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1. PROCEDURE 

(1) Bij brief van 12 december 2008, die op dezelfde dag bij de Commissie werd 
geregistreerd, diende de onderneming SARC B.V. (hierna "SARC" genoemd) een 
klacht in met betrekking tot onwettige staatssteun die aan Delftship B.V. (hierna "DS" 
genoemd) zou zijn verleend. Volgens de klacht houden de voorwaarden van een 
software-licentieovereenkomst tussen de Technische Universiteit Delft (hierna "TU 
Delft" genoemd) enerzijds en DS anderzijds voor het gebruik door laatstgenoemd 
bedrijf van door de TU Delft ontwikkelde software voor het ontwerpen van schepen, 
onwettige staatssteun in. De Commissie registreerde de zaak aanvankelijk onder 
nummer CP 369/2008.  

(2) Een tweede klager, de onderneming MasterShip B.V. (hierna "MS" genoemd ), deelde 
de Commissie bij brief van 26 mei 2009, die de Commissie per e-mail van 2 juni 2009 
werd toegezonden, mee dat zij zich bij de klacht van SARC aansloot. MS en SARC 
worden hierna aangeduid als "de klagers". 

(3) Bij brief van 20 februari 2009 verzocht de Commissie de Nederlandse autoriteiten om 
informatie over de desbetreffende licentieovereenkomst. Bij brief van 24 maart 2009 
verzochten de Nederlandse autoriteiten om een verlenging van de termijn voor 
beantwoording van die brief. De Commissie verleende deze verlenging. Bij brief van 
17 april 2009 verzochten de Nederlandse autoriteiten om een extra termijn, zodat zij 
van de TU Delft volledige informatie konden verkrijgen. Ook die verlenging werd 
toegestaan. Bij brief van 13 mei 2009 verschaften de Nederlandse autoriteiten 
informatie in antwoord op de brief van de Commissie van 20 februari. 
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(4) Na een eerste beoordeling van die informatie stuurde de Commissie de niet-
vertrouwelijke versie van de argumenten van de Nederlandse autoriteiten bij brief van 
29 mei 2009 door naar SARC. In die brief gaf de Commissie ook aan dat de 
Nederlandse autoriteiten klaarblijkelijk afdoende argumenten hadden aangevoerd voor 
de afwezigheid van staatssteun en dat deze argumenten waarschijnlijk het vermoeden 
van klagers dat er sprake van onwettige staatssteun was, zouden wegnemen.  

(5) Bij brief van 16 juni 2009 voerde SARC aanvullende argumenten aan om de 
verklaringen van de Nederlandse autoriteiten te weerleggen.  

(6) Bij brief van 17 juli 2009 vroeg de Commissie de Nederlandse autoriteiten opnieuw 
om informatie. Bij brief van 13 augustus 2009 verschaften de Nederlandse autoriteiten 
een onvolledig antwoord. Teneinde hen in staat te stellen om naar behoren vast te 
stellen welke informatie en documentatie de Commissie nodig zou hebben om de zaak 
te beoordelen, werd op 2 oktober 2009 een bijeenkomst van de bevoegde diensten van 
de Commissie en de Nederlandse autoriteiten gehouden. In aansluiting op die 
bijeenkomst en bij brief van dezelfde dag verzochten de Nederlandse autoriteiten om 
verlenging van de termijn voor het antwoord op het verzoek van de Commissie om 
informatie. De Commissie verleende deze verlenging. 

(7) Bij brief van 20 november 2009 verschaften de Nederlandse autoriteiten informatie in 
antwoord op het hiervoor genoemde verzoek.  

(8) Op basis van alle beschikbare informatie beoordeelden de diensten van de Commissie 
de zaak opnieuw en bij brief van 31 maart 2010 deelden zij beide klagers hun 
voorlopig standpunt over de zaak mee, namelijk dat de software-licentieovereenkomst 
geen staatssteun lijkt te vormen. 

(9) Bij brief van 31 mei 2010 zette een advocatenkantoor namens SARC het standpunt 
van SARC over de zaak uiteen en verzocht de Commissie uitdrukkelijk haar 
onderzoek te hervatten en in deze zaak een besluit te nemen. In diezelfde brief deelde 
het advocatenkantoor de Commissie mee dat SARC opdracht had gegeven tot een 
onafhankelijke evaluatie van de betrokken software en deze beoordeling aan de 
Commissie zou doen toekomen zodra zij beschikbaar was.  

(10) Bij brief van 1 september 2010 zond het advocatenkantoor het hiervoor genoemde 
evaluatierapport namens SARC naar de Commissie. 

2. BETROKKEN PARTIJEN  

(11) SARC is een advies- en rekencentrum dat gevestigd is in Bussum, Nederland. Volgens 
de door dit bedrijf verstrekte informatie verleent het ondersteunende diensten op het 
gebied van scheepsontwerp, voert het technische berekeningen voor scheepsontwerp 
uit, en biedt het software aan voor scheepsontwerp en –belading. 

(12) MS is een bedrijf dat die software op het gebied van scheepsbouw produceert en is 
gevestigd in Eindhoven, Nederland. MS biedt software voor het ontwerp van volledige 
scheepsstructuren en boordinstallaties aan waarmee alle noodzakelijke productie-
informatie kan worden gegenereerd. MS ondersteunt de klacht van SARC en is van 
mening dat het door de vermeende staatssteun wordt benadeeld. MS heeft geen 
inhoudelijke informatie overgelegd. 
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(13) De TU Delft is een Nederlandse instelling voor hoger wetenschappelijk onderwijs 
overeenkomstig de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De 
Nederlandse autoriteiten bevestigen dat de TU Delft wetenschappelijk onderwijs 
aanbiedt en wetenschappelijk onderzoek uitvoert ingevolge artikel 1.3 van genoemde 
wet. De Nederlandse autoriteiten betogen verder dat de TU Delft de taak heeft kennis 
te verspreiden. De TU Delft heeft het softwarepakket ontwikkeld en de licentie waarop 
deze zaak betrekking heeft aan DS verleend.  

(14) DS is gevestigd in Hoofddorp, Nederland. DS ontwikkelt en verkoopt software voor 
scheepsontwerp en ladingberekening. DS werd op 31 januari 2007 opgericht door een 
ingenieur die een voormalige medewerker van de TU Delft is en door een hoogleraar 
van de TU Delft die hoofd van de sectie Ontwerpen van schepen van de faculteit 
"3mE" van de TU Delft is en de supervisie over de hiervoor genoemde ingenieur had. 
Beiden waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het softwarepakket. DS 
verkoopt momenteel het softwarepakket op basis van de desbetreffende 
licentieovereenkomst.  

3. HET SOFTWAREPAKKET EN DE LICENTIEOVEREENKOMST 

(15) Tussen 1997 en oktober 2006 ontwikkelde de TU Delft de scheepsontwerpsoftware 
"DelftShip" (hierna "de software" genoemd). Volgens de Nederlandse autoriteiten is 
deze software een ontwerpinstrument voor geavanceerde en innoverende schepen. 
Gedurende het ontwikkelingsproces gebruikten studenten en medewerkers van de TU 
Delft de software voor onderwijs- en O&O-doeleinden. De TU Delft bezit de 
broncode van de software. 

