
JURIDISCHE ASPECTEN VAN IT

   Dhr. /  Mevr.
Naam:   _____________ Voornaam: __________________
Funktie:  __________________________________________
Bedrijf: __________________________________________
Bedrijfsadres: _____________________________________
________________________________________________
Tel: __________________ Fax: _____________________
BTW nr.: ________________________________________
E-Mail: __________________________________________

R E G I S T R A T I E F O R M U L I E R

Gaat akkoord met de voorwaarden, en neemt deel aan:

 Juridische Aspecten van IT (18 Juni 2009)

Stuur de faktuur voor 590 EUR (+21% BTW) naar mijn:
  Bedrijfsadres
  Privé-adres: _______________________________
Extra info voor faktuur (bv. bestelbonnr.): ______________
Datum _____________  Handtekening  _______________

Fax naar: (09) 241.56.56 of backup fax (09) 220.34.57 - Vragen ? Bel (09) 241.56.13 of Email seminars@itworks.be

Stuur dit registratieformulier per post of fax naar: I.T. Works, Innovatiecentrum, Technologiepark 3, 9052 Gent, fax: (09) 241.56.56 of 
(09) 220.34.57. U ontvangt per post een bevestiging, faktuur en routebeschrijving. Vragen ? Bel ons op (09) 241.56.13, of email questions@itworks.be.

U
w

 g
eg

ev
en

s 
w

o
rd

en
 d

o
o
r 

I.
T

. 
W

o
rk

s 
bv

ba
 

in
 e

en
 b

es
ta

nd
 o

p
ge

no
m

en
 z

o
d
at

 w
ij 

u 
o
p
 d

e 
ho

o
gt

e 
ku

nn
en

 h
o
ud

en
 v

an
 o

nz
e 

ak
ti
vi

te
it
en

. 
O

ve
re

en
ko

m
st

ig
 d

e 
w

et
 v

an
 8

/1
2/

19
92

, 
he

ef
t 

u 
re

ch
t 

o
p
 in

za
ge

, 
co

rr
ec

ti
e 

o
f 

sc
hr

ap
p
in

g 
er

va
n.

 



VOLLEDIG PROGRAMMA:
13.30u-14u: Registratie en Koffi e/Thee

14.00u: Juridische Aspecten van IT: 
    Privacy & Security 
    (Patrick Van Eecke)
• Privacy: 
 • Welke gegevens over personen mag men
  opslaan en onder welke voorwaarden ?  
 • Mag men surfgedrag van gebruikers verzamelen 
  en opslaan ? Mogen surfgedrag en emails van 
  werknemers worden gemonitord of gefi lterd ? 
• Security:
 • Mag om het even welke encryptie ?
 • Hoe defi nieert de wet eigenlijk inbreuken 
  op security zoals hacking, ongeoorloofde 
  toegang, datadiefstal, ... ?
 • Kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld 
  voor dergelijke inbreuken ?
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid als 
  IT security wordt uitbesteed ? 

15.30u:  Koffi e/Thee en Versnaperingen
16.00u: Informaticacontracten 
    nader bekeken 
    (Kristof De Vulder)
• Algemeen kader: 
 • Welke soorten contracten zijn er ? 
 • Onder welke rechtsbepalingen vallen ze
 • Welke specifi eke wetgeving is er voor software, 
  IT diensten en hardware ?
• Software licenties en ontwikkeling: 
 • Welke rechten en plichten zijn er ? 
 • Wat moet er staan in licentiecontracten ?
 • Waarop moet u letten bij maatsoftware ?
 • Zijn er standaardcontracten voor het opleveren 
  van software (acceptatietesten, onderhoud, ...) ?
 • Wat is escrow ?
 • Kan ik vermijden dat de software-ontwikkelaar
  kennis doorgeeft aan concurrenten ?
• Diensten: hoe zit het met service level agreements
 en kwaliteit, alsook met de aansprakelijkheid als 
 de dienstverlener zelf een deel ervan uitbesteedt ?
 • Wat mag er niet worden vergeten in prijzen en 
  facturatieclausules ?
 • Wanneer kan men een contract beëindigen ?

