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Bijlage 3 - Aspecten gerelateerd aan 
intellectuele eigendomsrechten 
 
De hieronder uiteengezette regeling inzake intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten 
dient u mede in rekening te brengen bij het bepalen van de prijs voor de Opdracht.  

1. Definities 
 

De hierna genoemde begrippen hebben de volgende betekenis:  
 
 “Achtergrondkennis” betekent alle Intellectuele Eigendomsrechten en Knowhow (alsook 
de (im)materiële eigendom waarin deze Intellectuele Eigendomsrechten en Knowhow zijn 
gevestigd  of vervat) waarvan de Aanbestedende Overheid respectievelijk de Opdrachtnemer 
eigenaar of licentiehouder is bij de aanvang van de Opdracht, of die zij parallel aan doch 
onafhankelijk van de Opdracht ontwikkelen of waarin zij op enige andere wijze rechten verkrijgen 
onafhankelijk van de Opdracht.  
 
 “Intellectuele Eigendomsrechten” of “IER” betekent alle intellectuele en industriële 
eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, 
logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, rechten op databanken, computerprogramma’s en 
halfgeleiders, het recht om voor creaties of vindingen voornoemde rechten te vestigen, in stand 
te houden en te hernieuwen, en enigerlei rechten of beschermingswijzen van gelijkaardige aard 
of met een gelijkaardige uitwerking die in de wereld op enig ogenblik bestaan. 
 
 “Knowhow” betekent een geheel van al dan niet door Intellectuele Eigendomsrechten 
beschermde kennis, onder meer wetenschappelijke, technische, technologische en/of 
commerciële kennis, die voortvloeit uit ervaring, kunde, expertise en onderzoek en die geheim is 
(dat wil zeggen niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is), wezenlijk is (dat wil 
zeggen, belangrijk en nuttig is voor (i) de betreffende industriële exploitatie, (ii) het betreffende  
product of dienst of (iii) de ontwikkeling daarvan) en bepaald is (dat wil zeggen, op een zodanige 
wijze beschreven of op enigerlei andere wijze vastgelegd zodat kan worden nagegaan of deze 
kennis aan de criteria van geheimzijn en wezenlijkheid voldoet). 
 
 “Nieuwe Kennis” betekent alle Intellectuele Eigendomsrechten en Knowhow (alsook 
(im)materiële eigendom waarin deze Intellectuele Eigendomsrechten en Knowhow zijn gevestigd 
of vervat) die door de Opdrachtnemer respectievelijk de Opdrachtgever tijdens de uitvoering 
en/of binnen het kader van de Opdracht nieuw of verder worden ontwikkeld.  
 
 “Oplossing” betekent de innovatieve oplossing (hierin begrepen de Nieuwe Kennis en 
Achtergrondkennis vervat in de Oplossing) en alle andere data, informatie en materialen 
ontwikkeld of gegenereerd door de Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht. 
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Wanneer begrippen zoals ‘inclusief’, ‘met inbegrip van’, ‘onder meer’, ‘hierin begrepen’ of 
equivalente terminologie worden gebruikt, zal de daarop volgende lijst als niet exhaustief worden 
beschouwd. 

2. Overzichtstabel en basisprincipes 
 
Onderstaande overzichtstabel geeft de basisprincipes (zoals hieronder beschreven) weer.  
 

 Opdrachtnemer Opdrachtgever 

Achtergrondkennis   

                    Achtergrondkennis 
Opdrachtnemer  

In eigendom of in bezit van 
de nodige gebruiksrechten 

met mogelijkheid om 
verplicht te worden tot het 

geven van licenties aan 
derden indien vervat in de 

Nieuwe Kennis; IER 
waarborg en vrijwaring.  

Gebruiksrecht voor gebruik 
binnen de interne organisatie, 

hierin begrepen verder 
onderzoek, testen, promotie, …  

Achtergrondkennis 
Opdrachtgever  

Beperkt gebruiksrecht 
louter voor uitvoering 

opdracht 

In eigendom of in bezit van de 
nodige gebruiksrechten 

Nieuwe Kennis   

Opdrachtnemer Nieuwe Kennis  

(uitgezonderd Nieuwe Kennis 
ontwikkeld op basis van 

Achtergrondkennis Opdrachtgever) 

In eigendom met 
verbintenis tot exploitatie 

en commercialisatie, en 
onder voorbehoud van 
uitoefening ‘call-back’ 

optie door de 
Opdrachtgever en 

mogelijkheid om verplicht 
te worden tot het geven 

van licenties aan derden; 
IER waarborg en vrijwaring.  