(16) In juni 2006 kondigde de ingenieur die de software had ontwikkeld zijn vertrek van de 
TU Delft aan. Omdat de TU Delft van mening was dat zij niet langer in staat was 
"DelftShip" nog verder te ontwikkelen, begon zij onderhandelingen over een 
licentieovereenkomst met de ingenieur. De ingenieur en de professor die de supervisie 
over hem uitoefende, begonnen in oktober 2006 met de oprichting van DS. 

(17) Op 31 oktober 2006 bevroor de TU Delft de broncode van de software en staakte zij 
de ontwikkeling. De ingenieur verliet de universiteit per 1 november 2006.  

(18) De software-licentieovereenkomst tussen de TU Delft en DS (hierna "de 
overeenkomst" genoemd) werd op 22 januari 2007 gesloten. Volgens de overeenkomst 
wordt aan DS een algemene, niet-overdraagbare, exclusieve licentie verleend om de 
"DelftShip"-broncode te gebruiken. DS is verplicht de software verder te ontwikkelen 
en geactualiseerde versies kosteloos aan de sectie "ontwerpen van schepen" van de TU 
Delft aan te bieden voor onderwijs- en O&O-doeleinden. DS moet jaarlijks een 
licentievergoeding aan de TU Delft betalen, te weten […]*% van de jaaromzet behaald 
uit de verkoop van sublicenties voor het gebruik van de software gedurende een 
periode van […] vanaf de eerste verkoop. De vergoeding wordt eenmaal per jaar 
betaald. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en DS heeft het recht om 
deze eenzijdig voor onbepaalde duur te verlengen.  

(19) Het softwarepakket waarvoor aan DS licentie werd verleend is in twee versies 
beschikbaar: "Freeship", een open software die kosteloos van de website van DS kan 

                                                           
* Zakengeheim 
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worden gedownload, en "DelftShip" die de klanten van DS tegen een vergoeding 
kunnen downloaden ("sublicenties").  

(20) Na de licentieverlening ontwikkelde DS de "Delftload"-software (berekening lading 
aan boord) op basis van het Delftship-kernprogramma. "Delftload" is een nieuwe 
ontwikkeling en bestond nog niet in 2007, toen de licentieovereenkomst werd 
gesloten. Aangezien hij is gebaseerd op het Delftship-kernprogramma is de 
licentievergoeding ook verschuldigd voor de met "Delftload" behaalde omzet.  

4. VOORNAAMSTE ARGUMENTEN VAN DE KLAGERS  

(21) Volgens de klagers1 heeft de TU Delft door middel van de overeenkomst staatssteun in 
de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (hierna "VWEU" genoemd) aan DS verleend.  

(22) Dankzij de vermeende gunstige voorwaarden van de licentieovereenkomst, namelijk 
een licentievergoeding die lager is dan de marktprijs, zou DS zijn "DelftShip"-
software tegen een laag tarief op de internationale markt voor scheepsontwerpsoftware 
kunnen aanbieden. De klagers betogen dat de vermeende staatssteun aan DS een 
aanzienlijke impact op die wereldmarkt heeft en hun belangen schaadt. 

(23) Volgens de klager was het softwarepakket volledig functioneel en derhalve klaar voor 
commercieel gebruik toen de licentieovereenkomst werd gesloten. De waarde was 
derhalve op het moment dat de licentie werd verleend aanzienlijk. Het feit dat wellicht 
een aantal codes moesten worden herschreven na de licentieverlening duidde niet op 
onvolwassenheid, omdat voortdurende herziening de normale gang van zaken is. Om 
hun argumenten te onderbouwen hebben de klagers artikelen uit gespecialiseerde 
tijdschriften en de website van DS aangehaald, waaruit zou blijken dat de software ten 
tijde van de overdracht qua functionaliteit zeer vergevorderd was. Volgens een artikel 
van mei 20002 was de software bijna gereed en zou de TU Delft het commercieel 
gebruik ervan toejuichen. Volgens een artikel van september 20053 was de 
ontwikkeling gaande en werkte de TU Delft aan 13 ontwerpcontracten. Citaten van de 
website van DS (bijvoorbeeld van februari en december 2007) duiden erop dat de 
onderneming zich toen bezighield met een toenemend aantal referentieprojecten. In 
een artikel van mei 20074 wordt verklaard dat het programma momenteel zowel door 
de ontwerpers van jachten als van koopvaardijschepen wordt gebruikt. 

(24) De klagers menen verder dat het kosteloos verstrekken van bijgewerkte versies aan 
universiteiten en kosteloos onderhoud gebruikelijk zijn en derhalve geen belangrijke 
waarde vertegenwoordigen. De klagers erkennen echter ook dat vergoedingen van 
maximaal 10% aan universiteiten kunnen worden opgelegd en dat ten minste één 
onderneming voor een universiteit software onderhoudt voor 20% van het normale 
tarief.  

                                                           
1  Gemakshalve wordt in dit deel steeds in het meervoud verwezen naar "de klagers", óók wanneer een 

standpunt alleen door SARC nadrukkelijk naar voren werd gebracht, in de veronderstelling dat MS de 
betrokken beweringen impliciet onderschrijft. Wanneer MS een bepaald standpunt niet noodzakelijkerwijze 
deelt, wordt dat aangegeven door alleen naar SARC te verwijzen. 

2  "DelftShip" van TU Delft verbetert het ontwerpproces, in: Schip en Werf de Zee, uitgave van mei 2000.  
3  "Schepen kleien op de computer", in: Maritiem Nederland, uitgave van september 2005. 
4  "Developer takes rights for rebranded Delftship", in : The Naval Architect, uitgave van april 2007. 
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(25) De klagers voeren aan dat de TU Delft geen marktconforme vergoeding voor de 
licentie heeft vastgesteld aangezien de universiteit de overeenkomst niet voor 
concurrentie heeft opengesteld door een veiling of een openbare 
aanbestedingsprocedure te organiseren, een onafhankelijke taxatie te houden of een 
benchmark te bepalen. Zij voegen hieraan toe dat moet worden vastgesteld of de koper 
de betrokken verkoopprijs onder normale marktvoorwaarden had kunnen verkrijgen, 
met name gezien de beschikbare informatie en de op de desbetreffende datum te 
verwachten ontwikkelingen. Zij voeren tevens aan dat de marktprijs op basis van de 
volledige kosten had moeten worden vastgesteld.  

(26) SARC geeft aan dat zij geïnteresseerd zou zijn geweest in de licentie maar niet in de 
gelegenheid is gesteld een bod te doen, omdat de TU Delft het softwarepakket niet op 
de markt heeft aangeboden. SARC beweert dat de TU Delft slechts eenmaal, in een 
vroeg stadium van de ontwikkeling, in 1997 of 1998, contact heeft opgenomen en dat 
dit contact slechts kort, informeel en vrijblijvend was. 

(27) SARC heeft de Commissie tevens meegedeeld dat het een rechtszaak tegen de TU 
Delft en DS had aangespannen bij de bevoegde Nederlandse rechtbank, de rechtbank 
Haarlem. SARC eiste dat de licentieovereenkomst onmiddellijk zou worden beëindigd 
en dat het bedrijf schadevergoeding zou ontvangen. Op 1 juli 2009 verwierp de 
rechtbank Haarlem dit beroep5. 

