeft, lijkt
de kwalificatie als huur aangewezen.
Voor de kwalificatie van de gebruikslicentieovereenkomst voor software
is naar mijn mening niet van belang dat een drager waarop software is
vastgelegd, in eigendom wordt overgedragen. Of nu sprake is van de ver-
schaffing via telesoftware of software op een drager behoort voor de
beoordeling van de kwalificatie niet uit te maken, zoals ook terecht in de
hierboven behandelde Duitse jurisprudentie is aangenomen.69 Het is zelfs
zo dat wanneer een drager (bijvoorbeeld een computer) in eigendom
wordt overgedragen dit niet hoeft te betekenen dat voor de daarop vastge-
legde ‘geleverde’ software het kooprecht van toepassing is. Dit is bijvoor-
beeld het geval in de vijfde hierboven beschreven casus waar de gebruiks-
licentie slechts strekt tot het gebruik van de software voor twee jaar. De
verschaffing van de computer is daar koop, maar de verschaffing van de
gebruikslicentie is huur.
Het wettelijke aanknopingspunt voor de toepasselijkheid van het koop-
recht koop is binnen de hier gepresenteerde opvatting de analogiebepa-
ling van artikel 7:47 BW, met die aantekening dat het kooprecht ook van
toepassing is als de gebruikslicentie niet wordt overgedragen, maar (juist)
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69 Het verschil in aanleveren maakt overigens wel uit voor de eventuele toepasselijkheid van de
auteursrechtelijke uitputtingsregel voor software, id est voor de vraag of de software door de
verkrijger mag worden doorgeleverd. Zie hierover Neppelenbroek, Software en de uitput-
tingsregel.
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ook als zij wordt verleend.70 Het argument van Thole en De Graaf dat bij
het vestigen van een recht het kooprecht niet van toepassing kan zijn,
omdat dan niets overgedragen wordt, overtuigt niet. In dit opzicht kan de
overeenkomst voor de aanschaf van software goed vergeleken worden
met die van het vestigen van bijvoorbeeld een erfpachtrecht op een huis.
Ook hier wordt niets overgedragen en ontstaat een rechtsverhouding tus-
sen de bloot eigenaar en de erfpachter, maar de titel die aan de vestiging
van het erfpachtrecht ten grondslag ligt is een overeenkomst waarop arti-
kel 7:47 BW naar analogie van toepassing is.71 Andere overeenkomsten
waarmee de aanschaf van software kan worden vergeleken zijn die strek-
kende tot de heruitgifte en de verdere overdracht van aandelen en obliga-
ties, waarvoor ook het kooprecht van toepassing kan worden geacht.72

In de hierboven gegeven omstandigheden bestaat de contractuele verhou-
ding tussen partijen uitsluitend uit het verlenen van de licentie en het
betalen van de prijs. Daarna bestaat er voor de auteursrechthebbende uit-
sluitend een verbintenis om niet te doen, namelijk het blijven toestaan
(niet-verbieden) van het in het contract beoogde gebruik. Elk ander
gebruik dan het bij contract toegestane gebruik is onmiddellijk onrecht-
matig op grond van het reproductierecht van de auteur. In het meest een-
voudige geval is er niets meer wat na de verschaffing van de software en
de betaling van de koopprijs van het contract overblijft. De verplichtingen
die uit deze transactie voortvloeien, kunnen in hoge mate gelijk worden
gesteld met die van ‘normale’ kopers en verkopers. Net zoals de eerste erf-
pachter op grond van het kooprecht (art. 7:17 BW) mag klagen dat het dak
lekt, mag bijvoorbeeld de eerste verkrijger van de software op grond van
het kooprecht klagen dat de software niet naar behoren functioneert.
Praktisch sluit ik mij aldus aan bij de opvatting van degenen in Nederland
en Duitsland die, met inachtneming van de auteursrechtelijke dimensie
van de aanschaf van standaardsoftware, toch van mening zijn dat deze als
een koop kan worden gekwalificeerd. Ik behoef niet een eventueel zaaks-
karakter van software voorop te stellen73 of aan te haken bij de stoffelijk-
heid van de drager,74 maar ik kan de in het licht van het auteursrecht
begrijpelijker route kiezen van de (eventueel naar analogie toe te passen)
analogiebepaling 7:47 BW in het kooprecht.
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70 In dat laatste geval is art. 7:47 BW naar analogie van toepassing.
71 Vergelijk Asser/Hijma 2001, a.w., p. 122-123 en B. Wessels, Koop: algemeen, Monografieën