Gebruiksrecht voor gebruik 
binnen de interne organisatie, 

hierin begrepen verder 
onderzoek, testen, promotie, … 

met ‘call-back’ optie 

Opdrachtgever Nieuwe Kennis 
(inclusief Nieuwe Kennis ontwikkeld 

door de Opdrachtnemer op basis van 
Achtergrondkennis Opdrachtgever) 

Geen rechten   In eigendom  
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 Als een vereiste om het voorwerp en de doelstellingen van deze Opdracht te kunnen 
realiseren, dient de Opdrachtnemer diensten van Onderzoek en Ontwikkeling te verrichten 
teneinde substantiële Nieuwe Kennis te ontwikkelen.   

 
 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer blijven elk eigenaar (of in voorkomend geval 

licentiehouder) van hun respectievelijke Achtergrondkennis. Er vindt geen overdracht van 
eigendom in Achtergrondkennis plaats.  

 
 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer blijven elk eigenaar van de door hen ontwikkelde 

Nieuwe Kennis. Er vindt geen eigendomsoverdracht van Intellectuele Eigendomsrechten in 
Nieuwe Kennis plaats, uitgezonderd in geval de Opdrachtgever haar ‘call-back’ optie 
uitoefent. 

 
 De Opdrachtgever²verwerft een kosteloos gebruiksrecht op de Nieuwe Kennis van de 

Opdrachtnemer, alsook op die Achtergrondkennis van de Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig 
om haar gebruiksrecht op die Nieuwe Kennis ten volle te kunnen uitoefenen of in de mate op 
enige andere wijze relevant in het kader van de Opdracht.  

 
 De Opdrachtnemer erkent en aanvaardt dat de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis niet onbenut 

mag blijven, en dat de Opdrachtnemer zijn eventuele op basis van (onder meer) de Nieuwe 
Kennis ontstane monopoliepositie niet mag uitbuiten dan wel misbruiken. Door deel te 
nemen aan deze Opdracht verbindt de Opdrachtnemer er zich dan ook toe om de 
Opdrachtemer Nieuwe Kennis te vermarkten aan eerlijke en redelijke marktvoorwaarden en 
dit binnen een redelijke tijdspanne van 3 jaar na afloop van deze Opdracht. Indien de 
Opdrachtnemer in gebreke blijft ter zake, kan de Opdrachtgever haar ‘call-back’ optie 
uitoefenen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Het bovenstaande houdt tevens in dat 
de Opdrachtnemer kan verplicht worden diens Nieuwe Kennis en Achtergrondkennis (in de 
mate vervat in de Nieuwe Kennis) te licentiëren aan derden aan eerlijke marktvoorwaarden. 

 

Een gedetailleerde beschrijving van de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten en 
gebruiksrechten is in volgende paragrafen terug te vinden. In het geval van discrepantie tussen 
voormelde overzichtstabel en/of basisprincipes en de hieronder vermelde beschrijving, zal deze 
laatste voorrang genieten. 

3. Achtergrondkennis 
 

3.1. Algemeen 
 
De Opdrachtnemer verklaart dat de Oplossing welke door de Opdrachtgever in het kader van de 
Opdracht wordt beoogd, voor zover de Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs mag verondersteld 
worden te weten, nog niet als dusdanig beschikbaar is op de markt. De Opdrachtnemer verklaart 
dat om de Opdracht te kunnen uitvoeren substantiële Nieuwe Kennis ontwikkeld dient te worden. 
Nieuwe Kennis in hoofde van de Opdrachtnemer vereist het uitvoeren van diensten van 
Onderzoek en Ontwikkeling.  Het louter door de Opdrachtnemer toepassen van welgekende 
bedrijfseigen of op de markt en/of in het publieke domein beschikbare kennis en/of 
technologieën wordt niet als ontwikkeling van Nieuwe Kennis beschouwd. 
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De Opdrachtnemer en de Aanbestedende Overheid blijven elk eigenaar (of in voorkomend geval, 
licentiehouder) van hun respectievelijke Achtergrondkennis. Er vindt geen overdracht van 
Intellectuele Eigendomsrechten in Achtergondkennis plaats.  

