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Oudesoftware is eenverborgenschat
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Amsterdam

Oude, overbodig geworden soft-
ware is een verborgen schat voor
bedrijven enorganisaties.Dat
zeggende curatoren van Imtech.
Ze troffen indeboedel vanhet
installatieconcerndat vorig jaar
ter ziele ging, ongeveer tiendui-
zend softwarelicenties aan.Die
werdenafgelopen zomer ver-
kocht aaneenEngelse opkoper.
Opbrengst: ruim€1mln.

Hetwasde eerste keerdat
curator JeroenPrincenenadvo-
caatMirandaTop-Sarneel van
advocatenkantoorPloumLodder
Princen in een faillissement geld
ophaaldenuit de verkoop van
overbodig geworden softwareli-
centies.Maarhet zal zekerniet de
laatste keer zijn, zeggen ze. Prin-
cen: ‘Het komtniet vaak voordat
eenboedel voor €1mln software
kan verkopen.Nuwas Imtech
natuurlijk ook eenomvangrijk
bedrijf.Maarbij kleinerepartijen
kanhet evengoedaantrekkelijk
zijn.’

Dehandel in gebruikte
software—veelal gaat het om
Office-pakketten vanMicrosoft
—staat inNederlandnog inde
kinderschoenen. In landenals
DuitslandenZwitserland is het
doorverkopenéngebruiken van
tweedehands software, ookwel
‘shelfware’ genoemd, al veel
gangbaarder, zeggen verschillen-
de advocaten enmarktkenners.

Imtechwas voor zover bekend
het eerste grote faillissement
waarbij de software vanhet be-
drijf nietwerdweggegooid,maar
is doorverkocht.Ook voorde
software vanwarenhuisV&Den
elektronicaketenScheer &Fop-

Ook voor de software
vanwarenhuis V&D en
elektronicaketen Scheer &
Foppen zijn kopers gezocht.
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Bij bedrijfsleven ligt voor tientallen
miljoenen euro’s aan licenties en
software die niet meer gebruikt
worden, maar wel bruikbaar zijn

pen zijn kopers gezocht.
InNederland is eenklein

aantal partijen actief in in- en
verkoopofbemiddeling vanoude
software. Allemaal klagen zedat
demarktnogniet echt vande
grondkomt. ‘Er liggen tientallen
miljoeneneuro’s te verdampen
inhet bedrijfsleven’, zegtMischa
Hulsing, diemet zijnbedrijf
Licentiemakelaar bemiddelt
voor in- en verkopers vanoude
software.

Hulsing stelt dat bedrijven
bijna altijd almeer softwarelicen-
ties hebbendan zedaadwerkelijk
gebruiken. Laat staannaeen
reorganisatiewaarbij het aantal
werknemers is teruggebracht.
Daar komtnudeomschakeling
naarde cloudnogbij: bedrijven
enorganisaties stappenmassaal
over op softwaredie via internet
wordt aangeboden.Deouder-
wetse softwarepakkettenworden
daarmeeoverbodig. Endie liggen
nu veelalweg te stoffen.

‘Dehandel blijft helaas in
een schimmighoekjehangen’,
ziet RaymondLindemans. Zijn
bedrijf LicensePartnershelpt
sinds 2012bedrijven enorgani-
satiesmetde in- en verkoop van
gebruikte software. ‘Potentiële
klantengeloven vaakniet dat het
echtmag. En zewillen geenpro-
blemen riskerenmetde software-
leveranciers.Wantdie zijnhier
natuurlijkniet blijmee.’

In licenties is vaakopgenomen
dat doorverkoop vande soft-
wareniet is toegestaan, zegt hij.
‘Dat kloptniet,maarhetmaakt
mensenwel bang.’Hij heeft ver-
schillende verhalen vanklanten
die gedreigdwordenmet rechts-
zakendoorde softwareprodu-
cent, of door een tussenpersoon
dienieuwe software verkoopt.
Lindemans: ‘Het is allemaal
bangmakerij, want als je je aan
de regels houdt, is er niets aande
hand.Maardedreiging is vaak
al genoeg voor organisaties om
eieren voorhungeld te kiezen.’

Dat gebruikte software—on-

der voorwaarden—magworden
doorverkocht, is in 2012 vastge-
legd in eenarrest vanhetEurope-
seHof van Justitie.Dat zogeheten
UsedSoft Arrestwerd inoktober
vandit jaarnogbevestigddoor
eenLetse rechtbank.Diedeed
uitspraak in een zaakwaarbij een
kopie vanMicrosoft-software
wasdoorverkocht.Microsoftwon
de zaak, omdathet hier omeen
kopie ging,maarde rechter her-
haaldenogmaar eens: zo lang je
je aanbepaalde regels houdt, is
doorverkoop vanoriginele soft-
ware toegestaan.

Officieel verzetMicrosoft
zichookniet tegende verkoop
van tweedehandsjes. In een
reactie op vragen vanhet FD
onderschrijft het Amerikaanse
softwarebedrijf dat depraktijk is
toegestaan.MaarMicrosoft bena-

drukt ookdat verkoop van twee-
dehands software aaneen reeks
voorwaardenmoet voldoen.Het
bedrijf raadt organisaties aan
advies in tewinnenbij eenge-
specialiseerdepartij, omzeker te
zijndat zemet legale software te
makenhebben.

De curatoren van Imtech
hebbengeenproblemenonder-
vondenbij de verkoop.Maardat
het inderdaadgevoeligehandel
betreft, illustreert de reactie van
eengrote overheidsinstellingdie
eerder tweedehands licenties
kocht endaarover ruzie kreeg
metde vaste leverancier vannieu-
we software.Menwil daarniet
methet FDover praten. ‘We zijn
momenteel in onderhandeling
over de aankoop vannieuwepak-
ketten. Ik gadie gesprekkenniet
bemoeilijkendoornuhierover

In licenties staat vaak
dat doorverkoop van
de software niet is
toegestaan, maar dat
klopt niet

naarbuiten te treden.Dangooi
ikmijn eigenglazen in’, laat een
betrokkeneweten.

Voorde in- en verkopers van
tweedehands software lijkt de tijd
omnogeen succes temaken van
hunhandel beperkt.Wanneer ie-
dereen zijn softwareuit de cloud
haalt endaarmeeovergaat op een
modelmet abonnementen, zal
de vraagnaar tweedehandspak-
ketten toch vanzelf opdrogen?
‘Deze tak van sport is zal deko-
mende jarenbehoorlijk inkrim-
pen’, beaamtLindemans.

Hulsing iswat optimistischer.
‘Er zijn genoegbedrijven en
organisaties die omveiligheids-
redenenniet voorde cloud zullen
kiezen. Voorhenblijft het aan-
trekkelijk omtegeneen lagere
prijs softwarepakketten in te
kopen.’
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