Nieuw BW, Deventer: Kluwer 2004, p. 86.
72 Wessels, Koop: algemeen, p. 87. De overeenkomst voor plaatsing van aandelen is volgens

Wessels geen koopovereenkomst. Hij laat in het midden of art. 7:47 BW bij deze overeenkom-
sten van overeenkomstige toepassing is.

73 Westerdijk, Produktenaansprakelijkheid voor software, p. 194-195.
74 Van Schelven & Struik, Softwarerecht, p. 70-71; H. Struik, Het millenniumprobleem ook zonder

onderhoudscontract, Bb 1999-9, p. 101-102.
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Op deze wijze kan ik de opvatting van de minister verenigen met een
auteursrechtelijke kijk op de aanschaf van software. Deze staat naar mijn
opvatting niet gelijk met de aanschaf van welke stoffelijke zaak dan ook,
zoals de minister lijkt te suggereren. Het verschaffen van de gebruiksli-
centie is een verlenen van een andersoortig vermogensrecht dan het ‘stof-
felijke’ eigendomsrecht. De voordelen die de CCA heeft geïdentificeerd
vóór de toepasselijkheid van het kooprecht kan ik wel handhaven. De
rechter kan immers op deze wijze aan de hand van heldere maatstaven
beslissen wanneer het kooprecht kan worden toegepast, en de contracts-
praktijk kan daarmee rekening houden. Voorts kan de consument profite-
ren van de dwingende bepalingen van het consumentenkooprecht bij bij-
voorbeeld de beoordeling van de kwaliteit van het softwareproduct.
Uit dit alles moge blijken dat ik goeddeels kan instemmen met de overwe-
ging van de rechtbank inzake Coss/TMData, die ik hiervoor ook al weergaf:

‘Uit hetgeen in deze procedure is gesteld en gebleken kan niet worden
geconcludeerd dat partijen zijn overeengekomen dat aan Coss meer
dan een diskette met dbVista en een gebruiksrecht voor dat program-
ma werd verkocht. Een dergelijke transactie is ook niet ongebruikelijk,
aangezien een computerprogramma in het algemeen auteursrechte-
lijk beschermd is en er derhalve voor zo een programma, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeenkomen, slechts gebruiksrechten of licen-
ties worden verleend. Ook de term “licentie” in de offerte wijst erop dat
het er de partijen niet om te doen was aan Coss de eigendom van het
programma dbVista over te dragen, zodat het ervoor gehouden moet
worden dat aan Coss een gebruiksrecht is verkocht.’

Ik ben het er inderdaad mee eens dat een gebruikslicentie (of, zoals de
rechtbank hier in aansluiting met in de praktijk gehanteerde termen zegt:
gebruiksrecht) kan worden verkocht. Onder de wat raadselachtige overwe-
ging dat het niet de bedoeling was de eigendom over te dragen moet, zo is
mijn beste gissing, worden verstaan dat het niet de bedoeling was het
auteursrecht op de software over te dragen. Anders dan in deze bijdrage
werd aangenomen waren de hoedanigheden van de auteursrechthebben-
de en die van de leverancier niet in één hand. Dat is het geval, zoals kenne-
lijk in het zaak Coss/TMData werd aangenomen, indien de tussenhande-
laar niet namens de auteursrechthebbende de software in het verkeer
brengt. Een uitwerking van deze problematiek zou hier te ver voeren.

