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Aanbesteding van softwarelicenties 

Tsong Ho Chen1 

 

Levering van licenties op software kan in veel gevallen beschouwd worden als een niet-wezenlijke 

wijziging van een lopende overeenkomst waarvoor  een aanbesteding niet noodzakelijk is. 

 

Overheidsinstellingen en nutsbedrijven kopen op grote schaal software licenties in door middel van 

Europese aanbestedingen. Dergelijke procedures zijn streng gereguleerd op basis van diverse 

Europese Richtlijnen en nationale regelgeving. Het rechtstreeks vragen van licenties van een bepaald 

merk staat op gespannen voet met het aanbestedingsrecht, dat dit in beginsel alleen toestaat in 

uitzonderlijke situaties. In dit artikel wordt betoogd dat in veel gevallen er geen sprake is van levering 

van licenties maar van wijziging van een lopende overeenkomst. Alleen als het gaat om een 

wezenlijke wijziging is een aanbestedingsprocedure noodzakelijk. 

 

Het UNIX-arrest 

In 1991 plaatste het Nederlands Inkoopcentrum NV een aankondiging van een opdracht tot levering 

en onderhoud van een “meteorological workstation system”. In de offerteaanvraag stond als een van 

de eisen vermeld dat het besturingssysteem het UNIX-systeem moest zijn. Destijds was UNIX een 

merknaam van Bell Laboratories of ITT (USA).2  Volgens de toen geldende Richtlijn 77/62/EEG was 

het niet toegestaan om bij een Europese aanbesteding bij de technische specificaties naar goederen 

van een bepaald merk te vragen zonder daarbij te vermelden “of daarmee overeenstemmend”. De 

Europese Commissie  startte hierop een inbreukprocedure tegen de Nederlandse Staat door middel 

van een verzoekschrift aan het Hof van Justitie EU, hetgeen leidde tot een veroordeling van de Staat.3 

 
Volgens de huidige Richtlijnen 2004/17/EG voor speciale sectoren (d.w.z. nutsbedrijven) en 

2004/18/EG voor werken, leveringen en diensten in de overheidssector mogen aanbestedende 

diensten geen technische specificaties hanteren die bepaalde ondernemingen kunnen bevoordelen 

of benadelen. De richtlijnen zijn in Nederland4 geïmplementeerd in het Besluit aanbestedingen 

speciale sectoren (Bass) respectievelijk het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 
                                                           
1 Mr. T.H. Chen is advocaat bij BarentsKrans advocaten en notarissen te Den Haag en gespecialiseerd in 
aanbestedingsrecht en ICT-recht. 
2 Thans is UNIX een merknaam van The Open Group, een consortium van vele ICT-bedrijven. 
3 HvJ EU 24 januari 1995, C-359/93, Jur. 1995, I-0157 (Commissie/Nederland). 
4 In België zijn deze richtlijnen geïmplementeerd door de Wet van 24 december 1993, die herhaaldelijk 
gewijzigd werd (zoals onlangs via het KB van 29 september 2009). De Wet wordt verder aangevuld door 
verschillende Koninklijke Besluiten, waarvan de belangrijkste die van 8 januari 1996 (voor werken, leveringen 
en diensten), 10 januari 1996 (voor de speciale sectoren) en 26 september 1996 (algemene uitvoeringsregels) 
zijn. Op 15 juni 2006 werd een volledig nieuwe wet betreffende de overheidsopdrachten aangenomen, maar 
deze is nog niet in werking getreden omdat de uitvoeringsbesluiten ontbreken.  In 2009 is België door het Hof 
van Justitie veroordeeld wegens een niet correcte implementatie van de Richlijnen: HvJ EU 23 april 2009, C-
287/07 (Commissie/België) en HvJ EU 23 april 2009, C-292/07 (Commissie/België). Opmerkelijk is dat beide 
arresten alleen in de Franse taal gepubliceerd zijn. 
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(Bao). Het Bass laat aanbestedende diensten over het algemeen veel meer speelruimte dan het Bao. 

Om die reden en omdat aanbestedingsgeschillen in de Nutssectoren weinig voorkomen, wordt in het 

vervolg alleen het Bao in ogenschouw genomen. De lezer zij gewaarschuwd dat wat hierna komt niet 

altijd zonder meer geldt voor de Nutssectoren.  