 
3.2. Achtergrondkennis Aanbestedende Overheid 
 
De Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer een beperkt, persoonlijk, kosteloos, 
herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de schriftelijk 
overeengekomen Achtergrondkennis van de Opdrachtgever, uitsluitend voorzover noodzakelijk 
voor de goede uitvoering van de Opdracht. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om 
dergelijke Achtergrondkennis ten behoeve van zichzelf of derden aan te wenden. Het staat de 
Opdrachtgever vrij om op enig moment verdere gebruiksbeperkingen op te leggen m.b.t. het 
gebruik van haar Achtergrondkennis indien het zulke beperkingen redelijkerwijs nodig acht 1.  
 
Indien de Opdrachtnemer haar gebruiksrecht in de Achtergrondkennis van de Opdrachtgever 
door derden onderaannemers wil laten uitoefenen, dient de Opdrachtnemer hiertoe de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever te bekomen. Indien dergelijk 
gebruiksrecht wordt toegekend, blijft de Opdrachtnemer ten aanzien van de Opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het gebruik van de betreffende Achtergrondkennis door de betreffende 
derden, en de Opdrachtnemer verbindt er zich toe dergelijke derden schriftelijk te verbinden tot 
de relevante bepalingen ter zake.  
 
De Opdrachtgever is gerechtigd om aldus toegekende gebruiksrechten naar eigen goeddunken 
geheel of gedeeltelijk op te schorten of the beëindigen in geval van inbreuken op de 
licentievoorwaarden.  
 
De Opdrachtnemer verbindt er zich toe, bij beëindiging van de samenwerking in het kader van de 
Opdracht, enige door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte materialen, inclusief 
reproducties daarvan, zonder verwijl en in ieder geval op eerste verzoek terug te bezorgen aan 
de Opdrachtgever.      
 

3.3. Achtergrondkennis Opdrachtnemer 
 
De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever uiterlijk bij de aanvang van de Opdracht schriftelijk en 
nauwkeurig in kennis stellen van de Achtergrondkennis van de Opdrachtnemer welke zal gebruikt 
worden in de uitvoering van de Opdracht. 
 
De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een kosteloos, onherroepelijk, niet-exclusief, 
overdraagbaar en voor sublicentie vatbaar recht om de Achtergrondkennis van de 
Opdrachtnemer te gebruiken (zonder beperking in de tijd) louter voor zover redelijkerwijs 
noodzakelijk om haar gebruiksrecht op de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis (zie infra) optimaal en 

                                                           
1 Onder meer in het kader van toepasselijke wet –of regelgeving of indien het Achtergrondkennis betreft waarvan de 
Opdrachtgever slechts licentiehouder is.  
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ten volle te kunnen benutten, of in de mate op enige andere wijze relevant in het kader van de 
Opdracht.  

4. Nieuwe Kennis 
 

4.1. Opdrachtnemer Nieuwe Kennis 
 
De Nieuwe Kennis ontwikkeld door de Opdrachtnemer (“Opdrachtnemer Nieuwe Kennis”) behoort 
vanaf haar ontstaan toe aan de Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen tussen de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en onder voorbehoud van wat hieronder en in Rubriek 6 
(‘call-back’ optie) is bepaald. 
 
In de mate dat Opdrachtnemer Nieuwe Kennis een aanpassing of verdere ontwikkeling van 
Achtergrondkennis van de Opdrachtgever betreft, zal de eigendom van dergelijke Nieuwe Kennis 
echter aan de Opdrachtgever toekomen. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om elke 
aanpassing of verdere ontwikkeling van de Achtergrondkennis van de Opdrachtgevernauwkeurig 
en schriftelijk te documenteren en de Opdrachtgeverhiervan te informeren binnen een redelijke 
termijn vanaf het ontstaan ervan. 
 
De Opdrachtnemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever, voor de volledige duur van de 
betreffende Intellectuele Eigendomsrechten in de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis, een 
wereldwijd, kosteloos, onherroepelijk, niet-exclusief recht om de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis 
(en de daaruit resulterende en/of daaraan gerelateerde Oplossing) te gebruiken ten behoeve van 
analyse, evaluatie, (verder) onderzoek en (verdere) ontwikkeling, demonstratie en promotie en 
enig ander gebruik voor haar interne organisatie. De Opdrachtgever heeft het recht om de in het 
kader van de Opdracht gerealiseerde (tussentijdse) (onderzoeks)resultaten en Oplossing publiek 
kenbaar te maken alsook aan te wenden in het kader van het uitschrijven van eventuele latere 
(commerciële) opdracht(en) waarbij de Opdrachtgever redelijk overleg zal plegen met de 
Opdrachtnemer indien deze gegronde redenen aanbrengt op basis waarvan dergelijk publiek 
maken de Opdrachtnemer zou verhinderen om bepaalde Intellectuele Eigendomsrechten te 
bekomen in de Oplossing.) 
 