(28) SARC overlegde haar eigen schatting, alsook twee deskundigenrapporten met 
betrekking tot de vermoedelijke waarde en marktprijs van een softwarepakket als dat 
waarop de betrokken licentieovereenkomst betrekking heeft. Volgens deze schattingen 
is deze waarde aanzienlijk en ligt de licentievergoeding die is betaald onder de 
vermoedelijke marktprijs. 

(29) SARC dringt er bij de Commissie op aan een besluit vast te stellen waarbij de 
licentieovereenkomst in kwestie als onwettige staatssteun wordt aangemerkt in de zin 
van artikel 107, lid 1, VWEU, en maant Nederland aan de steun inclusief rente terug te 
vorderen. 

5. VOORNAAMSTE ARGUMENTEN VAN DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN 

(30) De Nederlandse autoriteiten verwerpen de bewering dat via de licentieovereenkomst 
met de TU Delft staatssteun aan DS is verleend in de zin van artikel 107, lid 1, 
VWEU. 

(31) De Nederlandse autoriteiten verstrekten informatie over de ontwikkeling en het doel 
van de software, de licentieovereenkomst en het licentiëringsbeleid dat door de 
Nederlandse universiteiten wordt toegepast. Met name verwerpen de Nederlandse 
autoriteiten de bewering van de klagers dat de licentievergoeding lager is dan het 
markttarief.  

(32) De Nederlandse autoriteiten zetten uiteen dat de volledige ontwikkelingskosten geen 
geschikte berekeningsgrondslag vormen. Ten eerste verklaren zij dat tarieven die op 
de volledige kosten zijn gebaseerd alleen moeten worden toegepast op economische 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld contractonderzoek namens ondernemingen. Met name 
voeren zij aan dat de ontwikkeling in dit geval circa tien jaar duurde, met inbegrip van 

                                                           
5  Dit vonnis is in hoger beroep bevestigd. 
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de ontwikkeling van de versie die kosteloos ter beschikking wordt gesteld, en derhalve 
DS geen enkel voordeel zou bieden. Ten tweede waren de 
ontwikkelingswerkzaamheden inefficiënt en dus duur, omdat zij plaatsvonden in een 
onderwijs- en O&O-omgeving waarbij geen enkele economische overweging een rol 
speelde.  

(33) De Nederlandse autoriteiten hebben vertrouwelijke interne richtsnoeren voorgelegd 
om te laten zien hoe de TU Delft en andere universiteiten de vergoedingen voor het 
gebruik van intellectuele eigendom vaststellen. Volgens deze documenten liggen 
licentievergoedingen voor exclusieve octrooilicenties rond de 2 à 7%, afhankelijk van 
de wijze waarop hiervan op de markt gebruik wordt gemaakt. Deze richtsnoeren 
bevatten geen verplichte bandbreedte van procentpunten en bepalen geen specifieke 
voorwaarden die van toepassing zijn op exclusieve softwarelicenties. De Nederlandse 
autoriteiten verstrekten nadere gegevens waaruit zij afleidden dat de royalty's voor het 
gebruik van intellectuele eigendom gewoonlijk 2 à 8% van de verkoop bedragen6.  

(34) Verder wijzen de Nederlandse autoriteiten de bewering dat de software volledig 
functioneel en dus klaar voor commercieel gebruik was toen de licentieovereenkomst 
werd gesloten, van de hand. De Nederlandse autoriteiten verschaften cijfers met 
betrekking tot de door DS met de software behaalde omzet: 2007: […] EUR (eerste 
jaar; alleen scheepsontwerp; software voor ladingberekening nog niet ontwikkeld); 
2008: […] EUR; 2009: […] EUR; 2010: […] EUR. Volgens de Nederlandse 
autoriteiten blijkt uit het feit dat de omzet in 2007 slechts […] EUR bedroeg terwijl 
deze in de volgende jaren bijna verdrievoudigde, dat DS de software niet onmiddellijk 
op de markt kon brengen nadat de licentie was verleend. 

(35) De Nederlandse autoriteiten voeren verder aan dat, teneinde de stabiliteit van de 
software te verbeteren en het onderhoud te vergemakkelijken, de talrijke inefficiënte 
codes moesten worden verwijderd en veel codes moesten worden herschreven. 
Daarnaast omvatte de huidige versie meer functies dan de versie die de TU Delft 
aanvankelijk aanbood. De Nederlandse autoriteiten zetten uiteen dat de software ten 
tijde van de overdracht geen krachtige gebruikersinterface had, niet geschikt voor 
onervaren gebruikers was, geen gebruiksaanwijzing had en nogal experimenteel van 
karakter was. Daarom was men een licentie voor de duur van vijf jaar 
overeengekomen. Vergeleken met andere softwareovereenkomsten achtte de TU Delft 
[…] een lange periode. 

(36) Volgens de Nederlandse autoriteiten bestond ongeveer 30% van de "Delftship"-code 
uit het open-sourceprogramma "FreeShip" dat voor iedereen kosteloos beschikbaar is.  

(37) Toen de TU Delft vernam dat zij de software niet langer kon ontwikkelen, ging zij 
ervan uit dat het niet veel zin had om de software aan andere ondernemingen dan DS 
aan te bieden. Zij had immers geen enkel feitelijk bod had ontvangen voor de software 
nadat in 2000 in een artikel in een vaktijdschrift was gesteld dat enkele 

                                                           
6  Parr, Russell L. Royalty Rates for Technology, 4e editie, tabel 1: Royalty rate distribution across all 

industries. Dit rapport heeft betrekking op prijsstelling inzake intellectuele eigendom, zoals royalty-tarieven 
voor technologie, licentievergoedingen en termijnbetalingen, onder andere voor computersoftware. 
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ondernemingen belangstelling hadden getoond voor de software en dat de TU Delft 
het commerciële gebruik ervan ten zeerste op prijs zou stellen7. 

(38) De Nederlandse autoriteiten verklaarden voorts dat de TU Delft SARC in een later 
stadium van de ontwikkeling en wel in 2001, enkele jaren dus voor het sluiten van de 
licentieovereenkomst, had benaderd en serieus had geïnformeerd of zij belangstelling 
had om de software op de markt te brengen. SARC had toen geen enkele 
belangstelling getoond omdat de methode van de software afweek van de in haar eigen 
software gebruikte methode en wees het aanbod af. De Nederlandse autoriteiten 
verklaarden dat wanneer SARC destijds belangstelling had getoond een soortgelijke 
regeling als de onderhavige mogelijk zou zijn geweest. Gezien het antwoord van 
SARC in 2001 achtte de TU Delft in 2006 de mogelijkheid van een positief antwoord 
op enig hernieuwd aanbod niet reëel. Daarom benaderde de TU Delft SARC niet 
opnieuw.  

(39) De Nederlandse autoriteiten verklaarden dat ten tijde van de licentieverlening de TU 
Delft de ingenieur en oprichter van DS als de enige persoon beschouwde die vast van 
plan was om door te gaan met de ontwikkeling van de software en ook voldoende 
competent was om dat te doen. De TU Delft was op dat moment bovendien ervan 
overtuigd dat andere ondernemingen die software op het gebied van scheepsbouw 
produceren onvoldoende waren geïnteresseerd in het voortzetten van de ontwikkeling. 
Voorts meende de TU Delft volgens de Nederlandse autoriteiten dat het verlenen van 
een licentie voor de software aan een derde partij in plaats van aan de ontwikkelaar 
van die software een verkeerd precedent zou vormen voor toekomstige onderzoekers 
en doctoraatsstudenten, aangezien hun motivatie voor het verder ontwikkelen van in 
de toekomst commercieel bruikbare kennis negatief zou kunnen worden beïnvloed.  