 
Artikel 23 lid 11 Bao luidt: “Een aanbestedende dienst maakt in de technische specificaties geen 

melding van een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, noch van 

een verwijzing naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde 

productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of 

geëlimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd wordt.” 5 Bij wijze van 

uitzondering mag men op grond van artikel 23 lid 12 Bao van deze fundamentele regel afwijken en 

bijvoorbeeld een merknaam noemen indien dit onvermijdelijk is en vergezeld gaat van de woorden 

“of gelijkwaardig”. In het vervolg wordt meestal alleen gesproken over verwijzen naar een merk, 

maar zullen de conclusies ook van toepassing zijn op verwijzingen naar fabricaat, herkomst, etc. 

 

Van de bovengenoemde ontsnappingsclausule van artikel 23 lid 12 Bao wordt op grote schaal gebruik 

gemaakt, zeker in de ICT-sector waar het bijna altijd onmogelijk is om technische specificaties op te 

stellen zonder merknamen en dergelijke te noemen. Niet zelden vergeet men daarbij de 

toverformule “of gelijkwaardig” te vermelden, hetgeen niet verbaast indien men bedenkt dat zelfs 

het woord “software” een merknaam is. Veel aanbestedende diensten denken problemen te 

voorkomen door generiek te vermelden dat bij alle verwijzingen naar merknamen e.d. de toevoeging 

“of gelijkwaardig” gelezen moet worden. De praktische waarde van die generieke toevoeging is 

natuurlijk nihil, maar de aanbestedende dienst is juridisch ‘ingedekt’. 

 

Het komt echter ook regelmatig voor dat rechtstreeks gevraagd wordt naar licenties van een bepaald 

merk zonder dat de mogelijkheid om gelijkwaardige licenties aan te bieden openstaat. Gelet op het 

voorgaande staat een dergelijke handelwijze in beginsel op gespannen voet met het 

aanbestedingsrecht. Interessant is dat ook de mededingingsautoriteiten, van wie meer dan van 

andere overheidsorganen verwacht kan worden dat zij op dit terrein de regels nauwgezet volgen, 

deze praktijk lijken toe te passen. Zo vroeg de Europese Commissie bij een aanbesteding in 2007 

rechtstreeks om levering van Microsoft licenties.6 En onlangs werd geklaagd dat de NMa in 2006 bij 

een aanbesteding Microsoft licenties verwierf zonder de aanbestedingsregels in acht te nemen.7 In 

dit artikel word getoond dat het aanbestedingsrecht een andere ontsnappingsclausule biedt dan het 

cosmetische toevoegen van de veelal betekenisloze woorden ‘of gelijkwaardig’.  

 

Het doel van de aanbestedingsrichtlijnen 

                                                           
5 Een eerste poging tot implementatie van de richtlijnen in een echte aanbestedingswet is in 2008 gesneuveld 
in de Eerste Kamer. Er is onlangs een geheel nieuw wetsvoorstel ingediend: TK 2009-2010, 32440, nr. 2. De 
overeenkomstige tekst in het wetsvoorstel is materieel vrijwel gelijk aan de geciteerde tekst uit Bao en Bass. 
6 In het Publicatieblad van de EU schrijft de Commissie in Aankondiging 2007/S 183-223062: ‘Het doel van deze 
oproep tot inschrijving is de sluiting van een raamovereenkomst voor een aankoopkanaal via 1 enkele 
handelaar voor de inkoop van Microsoft-softwareproducten en -licenties.’ 
7 NMa zit vast aan Microsoft, Automatisering Gids 3 december 2010, p. 1. 
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Kort gezegd hebben de aanbestedingsrichtlijnen tot doel het bevorderen van de interne markt door 

het wegnemen van belemmeringen voor ondernemingen uit andere lidstaten. Daarom moet bij de 

technische specificaties bij voorkeur verwezen worden naar Europese normen en mogen nationale 

normen alleen genoemd worden indien corresponderende Europese normen ontbreken. Bij elke 

verwijzing naar een norm moet worden vermeld ‘of gelijkwaardig’. Daarnaast moeten de 

specificaties zoveel mogelijk in termen van prestatie-eisen en functionele eisen worden 

geformuleerd. Deze belangrijke bepalingen, tezamen met het verbod tot verwijzen naar een bepaald 

merk,8 zijn in theorie een krachtig middel voor ondernemingen die hun producten aan overheden en 

nutsbedrijven in een andere lidstaat willen verkopen. In de praktijk valt dit in Nederland erg tegen. 