De Opdrachtnemer verbindt er zich toe de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte te 
stellen wanneer (i) Nieuwe Kennis en/of de Oplossing geheel of gedeeltelijk (mogelijk) in 
aanmerking komt voor bescherming door Intellectuele Eigendomsrechten, (ii) de Opdrachtnemer 
beslist om (rechtstreeks of onrechtstreeks) bescherming door Intellectuele Eigendomsrechten in 
de Oplossing, Opdrachtnemer Nieuwe Kennis of Achtergrondkennis aan te vragen, dan wel (iii) 
(rechtstreeks of onrechtstreeks) Intellectuele Eigendomsrechten in de Oplossing dan wel 
Opdrachtnemer Nieuwe Kennis of Achtergrondkennis bekomt. De Opdrachtnemer zal in dit 
verband aan de Opdrachtgeverzulke bijkomende informatie en documentatie verstrekken van 
zodra de Opdrachtnemer hierover beschikt. 
 

4.2. Opdrachtgever Nieuwe Kennis 
 
Nieuwe Kennis ontwikkeld door de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht 
(“OpdrachtgeverNieuwe Kennis”) behoort vanaf haar ontstaan toe aan de Opdrachtgever.   
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5. Materiële dragers/ Training en ondersteuning/ 
Gebruik van kennis 

 

5.1. Materiële dragers 
 
De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Opdrachtgeverkosteloos de relevante 
Achtergrondkennis en Nieuwe Kennis (hierin begrepen alle onderzoeksresultaten, de 
documentatie (inclusief alle relevante technische en functionele specificaties) en in voorkomend 
geval, ook de broncode van de Nieuwe Kennis onder de vorm van een bruikbare ontwikkelings - 
en productieomgeving) en alle informatie die nodig is teneinde de Opdrachtgevertoe te laten de 
haar toegekende gebruiksrechten ten volle uit te oefenen, ter beschikking te stellen en deze up-
to-date te houden, en dit op geregelde tijdstippen, en in een formaat/op een medium zoals door 
de Opdrachtgevergevraagd. De precieze modaliteiten zullen nader worden overeengekomen 
tussen de Opdrachtgeveren de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtgevervan mening is dat er 
materiaal zoals in deze bepaling bedoeld ontbreekt, zal de Opdrachtnemer zonder verwijl het 
nodige materiaal aanleveren dan wel onderbouwd/gedocumenteerd aantonen dat naar zijn 
mening aan diens verplichtingen overeenkomstig deze bepaling is voldaan.  
 
De Opdrachtgeververwerft, zonder bijkomende vergoeding verschuldigd te zijn, vanaf ontvangst, 
de eigendom (doch niet de Intellectuele Eigendomsrechten) van de materiële dragers (b.v. CD-
ROM, papieren documenten), inclusief hun inhoud, waarin Nieuwe Kennis dan wel 
Achtergrondkennis van de Opdrachtnemer, of nog de Oplossing, is vervat en die door de 
Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtgeverworden verstrekt. De 
Opdrachtgeveris gerechtigd om deze dragers en hun inhoud (geheel of gedeeltelijk) te 
reproduceren in het kader van de uitoefening van de haar toegekende rechten. De 
Opdrachtgeverdient deze dragers (en hun inhoud) niet terug te bezorgen aan de Opdrachtnemer 
bij einde van de samenwerking in het kader van de Opdracht. 
 

5.2. Training en ondersteuning 
 
De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om kosteloos alle bijhorende dan wel redelijkerwijs door 
de Opdrachtgevergevraagde training en technische ondersteuning te bieden aan de 
Opdrachtgever (of een door de Opdrachtgeveraangeduide derde) om haar toe te laten haar 
gebruiksrechten ten volle te kunnen benutten. 
 