(40) De Nederlandse autoriteiten verklaarden dat de TU Delft ook aannam dat 
ondernemingen die reeds software voor het ontwerpen van schepen aanbieden 
vanwege de technische kenmerken van de betrokken software weinig waarde zouden 
toekennen aan de software van de TU Delft. De TU Delft was van mening dat 
bestaande ondernemingen veeleer aanvullende methodiek en in veel mindere mate 
extra functies als een innovatie zouden beschouwen. In het licht van gelijksoortige 
ervaringen met de overdracht van software op het gebied van het ontwerpen van 
schepen8 achten de Nederlandse autoriteiten de overdracht van de licentie aan DS 
daarom een logische stap. Volgens de Nederlandse autoriteiten is het bestaan van DS 
gebaseerd op de 'DelftShip'-software van de TU Delft en kan het als een uitbreiding 
worden beschouwd van de activiteiten van de TU Delft op het gebied van onderwijs, 
O&O en kennisverspreiding. Hoewel DS was gebaseerd op het eigen initiatief van een 
individuele werknemer en er geen actief kennisbeheer door de TU Delft aan te pas 
kwam, zou de betrokken kennisoverdracht derhalve spin-offelementen bevatten.  

                                                           
7  Door klager overgelegd artikel; hiernaar wordt ook verwezen door de Nederlandse autoriteiten: Veltman, 

Jan, Van Horssen, Wim; "DelftShip" van TU Delft verbetert het ontwerpproces, in: Schip en Werf de Zee, 
uitgave van mei 2000.  

8  De Nederlandse autoriteiten verwezen allereerst naar de Universiteit van Southampton met haar 'Ship 
Shape'-software die door de Wolfson Unit van deze universiteit op de markt wordt gebracht en ten tweede 
naar NAPA, een afscheiding van de Wärtsilä-scheepswerf, die software voor het ontwerpen van schepen 
aanbiedt. 
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6. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 

6.1. REGELGEVINGSKADER  

(41) De klacht betreft vermeende staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, als 
gevolg van de voorwaarden van een licentieovereenkomst tussen een universiteit (TU 
Delft) en een onderneming (DS). Het voorwerp van de licentie is een door de TU Delft 
ontwikkeld softwarepakket dat aan DS in een later stadium is overgedragen door 
middel van de betrokken licentieovereenkomst. De Commissie moest daarom 
onderzoeken of de licentieovereenkomst tussen de TU Delft en DS staatssteun inhoudt 
in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.  

(42) Op grond van artikel 107, lid 1, VWEU, dat objectieve criteria geeft aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of er sprake is van staatssteun, moet een maatregel een 
aantal cumulatieve kenmerken hebben om als staatssteun te kunnen worden 
aangemerkt. Een van deze kenmerken houdt in dat de maatregel de betrokken 
onderneming(en) een voordeel moet verschaffen. De Commissie zal allereerst dit punt 
onderzoeken in het licht van het hiervoor genoemde artikel.  

(43) Daaraan voorafgaand merkt de Commissie echter op dat geen van de in hoofdstuk 3 
van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie9 (hierna "de kaderregeling" genoemd) geboden aanvullende richtsnoeren 
inzake de aanwezigheid van staatssteun in typesituaties op het gebied van O&O&I-
activiteiten,  rechtstreeks van toepassing is.10 Dat is het geval omdat  

 – de klagers niet aanvoeren dat subsidies die de TU Delft eventueel heeft ontvangen 
voor de ontwikkeling van of het verlenen van een licentie voor de betrokken software 
onwettige en onverenigbare staatssteun vormen en daarom moeten worden 
teruggevorderd (punt 3.1 van de kaderregeling is dus niet onmiddellijk relevant); 

 – dit geen geval is van onderzoek namens een onderneming, aangezien voor de 
betrokken licentieovereenkomst door de TU Delft geen contractonderzoek namens DS 
hoefde te worden verricht (punt 3.2.1. van de kaderregeling is dus niet onmiddellijk 
relevant); 

 – dit geen geval van samenwerking  van ondernemingen en onderzoeksorganisaties is 
(punt 3.2.2. van de kaderregeling is dus niet onmiddellijk relevant).  

(44) De Commissie benadrukte echter dat het nodig is om per geval situaties te beoordelen 
die het meest op de onderhavige situatie lijken, zoals sommige soorten licentiëring van 
door de onderzoeksorganisatie gecreëerde kennis (zie punt 3.1.1, laatste zin, van de 
kaderregeling)11. Met betrekking tot de onderhavige zaak zal de Commissie daartoe 
hieronder overgaan. 

                                                           
9  PB C 323 van 30.12.2006, blz. 1. 
10  Daarom hoeft in dit besluit niet te worden vastgesteld of de TU Delft als een "onderzoeksorganisatie" in de 

zin van de richtsnoeren moet worden aangemerkt (hoewel de Commissie het zeer waarschijnlijk acht dat dit 
wel het geval is). 

11  Zie voetnoot 26 van de kaderregeling. De voetnoot is niet rechtstreeks van toepassing, aangezien deze 
betrekking heeft op technologieoverdracht  met een mogelijk economisch karakter, waarvoor 
overheidsfinanciering wordt "verleend". Er is niet aangevoerd dat de TU Delft staatssteun ontvangt.  
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6.2. AANWEZIGHEID VAN STAATSSTEUN  

(45) De Commissie onderzocht zorgvuldig alle onderdelen van het dossier teneinde vast te 
stellen of de klagers voldoende bewijs hebben geleverd op grond waarvan de 
Commissie in redelijkheid eraan kan twijfelen of DS als gevolg van de overeenkomst 
een voordeel heeft ontvangen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. De Commissie 
concludeert dat het door de klagers geleverde bewijs onvoldoende aanleiding tot 
dergelijke twijfels geeft. In deze context merkt zij het volgende op.  

6.2.1. De onderhandelingen tussen de TU Delft en DS en enkele relevante 
punten inzake de gebruikte methode en de uiteindelijke inhoud van de 
overeenkomst 

(46) Allereerst werd volgens de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie de 
licentieovereenkomst in verschillende stappen voorbereid en gesloten: 

– Toen medio juni 2006 de werknemer die een leidende rol speelde bij de 
ontwikkeling van het softwarepakket aankondigde dat hij van plan was ontslag 
te nemen, begon de TU Delft met die werknemer en met de professor die de 
supervisie over hem uitoefende onderhandelingen over een softwarelicentie. 
Tijdens een eerste bijeenkomst, in juli 2006, onderhandelden beide partijen 
over de mogelijkheden om de betrokken software voor het ontwerpen van 
schepen verder te ontwikkelen en op de markt te brengen, alsook over de 
voornaamste elementen van een licentieovereenkomst, te weten vergoeding in 
de zin van een percentage van de omzet en de maximale duur van de 
overeenkomst. 

– Ter discussie stonden: 

– […]; 

– […]; 

– […]. 

– De resultaten van die eerste bijeenkomst werden genoteerd en besproken met 
een derde persoon, het hoofd van de afdeling Maritieme techniek en 
transporttechniek, prof. Lodewijks.  