Mogelijk komt dit doordat aanbestedingsgeschillen voor het overgrote deel worden beslecht door de 

civiele voorzieningenrechter in kort geding.9 De ondernemer die beweert dat er sprake is van voor 

zijn product discriminerende specificaties zal, als hij er al in slaagt om aan te tonen dat die 

specificaties inderdaad discriminerend zijn, zijn vorderingen niet zelden zien afstuiten op het verweer 

dat dit gerechtvaardigd is door het voorwerp van de opdracht. Zo werden onlangs klachten van 

Oracle dat een ministerie rechtstreeks om levering van SAP-licenties vroeg bij een aanbesteding 

afgewezen op de grond dat dit gerechtvaardigd was wegens de hiermee samenhangende 

verbouwing van een op SAP gebaseerd systeem.10 

 

Het verschil tussen leveringen en diensten 

Voor het aanbestedingsrecht is de juridische aard van een licentie van belang. Deze speelt namelijk 

een doorslaggevende rol bij het beantwoorden van een vraag of het verlenen van licenties een 

levering of een dienst is. De regeling voor leveringen en diensten in de richtlijnen is weliswaar voor 

het overgrote deel identiek, maar er zijn wel enkele voor de praktijk belangrijke verschillen, zoals: 

1. In het geval van een levering is het toegestaan om na de aanbesteding gedurende drie jaar 

nabestellingen te doen bij de oorspronkelijke leverancier.11 

2. In het geval van diensten is het toegestaan om onverwacht noodzakelijk geworden 

aanvullende diensten op te dragen aan de oorspronkelijke dienstverlener, tot maximaal 50% 

van de oorspronkelijke waarde.12 

3. In het geval van een diensten is het toegestaan om gedurende drie jaar na de aanbesteding 

herhalingsopdrachten te gunnen, mits deze mogelijkheid van tevoren is bekend gemaakt.13 

Het maakt dus verschil of verlenen van licenties een levering of een dienst is. In het eerste geval is er 

een beperking tot maximaal drie jaar, in het tweede geval is er een beperking tot maximaal 50% van 

de oorspronkelijke waarde. Het verlenen van licenties op standaard software wordt in het algemeen 

beschouwd als een levering, terwijl het bouwen van maatwerk software, ongeacht of daarna het 

auteursrecht wordt overgedragen dan wel een licentie wordt verleend als een dienst gezien wordt. In 

                                                           
8 Alle in deze alinea genoemde bepalingen zijn te vinden in artikel 23 Bao. 
9 Het Eindrapport Aanbestedingsrechtspraak in Nederland van het Ministerie van Economische Zaken, juni 
2010, vermeldt op pagina 7 dat bij de 599 onderzochte zaken er in 552 gevallen sprake was van een kort 
geding. 
10 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 17 december 2010, LJN: BO9287. Een ander voorbeeld is Hof ’s-Gravenhage 17 
augustus 2010, LJN:BN4177, r.o. 11. 
11 Artikel 31 lid 2 sub b Bao. 
12 Artikel 31 lid 4 sub a Bao. 
13 Artikel 31 lid 4 sub b Bao. 
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de praktijk wordt deze indeling door aanbestedende diensten vaak toegepast.14 In het vervolg van dit 

artikel zal echter worden betoogd dat niet alleen het bouwen van maatwerk software maar ook het 

verlenen van licenties op standaard software beschouwd kan worden als een dienst. Interessant is 

dat in een in 1994 gepubliceerd boek over aanbesteding van ICT-contracten dit standpunt wordt 

ingenomen op grond van de toenmalige regelgeving.15 

 

De diverse beperkingen op het verstrekken van aanvullende opdrachten en herhalingsopdrachten 

leveren in veel gevallen grote problemen op voor aanbestedende diensten. Dit te meer daar op 

grond van vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU uitzonderingen op de aanbestedingsplicht 

restrictief uitgelegd moeten worden.16  

 