5.3. Gebruik van kennis 
 
De Opdrachtgeverheeft het recht om kennis (andere dan Achtergrondkennis en Nieuwe Kennis 
van de Opdrachtnemer) die het verwerft in het kader van de Opdracht, zonder enige beperking 
te gebruiken, onder meer –maar niet beperkt tot- in het kader van publieke rapportering 
aangaande de vooruitgang van de Opdracht en in het kader van de commerciële opdracht 
gerelateerd aan de Opdracht. 
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6. Exploitatie en commercialisatie van Nieuwe 
Kennis 

 

6.1. Call-back optie 

Door deel te nemen aan deze Opdracht, verbindt de Opdrachtnemer zich er toe alle nodige 
inspanningen te leveren om de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis en de Oplossing zo snel als 
mogelijk (en in elk geval binnen een tijdspanne van 3 jaar na afloop van deze Opdracht) zelf dan 
wel via derden marktrijp te maken en op de markt aan te bieden en commercieel te exploiteren 
aan eerlijke en redelijke marktvoorwaarden. In geen geval mag de Opdrachtnemer (derden 
toelaten om) de Nieuwe Kennis en/of de Oplossing in strijd met de openbare orde en veiligheid 
en/of ten nadele van het publieke belang aan (te) wenden of (te) gebruiken. 
 
Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgeverervan in kennis stelt aan de hierboven genoemde 
verplichtingen niet te zullen voldoen, dan wel deze verplichtingen na aanmaning door de 
Opdrachtgeverniet vervult binnen de door de Opdrachtgevervooropgestelde termijn:  
(i) zullen de Intellectuele Eigendomsrechten in de Nieuwe Kennis en de Oplossing naar keuze van 
de Opdrachtgeverautomatisch kosteloos en exclusief worden overgedragen aan de 
Opdrachtgever (‘call-back’ optie). In dergelijk geval zal de Opdrachtnemer zonder verwijl en op 
eigen kosten alle inspanningen en bijstand leveren, handelingen stellen en documenten 
aanleveren en (laten) ondertekenen die door de Opdrachtgevernodig of nuttig worden geacht 
teneinde de voornoemde overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten op dat ogenblik of in de 
toekomst te bewerkstelligen, af te dwingen of in stand te houden, en de Opdrachtnemer staat 
ervoor in en maakt zich sterk dat eventuele derden die over dergelijke Intellectuele 
Eigendomsrechten beschikken tevens aan de voornoemde verplichtingen zullen voldoen; en 
(ii) zullen de aan de Opdrachtgevertoegekende gebruiksrechten in de Opdrachtnemer 
Achtergrondkennis naar keuze van de Opdrachtgeverautomatisch kosteloos worden uitgebreid 
teneinde ook onbeperkt gebruik (hetzij door de Aanbestedende Overheid zelf hetzij door derden) 
voor commerciële (exploitatie)doeleinden te omvatten.  
 
De Opdrachtnemer zal schriftelijk in kennis worden gesteld van de uitoefening door de 
Opdrachtgevervan haar ‘call-back’ optie met betrekking tot de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis en 
Oplossing, en een eventuele uitbreiding van haar gebruiksrechten in de Opdrachtnemer 
Achtergrondkennis. 
 

6.2. Gebruikslicenties aan derden 

De Opdrachtnemer zal, op verzoek van de Opdrachtgever, aan eerlijke en redelijke 
marktvoorwaarden, gebruikslicenties toekennen aan derden m.b.t. de Opdrachtnemer Nieuwe 
Kennis en de Oplossing.  
 
Zonder beperking van het voorgaande, indien de Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht 
(geregistreerde) Intellectuele Eigendomsrechten bekwam in (een deel van) de Oplossing, 
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Opdrachtnemer Nieuwe Kennis of Achtergrondkennis, en in de mate dat dergelijke Intellectuele 
Eigendomsrechten de onvoorwaardelijke inschrijving door derden op een eventuele latere 
(commerciële) opdracht algemeen verhindert, verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe om zonder 
verwijl aan dergelijke inschrijvers een gebruikslicentie toe te kennen met betrekking tot het 
relevante deel van dergelijke Nieuwe Kennis of Achtergrondkennis, aan eerlijke en redelijke 
marktvoorwaarden, indien daartoe verzocht door deze inschrijvers. 
 