– Een week later werd tijdens een tweede bijeenkomst een mondelinge 
principeovereenkomst gesloten op basis van de eerder besproken punten. 

– Op basis van die principeovereenkomst diende de werknemer met ingang van 1 
november 2006 zijn ontslag in. Op 31 oktober bevroor de TU Delft de broncode 
van de software.  

– De onderhandelingen over de definitieve licentieovereenkomst liepen door, 
aangezien de TU Delft probeerde om de beperking van hetzij de duur van, 
hetzij de vergoeding voor de licentie te schrappen. Op 22 januari 2007 werd een 
akkoord bereikt bij het sluiten van de licentieovereenkomst. Uiteindelijk stemde 
DS ermee in het aanvankelijk besproken maximum van […] euro in te trekken. 

(47) De hierboven omschreven onderhandelingen werden namens de TU Delft gevoerd 
door prof. Waas, het hoofd van zowel de bevoegde faculteit "3mE" als van de afdeling 
"Valorisatie en Spin-offs". Als decaan van de faculteit oefende prof. Waas gezag uit 
over prof. Aalbers, de medeoprichter van DS, die de supervisie had over de ingenieur 
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die de TU Delft verliet. De professor die medeoprichter van DS was en de supervisie 
had uitgeoefend over de ingenieur die op het punt stond de TU Delft te verlaten, 
onderhandelde derhalve niet namens de TU Delft. 

(48) De Commissie heeft geen redenen om te twijfelen aan de waarheid van de 
bovenstaande beschrijving van de onderhandelingen. Deze beschrijving laat zien dat 
TU Delft probeerde om haar positie in de overeenkomst te verbeteren - met name door 
het schrappen van de beperking - en daarin ook slaagde12. 

(49) In de tweede plaats hield de TU Delft volgens de door de Nederlandse autoriteiten 
verschafte informatie met een aantal factoren rekening toen zij met DS over de 
licentievergoeding onderhandelde. De belangrijkste van deze factoren worden 
hieronder genoemd en besproken.  

– De ingenieur die de software gedurende ongeveer 10 jaar had ontwikkeld, 
beschikte over de meeste kundigheid om deze verder te ontwikkelen en bij te 
werken voor de onderwijs- en onderzoeksdoeleinden van de TU Delft;  

– zonder de noodzakelijke personele middelen is de TU Delft niet langer in staat 
om de activiteiten op het gebied van ontwikkeling voor te zetten; 

– de TU Delft heeft bijgewerkte versies van het softwarepakket nodig voor de 
onderwijs- en O&O-activiteiten.  

 Met betrekking tot deze drie punten heeft de Commissie geen reden om eraan te 
twijfelen dat de betrokken ingenieur een van de meest gekwalificeerde personen - zo 
niet dé meest gekwalificeerde persoon – was om de software verder te ontwikkelen en 
bij te werken op de voor de doeleinden van de TU Delft meest geschikte manier. De 
Commissie merkt bovendien op dat SARC geen enkele specifieke onderneming heeft 
genoemd die i) interesse zou hebben gehad in het verkrijgen van de softwarelicentie of 
ii) een of meer werknemers met dezelfde kwalificaties zou hebben. In dit verband 
merkt de Commissie ook op dat SARC aanvoert dat de TU Delft de software had 
kunnen aanbieden aan ondernemingen die nog niet over dergelijke software 
beschikken en deze nog niet op de markt brengen, maar die actief zijn in de maritieme 
sector, dichtbij de markt voor het ontwerpen van schepen, en er daarom in 
geïnteresseerd zouden zijn om deze aan hun productengamma toe te voegen13. Het lijkt 
echter onwaarschijnlijk dat dergelijke ondernemingen over personeel zouden 
beschikken met dezelfde kwalificaties als de betrokken ingenieur. 

– Het softwarepakket was niet klaar om direct op de markt te worden gebracht 
omdat het niet gebruikersvriendelijk was, geen krachtige gebruikersinterface 
had en een gebruiksaanwijzing ontbrak;  

 Dienaangaande merkt de Commissie het volgende op. Enerzijds toont het feit dat DS 
met de software in 2007 meteen omzet genereerde [tussen […]  en […]EUR] aan dat 
de software betrekkelijk snel na de licentieverlening op de markt kon worden 
gebracht. Anderzijds nam de omzet in latere jaren substantieel toe, wat zou kunnen 
betekenen dat in de eerste fase de verkoopbaarheid een probleem was. Zelfs wanneer, 

                                                           
12  Hoewel voetnoot 29 van de kaderovereenkomst niet rechtstreeks van toepassing is omdat de onderhavige 

zaak geen betrekking heeft op samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeksorganisaties, merkt de 
Commissie op dat de TU Delft als verkoper dus onderhandeld lijkt te hebben om bij het sluiten van de 
overeenkomst maximale winst te behalen, wat in principe kan worden gezien als een aanwijzing voor het 
feit dat zij een met de marktprijs overeenstemmende vergoeding ontvangt. 

13  Brief van SARC van 15 juni 2009, blz. 3, derde punt.  



11 

zoals SARC aanvoert, de software klaar was om direct op de markt te worden 
gebracht, zou dat in ieder geval slechts het op grond van de overeenkomst verwachte 
rendement voor de TU Delft hebben verhoogd (aangezien dat, bij ontbreken van een 
beperking, afhing van de omzet), en de conclusie ondersteunen dat de TU Delft met 
het sluiten van de overeenkomst een rationeel zakelijk besluit nam. 

– De markt zou weinig belangstelling tonen, gelet op het gebrek aan concrete 
biedingen na de publicatie van het bovengenoemde artikel in het vaktijdschrift 
van mei 2000, waarin werd gesteld dat de software bijna gereed was en de TU 
Delft het commercieel gebruik ervan zou toejuichen; dit werd beschouwd als 
een aanwijzing voor het feit dat ondernemingen eerder in aanvullende 
methodiek geïnteresseerd zouden zijn dan in extra functies; 

– Andere potentiële kopers dan DS zouden er eerder belang bij hebben om de 
ontwikkeling van Delftship stop te zetten en de software buiten de markt te 
houden.  

 Met betrekking tot deze twee punten moet enerzijds worden opgemerkt dat de TU 
Delft ten tijde van haar onderhandelingen met DS met geen enkele andere 
onderneming specifiek contact opnam om te peilen of deze belangstelling voor de 
software zou hebben.  

 Anderzijds heeft, zoals hiervoor uiteengezet, geen van de klagers een specifieke 
onderneming genoemd die waarschijnlijk in de software geïnteresseerd zou zijn 
geweest en ook de door de TU Delft gewenste capaciteit zou hebben gehad voor de 
verdere ontwikkeling daarvan.  Het is inderdaad waarschijnlijk dat die 
ondernemingen die al over soortgelijke software beschikten geen belangstelling 
zouden hebben gehad voor het op de markt brengen en verder ontwikkelen van de 
betrokken software. SARC lijkt dit impliciet te aanvaarden wanneer zij betoogt dat de 
TU Delft ondernemingen zou moeten hebben benaderd die nog niet over dergelijke 
software beschikten. Zoals hiervoor uiteengezet, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat 
een dergelijke onderneming de software overeenkomstig de behoeften van de TU 
Delft verder zou kunnen hebben ontwikkeld. 