De plicht tot aanbesteden van licenties kan tot problemen leiden indien de aanbestedende dienst 

hierdoor gedwongen zou kunnen worden om over te stappen op een andere productlijn. Die 

problemen zijn gelukkig niet altijd onoverkomelijk. Een voorbeeld is de levering van licenties van een 

virusscanner. Hiervan zijn vele min of meer vergelijkbare producten op de markt en het is 

vermoedelijk wel mogelijk om de specificaties grotendeels in termen van functionele en prestatie-

eisen te formuleren. Na de aanbesteding kan men zonder problemen gedurende drie jaar licenties 

voor nieuwe gebruikers bijbestellen en daarna een nieuwe aanbesteding uitvoeren. Dat na die 

nieuwe aanbesteding de oude virusscanner mogelijk vervangen moet worden door een andere zal 

voor de beheersafdeling een niet al te zware opgave zijn. Oneindig veel lastiger is het echter om het 

keurslijf van het aanbestedingsrecht toe te passen in geval van levering van licenties voor een office 

pakket of een besturingssysteem. De migratie van het ene merk naar het andere is een bewerkelijke, 

langdurige en kostbare operatie. Leveranciers stemmen hun verkoopmethoden dan ook af op het 

winnen van de klant bij de eerste aanbesteding van een nieuw product. Is de klant eenmaal binnen 

gehaald, dan zal hij niet snel overschakelen op een ander product. Het is in veel gevallen voor de 

kenner niet moeilijk om te zien of bij de aanbesteding de tekst “of gelijkwaardig” er alleen maar voor 

de show staat dan wel dat de aanbestedende dienst serieus overweegt om van productlijn te 

veranderen. 

 

De juridische en feitelijke aard van een licentie 

Wij weten dat de ICT-wereld snel verandert. Levering van software gebeurt tegenwoordig al op vele 

manieren en die enorme variëteit zal vermoedelijk nog verder toenemen. De uitgever van dit blad 

                                                           
14 Een voorbeeld is het arrest HvJ EU 11 oktober 2007, C-241/06, Jur. I-8415 (Lämmerzahl), waar standaard 
software is aanbesteed onder het regime van de ten tijde van de aanbesteding geldende Richtlijn 93/36/EEG 
voor leveringen. De vraag of onder de toenmalige Richtlijn 92/50/EEG voor Diensten had moeten worden 
aanbesteed, komt in het arrest niet aan de orde. Aangezien het Hof geen uitspraken over de feiten kan doen, 
volgt uit dit arrest dus niet dat standaard licenties als een levering moeten worden aanbesteed. 
15 F.A.M. van der Klaauw–Koops, S.F.M. Corvers, Informaticarecht: overheidsaanbestedingen en de 
informatietechnologie, Zwolle: Tjeenk Willink 1994, p. 18. 
16  EU 8 april 2008, C-337/05, Jur. I-2195 (Commissie/Italië), r.o. 57: ‘Volgens de rechtspraak van het Hof 
moeten afwijkingen van de regels die de doeltreffendheid van de door het Verdrag op het gebied van de 
overheidsopdrachten toegekende rechten beogen te verzekeren, strikt worden uitgelegd (zie arresten van 
18 mei 1995, Commissie/Italië, C-57/94, Jurispr. blz. I-1249, punt 23; 28 maart 1996, Commissie/Duitsland, 
C-318/94, Jurispr. blz. I-1949, punt 13, en 2 juni 2005, Commissie/Griekenland, C-394/02, Jurispr. blz. I-4713, 
punt 33).’ 
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bijvoorbeeld biedt een online licentie van Computerrecht aan, waarbij deze tekst in digitale vorm op 

de computer van de lezer verschijnt. Die licentie kan alleen met veel fantasie beschouwd worden als 

de levering van een product. Het enige dat de koper van dat ‘product’ immers ontvangt, is een email 

met een link naar de website, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Die informatie zou ook heel 

goed telefonisch kunnen worden meegedeeld, in welk geval er helemaal geen sprake zou zijn van 

enige fysieke vorm van levering. Met recht zou men kunnen stellen dat de uitgever helemaal geen 

licentie levert, maar een dienst verricht. Dat geldt zeker voor licenties op websites met bijvoorbeeld 

juridische content, waarbij het door de uitgever actueel houden van de website een zuiver voorbeeld 

van dienstverlening is.17 In wezen is dit niets anders dan het moderne concept van Software as a 

Service (SaaS) dat reeds in de naam beweert een dienst te zijn en geen levering. Niet ondenkbaar is 

dat een creatieve ondernemer bij een aanbesteding voor een office pakket een SaaS-oplossing 

aanbiedt. Zou in de aankondiging18 gevraagd zijn om een levering van licenties, dan is strikt genomen 

het aanbieden van een dienst in strijd met de regels van het aanbestedingsrecht en zou de offerte 

om die reden moeten worden afgewezen.19 Zo strikt in de leer zullen de meeste aanbestedende 

diensten niet zijn. 