VrA 2005 / 2

26

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



6 De casus

De casus die ik aan het begin van deze bijdrage heb geschetst, kennen zo
de volgende uitkomst.

Casus 1: apparaat met software

In het geval dat apparatuur wordt aangeschaft waarin software is ver-
werkt, heeft de aanschaf geen auteursrechtelijke dimensie. Daarom is bij
deze overeenkomsten (uiteraard voorzover deze zijn gericht op de over-
dracht van de eigendom van het apparaat) het kooprecht direct van toe-
passing.

Casus 2: softwarepakket ‘over the counter’

Bij deze casus wordt een standaardsoftwareproduct in een pakket aangele-
verd. De gebruikslicentie is beperkt tot het thuisgebruik voor één computer.
Deze wordt verschaft door de auteursrechthebbende aan de verkrijger.75

Hier kan de kwalificatie ‘koop’ niet worden bereikt door alleen maar te wij-
zen op de stoffelijke drager waarop de software werd aangeleverd. Gezien de
contractsvoorwaarden lijkt het wel mogelijk naar analogie de kwalificatie te
bereiken. Immers: de software wordt tegen een eindprijs verschaft en de
opzeggingsmogelijkheid waarin bij het contract wordt voorzien, is slechts
een herhaling van wat al uit de auteursrechtelijke bevoegdheden van de
auteur zou voortvloeien. Zij die de software zonder meer als zaak zien, zou-
den hier slechts spreken van de koop van een zaak tussen de winkelier en de
verkrijger. Thole en de Graaf zouden hier echter spreken van een huur res-
pectievelijk onbenoemde overeenkomst tussen de auteur en de verkrijger.

Casus 3: telesoftware

Hier wordt software via telecommunicatie aangeleverd bij de verkrijger.
Dit staat de toepasselijkheid van het kooprecht, net zoals in de vorige
casus, niet in de weg. Er zijn geen specifieke gebruiksvoorwaarden opge-
nomen. Geconfronteerd met de vraag naar de omvang van zijn gebruiks-
recht, zal de verkrijger moeten kijken naar de open norm van artikel 45j
Aw. Dit zal de verkrijger in het algemeen enige vrijheid geven het beoogde
gebruik in te vullen.
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75 Dat dit anders kan zijn, blijkt uit het hierboven behandelde geval inzake Coss/TM Data. Zoals
gezegd voert een behandeling van de problematiek rond tussenpersonen hier te ver.
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Casus 4: software met ‘site-license’ en helpdesk service

Hier wordt een softwarepakket geleverd waarbij dit op een netwerk gelijk-
tijdig door verschillende personen kan worden gebruikt. Deze omvang van
de gebruikslicentie zegt evenwel nog niets over de aard van de overeen-
komst. Gegeven is dat na opzegging van de helpdeskrelatie (die afzonder-
lijk moet worden beschouwd van de gebruiksrelatie) de gebruikslicentie
in stand blijft. Verdedigbaar is dan dat net als in de vorige twee casus het
kooprecht voor het gebruiksgedeelte van toepassing is.

Casus 5: pc met applicatiesoftware

In deze casus wordt K door koop eigenaar van de pc, en aangezien deze pc
drager is van de software, dus ook van de bij die pc nagetrokken software.
Hier blijkt echter dat de gebruikslicentie zo is ingericht dat de software
slechts gedurende twee jaar mag worden gebruikt. Ten aanzien van de
applicatiesoftware kan daarom niet worden gesteld dat deze door koop
werd verkregen. Eerder lijkt huur de meest geëigende kwalificatie. Met
deze casus laat zich goed illustreren dat de eventuele eigendomsover-
dracht van een drager niets te betekenen heeft voor het recht van de ver-
krijger om de software te gebruiken.76
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76 Vergelijk Neppelenbroek, Software en de uitputtingsregel, p. 126-127.
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