7. Intellectuele Eigendomsrechten van derden/ 
Garantie en vrijwaring 

 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het (tijdig) bekomen van eventuele (gebruiks)rechten 
betreffende Intellectuele Eigendomsrechten van derden, nodig teneinde de Opdracht te kunnen 
uitvoeren en de hierin ten bate van de Opdrachtgeverbeschreven rechten (hierin begrepen een 
eventuele ‘call-back’ overeenkomstig Rubriek 6) te kunnen toekennen. Het is bovendien de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om na te gaan of er beperkingen van 
toepassing zijn op het gebruik van diens Achtergrondkennis en Nieuwe Kennis, en indien het 
geval, om (i) de toestemming van de Opdrachtgeverte bekomen wat betreft het gebruik ervan in 
het kader van de Opdracht, en (ii) deze beperkingen expliciet en voorafgaand aan de toekenning 
van enig gebruiksrecht daarin aan de Opdrachtgeverschriftelijk aan deze laatste ter kennis te 
brengen. Zoniet zullen dergelijke beperkingen niet tegenwerpelijk zijn aan de Opdrachtgever. 

De Opdrachtnemer waarborgt dat de aan de Opdrachtgeververstrekte (gebruiks)rechten, hierin 
begrepen in verband met zijn Achtergrondkennis, de Oplossing en de Nieuwe Kennis, geen 
inbreuk uitmaken op andermans rechten, hierin begrepen Intellectuele Eigendomsrechten of 
gebruiksrechten, en evenmin een inbreuk uitmaken op verbintenissen en/of verplichtingen jegens 
derde partijen. De Opdrachtnemer waarborgt tevens dat er geen vorderingen betreffende 
voornoemde (gebruiks)rechten dreigend of hangend zijn jegens de Opdrachtnemer wegens 
(vermeende) inbreuken op andermans rechten, en de Opdrachtnemer zal de 
Opdrachtgeverzonder verwijl in redelijk detail schriftelijk in kennis stellen indien deze situatie 
wijzigt. 

Ingeval tegen de Opdrachtgeverof een derde die gerechtigd is (gebruiks)rechten van de 
Opdrachtgeveruit te oefenen een vordering wordt ingesteld op basis van een (beweerde) inbreuk 
op andermans rechten, in strijd met de hierboven vermelde waarborg, zal de Opdrachtnemer op 
eerste verzoek van de Opdrachtgeveralle nodige medewerking verlenen om de Opdrachtgeverof 
een bovengenoemde derde in staat te stellen haar verdediging daadwerkelijk en efficiënt te 
organiseren. De Opdrachtnemer zal alle door de Opdrachtgeveren voornoemde derden geleden 
schade en kosten (hieronder begrepen kosten voor de verdediging, procedurekosten, erelonen 
van advocaten en/of andere deskundigen, alsook de kosten voor een eventuele boete of 
(schade)vergoeding (onder welke vorm ook)) op eerste verzoek van de Opdrachtgeverof 
voornoemde derde volledig op zich nemen en voldoen. De Opdrachtnemer verbindt zich in 
dergelijke situatie ook tot terugbetaling, op eerste verzoek, van de in het kader van de Opdracht 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer betaalde prijs en (eventuele) andere 
vergoedingen. 
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De bovengenoemde vrijwarings- en schadeloosstellingsplicht blijft tevens van kracht in geval de 
Opdrachtgeverhaar ‘call-back’ optie overeenkomstig Rubriek 6.1 (i) uitoefent, alsook in geval van 
een uitbreiding van de gebruikslicentie betreffende de Opdrachtnemer Achtergrondkennis 
overeenkomstig Rubriek 6.1 (ii). 
 
In de situaties genoemd in Rubriek 6.2 zal de Opdrachtnemer eenzelfde vrijwarings– en 
schadeloosstellingsplicht hebben als hierboven beschreven ten aanzien van derden respectievelijk 
kandidaat-inschrijvers, zij het dat de Opdrachtnemer in dergelijke situatie redelijke en 
marktconforme voorwaarden kan verbinden aan dergelijke vrijwarings–en 
schadeloosstellingsplicht.  
 
De Opdrachtnemer waarborgt en maakt zich sterk dat enige derde die Intellectuele 
Eigendomsrechten in de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis, Opdrachtnemer Achtergrondkennis of de 
Oplossing bezit tevens gebonden is door de bovenvermelde vrijwarings – en 
schadeloosstellingsplicht. 