 

De wetgever heeft het begrip in artikel 2a lid 1 sub q van de Wet Omzetbelasting 1968 een definitie 

van het begrip ‘elektronische diensten’ gegeven: ‘langs elektronische weg verrichte diensten, met 

name de in bijlage II van de BTW-richtlijn 2006 beschreven diensten’. Uit lid 1 sub a van dat artikel 

blijkt dat het hier gaat om Richtlijn 2006/112/EG, waar in Bijlage II een indicatieve lijst staat van 

handelingen die beschouwd kunnen worden als langs elektronische weg verrichte diensten. De lijst is 

als volgt: 

1) Het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma's en 

uitrustingen;  

2) de levering van software en de bijwerking ervan;  

3) de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van 

databanken;  

4) de levering van muziek of films, van spelen, met inbegrip van kans- of gokspelen, en van 

uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport, wetenschappen of 

ontspanning;  

5) de levering van onderwijs op afstand. 

Let wel: de Europese wetgever spreekt hier als BTW-wetgever zodat de begrippen levering en dienst 

zeker niet identiek zijn aan de gelijknamige begrippen in de aanbestedingsrichtlijnen. Niettemin is 

ook dit een aanwijzing dat ‘levering van software’, of het nu maatwerk is of een standaard pakket, te 

beschouwen is als een dienst. 

 

                                                           
17 Het abonneren op online tijdschriften is ook officieel als dienst opgenomen in bijlage I, onder 3, bij EU 
Verordening nr. 1777/2005. 
18 Alle Europese aanbestedingen moeten gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die 
officiële aankondiging legt de hoofdlijnen van de procedure vooraf vast. Van die hoofdlijnen mag doorgaans 
niet afgeweken worden in het vervolg. 
19 Het is mogelijk dat in de aankondiging het aanbieden van varianten wordt toegestaan. Zou dat hier gebeurd 
zijn, dan kan men de SaaS-oplossing als een variant zien zodat deze wel in aanmerking genomen mag worden. 
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Een sterkere aanwijzing dat er ook bij standaard software sprake is van een dienst is te vinden in 

Bijlage IIA bij Richtlijn 2004/18/EG. Deze bijlage bij de aanbestedingsrichtlijn voor de overheidssector 

geeft een opsomming van diensten waarop het volledige regime van de richtlijn van toepassing is. In 

de bijlage staan niet alleen tientallen diensten voor het ontwikkeling van diverse soorten software 

vermeld, maar ook is het ‘leveren van software’ letterlijk opgenomen in de lijst.20 Alles overziend 

kunnen we dus op goede gronden stellen dat het verlenen van licenties op software te beschouwen 

is als een dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen. 

 

Verlenen van extra licenties als wijziging van de overeenkomst 

Wanneer een aanbestedende dienst reeds gebruik maakt van software van een bepaald merk, moet 

het verlenen van extra licenties ten behoeve van nieuwe gebruikers feitelijk en juridisch gezien 

worden als een wijziging van de overeenkomst. Er wordt immers helemaal geen software geleverd, 

die is immers reeds in gebruik bij de aanbestedende dienst (of bij de licentieverlener in geval van 

SaaS). Het recht om die software te gebruiken wordt alleen maar uitgebreid, bijvoorbeeld van 100 

gebruikers tot 150 gebruikers. Ook het omzetten van een licentie op basis van aantal users naar een 

site-licentie is een wijziging van de overeenkomst. 

 

Vanuit het aanbestedingsrecht is dit gezichtspunt van groot belang omdat het Hof van Justitie EU in 

het Pressetext-arrest21 duidelijke criteria heeft geformuleerd om te beoordelen of een wijziging van 

de overeenkomst gezien moet worden als de plaatsing van een nieuwe opdracht. In dit blad werd al 

eerder gewezen op het grote belang van het Pressetext-arrest voor de ICT-wereld.22 Kort samengevat 

is op grond van dit arrest sprake van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst ten opzichte van 

de overeenkomst die is aanbesteed in de volgende gevallen: 

1. De wijzigingen zouden bij de aanbesteding hebben geleid tot een andere kring van 

gegadigden of de keus van een andere offerte (r.o. 35); 

2. Er is sprake van uitbreiding met nieuwe diensten die oorspronkelijk niet waren voorzien (r.o. 

36); of 

3. Het economisch evenwicht verschuift op onbedoelde wijze in het voordeel van de 

opdrachtnemer (r.o. 37). 

