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> Het raadsel: art. 45j Aw 
 
 ‘verkrijger van een exemplaar’ 

 
- Schutting tussen auteursrecht en eigendom 
- Negatieve bepaling van bevoegdheden 
- Stipulaties ‘inter partes’ 

 
 ‘tenzij anders overeengekomen’ 

 
- Licentie voor gebruik binnen het auteursrecht 
- Positieve bepaling van bevoegdheden 
- Impliciete of expliciete verlening 
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> Queeste: de consequenties van de twee 
zienswijzen 

 

 De zin van software-escrow 

 

 ‘This software is licensed, not sold’ 

 

 ‘This license is non-transferable’ 
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>  Illustratie van de twee zienswijzen 
 
 Vernor v. Autodesk: first sale defense? 

 
- District court 

 
- ‘analyze the arrangement at issue’ 

 
- Transfer of packages = sale 
- Retain possession 
- Payment upfront 
 

- Owner of a copy of the computer program (17 U.S.C., 
section 117) 
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> Illustratie van de twee zienswijzen 
 
 Vernor v. Autodesk: first sale defense? 

 
- 9th circuit panel 

 
- User is granted a license 

 
- Significant restrictions on transfer 

 
- Notable user restrictions 

 
- Licensee, geen first sale 
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>Oracle v. Usedsoft HvJ EU 

 

 Oracle: Download + licentie 

- Client server software (licentie per 25 
gebruikers) 

 Usedsoft verhandelt gebruikte licenties 

 Uitputting? 

- Stap 1: verkrijger 

- Stap 2: kopende verkrijger 

- Verstrengeling van verschaffing kopie + niet 
in tijdsduur beperkt gebruiksrecht tegen prijs 
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>Oracle v. Usedsoft HvJ EU 

 

 Koop = eigendomsverkrijging 

 

 Doorverkoop licenties 
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> Oplossing van het software-enigma 
 

 ‘Analyze the arrangement’ 
- Verkrijging is wat anders dan toegang 
- Huur is wat anders dan koop 
- Software is wat anders dan een computerspel 
 

 Niet tegen de ontstane praktijk in reguleren 
- Nader goederenrechtelijk aankleden van de licentie 
 

 Autonome Europese uitleg 
- Usedsoft v. Oracle BGH 2013 
- Goederenrecht 2.0? 
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>Loutering: De Beaufort 1909 

 

 

 “En wanneer dus voor een recht geen plaats 
blijkt te kunnen worden gevonden in het 
bestaande rechtssysteem, dan zal men dit 
laatste te hebben herzien, zoodat de plaats 
wordt gemaakt.” 