17.45u: Diner

Deze 2 topadvocaten gaan uw vragen over IT en wetgeving niet uit de weg - integendeel zelfs: uw vragen zijn van harte welkom

18 JUNI 2009 (14-21U), HOTEL PULLMAN BRUSSELS AIRPORT (BESSENVELDSTRAAT 15, DIEGEM)

DOEL VAN DIT SEMINAR:
IT beslissingsnemers worden vaak geconfronteerd 
met juridische aspecten van hun werk. Bedrijven 
moeten de kwaliteit van IT diensten en produkten 
die ze afnemen, of die ze zelf als onderdeel van hun 
dienstverlening leveren, in een juridische afdwing-
bare overeenkomst kunnen gieten. 
Bovendien: niet alles wat met behulp van IT 
mogelijk is, is toegelaten volgens de algemene 
wetgeving (denk maar aan privacy-issues) en rond 
heel wat IT en softwaretoepassingen is in de loop 
der jaren specifi eke regelgeving ontwikkeld.
Ook al hoort de IT manager in de eerste plaats met 
zijn eigen vak bezig te zijn, hij of zij moet op zijn 
minst vertrouwd zijn met een aantal juridische as-
pecten van het gebruik van IT en de do's and don'ts 
bij het afsluiten van informaticacontracten. 
We hebben dan ook 2 juristen uitgenodigd die 
hun praktijkervaring in een op maat geschreven 
programma hebben gegoten en uw vragen zoveel 
mogelijk zullen beantwoorden. Waar nodig worden 
gelijkenissen en verschillen met het recht in de 
buurlanden (vooral Nederland) en in de Verenigde 
Staten aangehaald.

SPREKERS OP DIT SEMINAR:
Patrick Van Eecke is jurist en 
leidt het e-business departement van 
het advocatenkantoor DLA Piper. 
Hij doceert doceert internetrecht aan 
de Universiteit Antwerpen en Queen 
Mary Universiteit in Londen, schreef 
zijn doctoraat over de wettelijke 
aspekten van de elektronische hand-
tekening, en is o.a. nauw betrokken bij allerlei 
research en consulting opdrachten voor de Europese 
Commissie en de Belgische regering.

Kristof De Vulder is eveneens jurist bij DLA 
Piper (www.dla.be), en actief in het domein van 
het informaticarecht en 
telecommunicatierecht. Hij is in 
het bijzonder gespecialiseerd in het 
opstellen, nakijken en onderhandelen 
van ICT-contracten, SLA’s, en 
juridische bijstand in het kader van 
grootschalige ICT-projecten.

19.00u: Documenten, Intellectueel 
    Eigendom, ... (Patrick Van Eecke)
• Teksten en documenten: wat is de wettelijke 
  waarde van elektronische archiefkopies, 
  elektronische contracten, elektronische hand-
  tekeningen en de elektronische identiteitskaart ?
 • Hoe zit het met Web content en e-marketing ?  
• Intellectuele eigendom: 
 • Wanneer zijn alle documenten en software 
  eigendom van het bedrijf ? 
 • Hoe kan een bedrijf optreden tegen piraterij ?

21.00u: Einde Seminar

BEANTWOORDT DEZE VRAGEN:
• Hoe zit het met privacy: wat mag, wat mag niet ? 
• Wat zijn de juridische aspekten van security, 
 hacking, gegevensdiefstal, ... ?
• Wie heeft de intellectuele eigendom van software,
 en hoe treed je op tegen piraterij van software ?
• Hoe zit het met e-archiving, e-contracting, 
 e-signatures, ... en hun wettelijke waarde ?
• Welke soorten informaticacontracten bestaan er ?
• Welke rechten en plichten zijn er verbonden aan 
 een licentiecontract ? Wat met open source ?
• Waar moet je op letten bij oursourcing en SLA's ? 

PRIJS VAN DIT SEMINAR:
De prijs voor dit seminar is 590 EUR (+ 21 % 
BTW), incl. deelname, handouts, diner, koffi e/thee, 
en een bundel achtergrond informatie over de onder-
werpen die tijdens dit seminar aan bod komen.

KORTINGEN:
Bij gelijktijdige aanmelding heeft de 2de deelnemer 
van een bedrijf recht op 10 %, de derde 20 %, en 
elke verdere deelnemer 30 % korting. .

ANNULATIE:
Annulatie is mogelijk tot 2 weken voor het seminar, 
indien schriftelijk bevestigd. In dit geval wordt 20% 
van het bedrag aangerekend voor administratie–
kosten. Bij annulatie na die datum is het volledige 
bedrag verschuldigd, onafhankelijk van de reden van 
annulatie. Vervanging van de deelnemer is natuurlijk 
steeds mogelijk.