Indien een of meer van deze situaties zich voordoet, is er volgens het Hof van Justitie sprake van de 

plaatsing van een nieuwe opdracht, die dus zal moeten worden aanbesteed indien de 

drempelwaarde wordt overschreden.23 Iedere uitbreiding van het aantal licenties of andere wijziging 

van de overeenkomst kan getoetst worden aan bovenstaande drie criteria. Is geen van deze criteria 

van toepassing, dan is de wijziging toelaatbaar in de zin dat er geen sprake is van plaatsing van een 

nieuwe opdracht.  

 

                                                           
20 Met CPV-code 72268000-1. CPV staat voor Common Procurement Vocabulary; in EU Verordening 213/2008 
is een lijst met duizenden soorten werken, leveringen en diensten opgenomen, allen met een eigen CPV-code. 
Deze lijst moet verplicht toegepast worden bij Europese aanbestedingen. 
21 HvJ EU 19 juni 2008, zaak C-454/06, Jur. I-4447 (Pressetext Nachrichtenagentur). 
22 T.H. Chen, ‘Wezenlijke wijzigingen van ICT-overeenkomsten en het aanbestedingsrecht’, Computerrecht 
2009, 227. 
23 In 2010-2011 zijn de drempelwaarden voor leveringen en diensten als volgt: centrale overheid € 125.000, 
overige aanbestedende diensten in overheidssector € 193.000 en Nutssectoren € 387.000. 
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Het voorgaande betekent dat in veel gevallen, met name de situatie dat op basis van lopende 

contracten nieuwe licenties worden bijbesteld, het toelaatbaar is die nieuwe licenties te verwerven 

zonder een Europese aanbesteding te moeten organiseren. Dit uiteraard onder de veronderstelling 

dat er geen software geleverd wordt, maar er uitsluitend sprake is van wijziging van de lopende 

overeenkomst. Het is dan mogelijk om rechtstreeks met de fabrikant van de desbetreffende 

standaard software te onderhandelen over de uitbreiding. Het resultaat van die onderhandeling mag 

dan natuurlijk niet leiden tot een verschuiving van het economisch evenwicht in het voordeel van de 

fabrikant die verder gaat dan reeds bedoeld was bij de aanbesteding. Wanneer de prijs voor de 

nieuwe licenties niet hoger is dan de prijs die bij de aanbesteding tot stand is gekomen, kan er in 

beginsel van worden uitgegaan dat hiervan geen sprake is. De aanbestedende dienst zal een en 

ander zorgvuldig moeten onderzoeken, want mocht er toch sprake zijn van een niet-toelaatbare 

wijziging van de overeenkomst, dan is deze wijziging op grond van artikel 8 van de Wet 

implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden in rechte vernietigbaar. Een vernietiging 

door een belanghebbende onderneming, zoals een fabrikant van concurrerende software, zal 

uiteraard tot zeer onaangename gevolgen voor de aanbestedende dienst leiden. 

 

Conclusie 

Bij een aanbesteding waarbij om software licenties wordt gevraagd, is het veelal mogelijk om de 

procedure voor diensten te volgen in plaats van de procedure voor leveringen. Doet men dit, dan zijn 

de mogelijkheden om later aanvullende licenties te verwerven ruimer. 

 

Het door middel van een aanbesteding vragen om levering van licenties van een bepaald merk, al 

dan niet met vermelding van de woorden “of gelijkwaardig” is niet noodzakelijk in gevallen waarbij er 

alleen maar sprake is van een niet-wezenlijke wijziging van een bestaande overeenkomst. Wanneer 

dit laatste het geval is, kan de aanbestedende dienst zonder een aanbestedingsprocedure toe te 

passen om aanvullende licenties vragen bij de oorspronkelijke opdrachtnemer, mits de voorwaarden 

van de aanvullende opdracht voor de opdrachtnemer niet gunstiger zijn dan de voorwaarden van de 

oorspronkelijke overeenkomst. Een voordeel van deze aanpak is dat het aantal aanbestedingen 

waarbij rechtstreeks om licenties van een bepaald merk wordt gevraagd en er de facto geen sprake is 

van vrije concurrentie zal verminderen. 

 

http://www.chenadvies.nl/