(50) In de derde plaats merkt de Commissie met betrekking tot de diverse beweringen 
inzake de zogezegd "gebruikelijke" licentievergoedingen in de sector van de 
intellectuele eigendom het volgende op. De Nederlandse autoriteiten betogen dat […] 
% van de omzet overeenkomt met de percentages die de TU Delft in dezelfde periode 
had gehanteerd voor octrooilicenties voor startende ondernemingen (in feite gold 
slechts voor één van de vijf van dat soort genoemde licenties het tarief van […] %; 
voor de vier andere gold een lager tarief). Ook hier heeft de Commissie geen redenen 
om te twijfelen aan de waarheid van deze verklaring. Dit geeft op zijn minst aan dat de 
TU Delft ten aanzien van DS voor de licentie niet een veel lager tarief heeft toegepast 
dan in andere gevallen. Met betrekking tot de in het derde deskundigenrapport 
genoemde studie inzake door universiteiten gevraagde licentievergoedingen kan 
worden opgemerkt dat deze studie in een andere periode (2003) plaatsvond en geen 
betrekking had op Nederlandse universiteiten, maar alleen op universiteiten in het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat derde deskundigenrapport verklaart 
ook geenszins waarom de met deze licenties overgedragen technologie van 
overeenkomstige waarde zou zijn als de technologie die in het onderhavige geval aan 
de orde is.  

(51) De Nederlandse autoriteiten deelden de Commissie bovendien mee dat zij verder geen 
relevante gegevens konden verkrijgen over de gebruikelijke marktconforme 
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vergoedingen voor soortgelijke licenties, aangezien de betrokken ondernemingen 
dergelijke data niet bekendmaken en er groot belang aan hechten hun overeenkomsten 
vertrouwelijk te behandelen. 

6.2.2. Schattingen en rapporten met betrekking tot de vermoedelijke waarde en 
marktprijs van het betrokken softwarepakket 

(52) SARC overlegde drie verschillende schattingen van de waarde van de software. In 
sommige daarvan gaf zij ook een schatting van het bedrag van de vermeende 
staatssteun aan DS. Deze drie schattingen zullen eerst kort worden beschreven en dan 
besproken.  

(53) Allereerste overlegde SARC haar eigen schatting van de waarde van de "Delftship" 
software, waarbij was uitgegaan van de op haar eigen ervaring gebaseerde historische 
volledige kosten: personeelskosten (1 ingenieur; 1 professor) en algemene kosten (een 
marge van 50% bovenop de personeelskosten, die volgens de klager gebruikelijk is bij 
Nederlandse steunregelingen) die zijn gemaakt tijdens een ontwikkelingsperiode van 
naar schatting tien jaar. Dienovereenkomstig werden de totale kosten op 743 000 EUR 
geschat. Volgens SARC moet de waarde van de software derhalve minstens gelijk aan 
dat bedrag zijn. Op basis van een geschatte omzet van DS, te weten 50% van de omzet 
van SARC met betrekking tot haar software voor het ontwerpen van schepen, schat de 
klager de verschuldigde licentievergoedingen (die […] % bedragen van […] als 
gevolg van de licentieovereenkomst) op een bedrag van […] EUR. Volgens deze 
schatting zou de staatssteun aan DS minstens 711 125 EUR bedragen, wat het verschil 
is tussen de veronderstelde waarde van 743 000 EUR en de naar veronderstelling 
verschuldigde vergoedingen ten bedrage van […] EUR. 

(54) Met betrekking tot de waarde die het door DS aan de TU Delft terug in licentie geven 
van software en het verlenen van gratis onderhoudsdiensten vertegenwoordigt, betoogt 
klager dat hij een onderzoeksorganisatie in de negentiger jaren gratis software had 
verschaft in ruil voor een compensatie in natura ten bedrage van een paar procent van 
de handelswaarde. Hij stelt voorts dat normaal gesproken vergoedingen variërend van 
0 tot 10% worden gevraagd, maar dat een onderneming bijvoorbeeld een 
onderzoeksorganisatie gratis software had verschaft en onderhoud had verricht tegen 
20% van de gebruikelijke prijs. 

(55) Ten tweede overlegde de klager naderhand een door een adviesbureau op het gebied 
van bedrijfsfinanciering opgesteld deskundigenrapport over de vermoedelijke 
marktprijs van het softwarepakket en de beweerdelijk daaruit voortvloeiende 
staatssteun aan DS. Dit rapport is gebaseerd op de omzet van SARC en de winsten in 
de betrokken periode, te weten tussen 2007 (toen DS de markt betrad) en 2009 (toen 
het rapport werd opgesteld). Volgens dat rapport zou de waarde van zowel SARC als 
DS gelijk zijn aan de waarde van de software die zij op de markt aanbieden, aangezien 
beide ondernemingen zich uitsluitend daarmee zouden bezighouden.  

(56) In dat rapport werd geen rekening gehouden met ontwikkelingskosten. De schatting in 
het rapport was juist gebaseerd op aannamen over hoe een voorzichtig investeerder in 
vergelijkbare gevallen zou handelen. In het kader van dat rapport zou voor MK-
bedrijven op het gebied van ICT een redelijk rendement van de investeringen tussen 
15 en 20% liggen, afhankelijk van het risico. In het rapport wordt geconstateerd dat 
SARC een gevestigde positie op de markt had, terwijl DS ernaar streefde om een 
marktaandeel te verwerven. Een prijsvergelijking laat zien dat de prijzen die DS 
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vraagt veel lager zijn dan de prijzen die SARC en twee andere concurrenten vragen 
voor beweerdelijk vergelijkbare software. De prijzen van een van deze concurrenten 
zijn echter nog steeds beduidend lager dan die van SARC (50% lager met betrekking 
tot scheepsontwerp en 40% lager met betrekking tot ladingberekening); de prijzen van 
de tweede concurrent zijn vergelijkbaar (2% lager voor scheepsontwerp en iets hoger 
– 1% – voor ladingberekening). Volgens het rapport vraagt DS vergoedingen voor het 
gebruik van haar software die slechts een fractie bedragen van de vergoedingen die 
SARC vraagt (150 EUR voor scheepsontwerp, tegenover […] EUR bij SARC, en 
3 950 EUR voor ladingberekening, tegenover […] EUR bij SARC). 

(57) In het rapport wordt geconstateerd dat DS haar producten met dumping verkoopt en 
wordt ervan uitgegaan dat de prijzen die DS vraagt niet tot een winstgevende 
onderneming zouden leiden wanneer DS de gebruikelijke ontwikkelingskosten had 
moeten maken of de software tegen een marktprijs zou hebben gekocht. De waarde 
van de software bestaat in het potentieel daarvan om een kasstroom te genereren die 
beduidend hoger zou zijn dan de kasstroom die wordt gegenereerd door de door DS 
feitelijk gevraagde prijzen. Op basis daarvan wordt in het rapport de waarde van de 
software van DS geschat op een bedrag tussen 1,7 miljoen en 2,2 miljoen EUR, 
rekening houdend met de verschillende marktposities en –waarden van DS en SARC.  

(58) Tot slot overlegde de klager een derde deskundigenrapport dat werd opgesteld door 
een in intellectuele-eigendomsvraagstukken gespecialiseerd adviesbureau. In dat 
rapport wordt beoogd om allereerst vast te stellen wat de typische marktwaarde van de 
betrokken software is, en ten tweede wat de typische licentieovereenkomsten tussen 
universiteiten en de industrie en de daarmee verband houdende royalty's zijn. 

(59) Dat derde rapport is gebaseerd op het geschatte aantal jaarlijks verkochte 
softwarekopieën, de gemiddelde prijs en andere inkomstenbronnen, zoals onderhoud, 
bijgewerkte versies en ondersteuning. Ten behoeve van het rapport maakte het 
adviesbureau een schatting van het mondiale aantal kopieën voor scheepsontwerp en -
belading, de gemiddelde gewogen prijzen voor het gebruik daarvan en de totale 
jaarinkomsten van de industrie op het gebied van software voor scheepsontwerp en -
belading. Op basis daarvan maakt het rapport zogezegd een schatting van de 
inkomsten die DS zou kunnen genereren in geval van zorgvuldige uitvoering.  

(60) In het rapport wordt ervan uitgegaan dat DS inkomsten zou kunnen genereren die over 
een periode van 10 jaar zouden oplopen tot 31,6 miljoen EUR. In het rapport wordt 
ook ervan uitgegaan dat er maar weinig soorten software zo lang meegaan en dat de 
extra waarde die na verloop van 10 jaar, in de "out-years", nog wordt gerealiseerd 
normaal gesproken minimaal zou zijn. Op basis daarvan wordt in het rapport een netto 
contante waarde van de software over een periode van 10 jaar berekend, met een 
risicoaftrek van 30%, die tussen 2,2 en 5 miljoen EUR ligt.  

(61) Met betrekking tot licentievergoedingen (royalty's) wordt in het rapport de publiek 
beschikbare informatie onderzocht over de door universiteiten of bureaus voor 
technologie-overdracht gevraagde royalty's voor de meest recente "bleeding-edge" 
technologie of "meer gestandaardiseerde technologie". Volgens het rapport behoort de 
betrokken software tot de laatste categorie. Op basis daarvan stelt het rapport een 
gemiddeld bedrag voor royalty's vast van 55% voor zowel octrooien als software 
waarop auteursrechten rusten.  
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(62) Met betrekking tot het verschaffen van gratis bijgewerkte versies en gratis onderhoud 
van de software door DS aan de TU Delft stelt het rapport vast dat software vaak flink 
wordt afgeprijsd of gratis wordt weggegeven aan academische instellingen. Vandaar 
dat de geldswaarde die het aan universiteiten terug in licentie geven, 
vertegenwoordigt, te veronachtzamen zou zijn. In het rapport wordt een voorbeeld uit 
de scheepsontwerpsector aangehaald, maar dan voor minder verfijnde software voor 
het ontwerpen van kleinere schepen.  

(63) Dientengevolge wordt in het rapport geconcludeerd dat de TU Delft heeft afgezien van 
licentieopbrengsten ten bedrage van 1,1 miljoen tot 2,5 miljoen EUR over een periode 
van 10 jaar, uitgaande van royalty's van 55% in plaats van het […] %-tarief dat in de 
betreffende licentieovereenkomst is vastgelegd. 

(64) De Commissie is van mening dat geen van de rapporten kan worden aanvaard als zou 
daarin worden aangetoond dat de TU Delft DS door het sluiten van de betrokken 
overeenkomst een voordeel verschafte. 

(65) Ten eerste moet met betrekking tot alle schattingen in het algemeen worden benadrukt 
dat zij met betrekking tot de waarde van de software (en dus het bedrag van de steun 
die aan DS zou zijn toegekend) zeer uiteenlopen;  

– de eerste schatting resulteert in een waarde van ten minste 743 000 EUR en een 
steunbedrag van ten minste 711 125 EUR;  

– de tweede schatting resulteert in een waarde tussen 1,7 miljoen en 
2,2 miljoen EUR (echter zonder een schatting te geven van het bedrag aan 
toegekende staatssteun); 

– de derde schatting resulteert in een waarde tussen 2,2 miljoen en 
5,0 miljoen EUR en een bedrag aan toegekende staatssteun dat tussen 
1,1 miljoen en 2,5 miljoen EUR zou liggen.  

(66) Het feit dat deze drie schattingen onderling uiteenlopen, toont duidelijk aan dat geen 
daarvan gefundeerd bewijs levert dat DS een voordeel werd verschaft. Dit geldt eens 
te meer aangezien de tweede en de derde schatting beweerdelijk dezelfde 
waarderingsmethode toepassen, namelijk de netto contante waarde van de inkomsten 
die naar wordt beweerd met de software zouden kunnen worden gegenereerd, maar 
daaruit niettemin totaal verschillende variaties van waarden resulteren. 

(67) Met betrekking tot de eerste schatting merkt de Commissie op dat SARC haar 
schatting baseerde op de volledige kosten. Het is echter in de eerste plaats duidelijk 
dat, zoals de Nederlandse autoriteiten terecht aanvoeren, de software in een 
onderwijskader werd ontwikkeld zonder dat daarbij voorop stond dat het met de 
ontwikkeling daarvan gemoeide bedrag gelijk aan (of bij voorkeur lager dan) de latere 
marktwaarde van de software moest zijn. Bovendien valt zelfs in een louter 
commerciële context het bedrag dat voor de ontwikkeling van een bepaalde zaak 
wordt uitgegeven niet per se samen met de latere marktwaarde daarvan. Tot slot 
wordt, ofschoon SARC zelf toegeeft dat het verlenen van een softwarelicentie aan 
onderwijsinstellingen gepaard kan gaan met vergoedingen die kunnen oplopen tot 
10% van de marktwaarde van de software, in deze schatting van de betrokken 
vermeende staatsteun geen waarde toegekend aan het feit dat de TU Delft de software, 
inclusief de bijgewerkte versies daarvan, gratis kan blijven gebruiken.  



15 

(68) Met betrekking tot de tweede en de derde schatting kan worden opgemerkt dat deze 
allebei uitgaan van zeer optimistische verwachtingen over het bedrag van de met de 
software te behalen omzet en winst. Of deze zeer optimistische verwachtingen 
betrouwbaar zijn, is echter de vraag. Met name SARC heeft altijd benadrukt dat i) een 
groot aantal ondernemingen overal ter wereld soortgelijke software leveren en ii) de 
Delftship-software daarom geenszins nieuw of uniek was, maar veeleer 
standaardsoftware die al door veel aanbieders op de markt werd aangeboden. Met 
name wordt in de derde schatting een lijst van 12 hoofdleveranciers gegeven waarin 
MS niet lijkt te zijn opgenomen en ten aanzien waarvan bovendien wordt toegevoegd 
dar er meer minder belangrijke leveranciers kunnen zijn. Bovendien wordt in dat 
rapport gesteld dat SARC in Nederland een marktaandeel van […] % heeft.  

(69) Het tweede en derde rapport geven geen enkele verklaring waarom het, ondanks deze 
kennelijk verzadigde markt met sterke posities van de gevestigde concurrenten, zo 
waarschijnlijk is dat Delftship binnen enkele jaren substantiële winsten zal behalen.  

(70) Met betrekking tot de tweede schatting kan worden opgemerkt dat het gekozen 
rendement volgens het rapport een rendement is voor investeringen in KMO's in de 
betrokken sector met een bewezen staat van dienst. DS had echter geen enkele staat 
van dienst toen de overeenkomst werd gesloten. Bovendien past het vanwege 
problemen inzake de markttoegang, een aanpassing van 2,5 % toe. Waarom dit 
percentage is gekozen, wordt echter niet uitgelegd. Met name in het licht van de zeer 
sterke marktpositie van SARC in Nederland is dit niet bevredigend. De Commissie 
leidt uit het rapport af dat SARC een marktdeelnemer met een solide positie is en dat 
haar omzet in het eerste kwartaal van 2007, toen DS de markt betrad, tot en met 
ongeveer het tweede kwartaal van 2008, aanzienlijk is gestegen. De winsten van 
SARC zijn ook aanzienlijk toegenomen in de eerste twee kwartalen van 2007 en 
daarna stabiel gebleven met een zeer geringe groei tot en met het tweede kwartaal van 
2008. Pas in het derde kwartaal van 2008 tot en met het tweede kwartaal van 2009 
(einde van de door het rapport bestreken periode) dalen zowel de omzet als de winst 
en nemen zij af tot ongeveer het niveau van begin 200714.  

(71) Met betrekking tot de tweede schatting merkt de Commissie voorts allereerst op dat er 
ook rekening is gehouden met de software voor ladingberekening van DS en SARC. 
Software voor ladingberekening bestond echter niet toen de licentieovereenkomst 
werd gesloten, maar is pas achteraf door DS zelfstandig ontwikkeld op basis van 
hetzelfde kernprogramma als de scheepsontwerpsoftware "DelftShip" waarvoor een 
licentie was verleend. Dit is met andere woorden geen element waarmee de TU Delft 
rekening zou kunnen hebben gehouden bij de onderhandelingen over de 
overeenkomst. 

(72) Ook geeft de tweede schatting, ervan uitgaande dat alle veronderstellingen daarin juist 
waren, niet aan hoe hoog de licentievergoeding had moeten zijn. De schatting 
verklaart in feite niet duidelijk welke omzet vereist zou zijn om de gemiddelde winst 
van 385 000 EUR te behalen waarop zij is gebaseerd. Zij verklaart derhalve evenmin 
welke opbrengsten de TU Delft zou ontvangen op grond van dat wat in de schatting 
wordt aangenomen ([…]).   

                                                           
14  De cijfers in het rapport hebben bij benadering betrekking op het derde kwartaal van 1999 tot het derde 

kwartaal van 2009. 
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(73) Met betrekking tot het feit dat in de tweede schatting wordt gesteld dat DS de software 
noodzakelijkerwijze voor minder dan de marktwaarde moet hebben verkregen, 
aangezien zij tegen dumpingprijzen zou verkopen, merkt de Commissie het volgende 
op. Uitgaande van de veronderstelling dat bijlage A bij de derde schatting correct is, 
laat deze zien dat verschillende verkopers uiterst verschillende prijzen hanteerden; 
sommige daarvan waren kennelijk erg laag. Het feit dat DS dan wel relatief lage 
prijzen mag hanteren, bewijst met andere woorden niet dat zij de software ook 
beneden de marktprijs verkreeg, aangezien andere ondernemingen kennelijk ook lage 
prijzen hanteren. Bovendien is het moeilijk om de samenhang tussen de tweede en de 
derde schatting vast te stellen. Met name in de tweede schatting wordt een aantal 
prijzen genoemd die Maxsurf en Autoship toepassen. In de derde schatting worden 
echter heel andere prijzen vermeld.  

(74) De Commissie zou nog graag een laatste punt naar voren brengen met betrekking tot 
de tweede schatting. Dit betreft het feit dat geen rekening is gehouden met de waarde 
die het terug in licentie geven van software door DS aan de TU Delft 
vertegenwoordigt, noch met de waarde van de door DS verleende onderhoudsdiensten. 
In dat verband kan worden toegevoegd dat het feit dat de ingenieur niet langer op de 
loonlijst van de universiteit staat ook een voordeel voor de TU Delft vormt; zij krijgt 
de (verbeterde) software terug voor eigen gebruik, maar draagt niet langer de 
maandelijkse salariskosten voor het verder ontwikkelen en onderhouden daarvan. 

(75) Met betrekking tot het derde rapport merkt de Commissie het volgende op: ook in dit 
rapport wordt rekening gehouden met software voor scheepsbelading, die echter pas 
door DS zelfstandig was ontwikkeld na de licentieverlening, op basis van hetzelfde 
kernprogramma als Delftship. Net als de tweede schatting houdt het derhalve rekening 
met een factor waarmee de TU Delft ten tijde van de onderhandelingen over de 
overeenkomst niet bekend had kunnen zijn of waarover zij toen in ieder geval niet 
zeker kon zijn. Voorts is ook dit rapport gebaseerd op uiterst positieve aannames over 
het inkomen dat DS zou kunnen hebben gegenereerd met een marktaandeel dat 
vergelijkbaar is met dat van haar acht sterkste concurrenten, uitgaande van wat het 
adviesbureau als zorgvuldig gedrag definieerde. Zoals hierboven uiteengezet roepen 
de eerdere beweringen van SARC zelf over het aantal concurrenten dat soortgelijke 
software op de markt aanbiedt en het feit dat de software van Delftship onvoldoende 
vernieuwend zou zijn, twijfels op over de waarschijnlijkheid van deze aannames. (De 
Commissie herinnert eraan dat volgens het rapport SARC een van de acht grootste 
verkopers van software voor scheepsontwerp in het bovenste marktsegment is en dat 
zijn klantenbasis beduidend groter is dan die van DS. SARC zou in Nederland een 
marktaandeel van ongeveer […] % hebben.)  

(76) Hoewel in het rapport wordt gesteld dat binnen vijf jaar inkomsten ten bedrage van 
ongeveer 10 miljoen EUR en binnen tien jaar inkomsten ten bedrage van ongeveer 
33 miljoen EUR zouden kunnen worden gegenereerd, houdt het tot slot, net als de 
tweede schatting, er geen rekening mee dat in dat scenario de TU Delft, met een 
aandeel van […] % van die omzet, substantiële opbrengsten zou ontvangen 
(geleidelijk oplopend tot ongeveer […] EUR in het vijfde jaar en daarna tot ongeveer 
[…] EUR in het tiende jaar). Het verklaart dus niet waarom de netto contante waarde 
van de opbrengsten die de TU Delft op grond van de aannames uit het rapport zou 
ontvangen, minder zou zijn dan de schatting die het maakt van de netto contante 
waarde van de software (tussen 2,2 en 5 miljoen EUR).  
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6.2.3. Conclusie over het bestaan van staatssteun 

(77) De Commissie is daarom van mening dat niet is bewezen dat de TU Delft DS door het 
sluiten van de overeenkomst een voordeel verschafte in de zin van artikel 107, lid 1, 
VWEU.  

7. BESLUIT  

(78) Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert de Commissie dat de 
voorwaarden van de betrokken licentieovereenkomst geen staatssteun inhouden en 
artikel 107, lid 1, VWEU derhalve daarop niet van toepassing is. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met 
mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 
authentieke taal op de internetsite: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm. 
 
Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 
 

Europese Commissie  
Directoraat-generaal Mededinging 
Griffie Staatssteun 
B-1049 Brussel 
Fax nr.: (+32-2)2961242  

 
 
 
Met bijzondere hoogachting, 

 
 
 
 
 

Voor de Commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-voorzitter 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
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