Meer informatie?
Tel: 011/75.41.01
Fax: 011/75.41.04

Hoe inschrijven?
- Via fax: vul het inschrijvingsformulier in en fax het naar
011/75.41.04

Donderdag 10 februari 2011
(09u00—17u00)

10/02/2011

Website: www.confocus.be

Marleen Tans

225 euro excl. BTW

450 euro excl. BTW

Indien u gebruik maakt van de KMOportefeuille, waardoor u 50% recupereert
via de Vlaamse Overheid

Indien u géén gebruikt maakt van de
KMO-portefeuille

formulier in en stuur het naar
Confocus bvba
St-Truidersteenweg 173
3500 Hasselt

- Klanten van Confocus krijgen een korting van 5%.
- Leden van Agoria ontvangen een korting van 15%.
- Leden van Febelfin ontvangen een korting van 15%.

Inbegrepen in de kostprijs is:
Seminarie, één exemplaar van het Wetboek ICT (Patrick Van Eecke), welkomstkoffie, koffiepauze in voor– en namiddag, lunch, netwerkdrink, uitgebreide syllabus en randinformatie,
en dit voor 1 persoon.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
O Ik schrijf in voor het seminarie ‘De actualiteiten inzake het Internetrecht’

info@confocus.be met de vermel-

op donderdag 10 februari 2011
O Ik ben reeds klant van Confocus en nam eerder al deel aan het seminarie:

deelnemer(s)
- Via telefoon: contacteer ons op

………………………………………………………………………………………………………………………
(Gelieve hier het seminarie in te vullen dat u in het verleden reeds bij ons volgde)

011/75.41.01 met de vermelding
van de coördinaten van de deelnemer(s)

Bedrijf: ..................................................................................................... …….
Lid van Agoria: O JA O NEE

Lid van Febelfin: O JA O NEE

Naam: ...................................................................................................... …….
Praktische informatie:
Datum:

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………….
Functie: …………………………………………………………………………………………………………

Donderdag 10 februari 2011
(09u00 - 17u00)

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………

Locatie:

………..……………………………………………………………………………………………………………

ALM
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Tel: ……………………………………………………………………………………………………………….

(Gratis parking beschikbaar
aan het ALM)

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
BTW-nummer: ………………………………………………………………………………………………..
Handtekening & datum:……………………………………………………………………………………

Marketingmogelijkheden:
Indien u voor onze studiedagen

aan, wat ook de reden mag zijn van uw annulatie. Uiteraard verwelkomen wij graag een collega in uw plaats! 2. In geval van betwisting zijn uitsluitend
de rechtbanken van Hasselt bevoegd. 3. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging, factuur en routeplan toe. 4. Klachten over onze

gelieve dan contact op te nemen

diensten of facturen dienen schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen ingediend te worden. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.
5. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is

met Marleen Tans via telefoon:

contant en aan ons adres betaalbaar, behalve speciale schriftelijke overeenkomst. 6. In geval van laattijdige betaling brengt elke vervallen en onbetaalde
som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten op aan een intrestvoet van 1% per aangevatte maand. De bedragen die nog

marleen.tans@confocus.be

Francis Walschot (dagvoorzitter)
Bedrijfsjurist, Directeur van het
juridisch departement, Agoria
Tom Heremans
Advocaat-vennoot CMS DeBacker,
Gastdocent HUBrussel
Kristof De Vulder
Advocaat-vennoot DLA Piper
Gerrit Vandendriessche
Advocaat-vennoot Altius
Flip Petillion
Advocaat-vennoot Crowell &
Moring
Fabienne Brison
Partner advocatenkantoor Howrey
LLP, Professor VUB en KUBrussel
Edwin Jacobs
Advocaat-vennoot time.lex,
Praktijklector aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT
(K.U.Leuven) , Praktijkassistent
onderhandelen en bemiddelen aan
de U.Antwerpen
Geert Sommers
Advocaat-vennoot time.lex,
Vrij medewerker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT
(K.U.Leuven) en Chairman van de
juridische werkgroep van de belangenvereniging van ISP’s (ISPA)

In dit seminarie komen de volgende topics aan bod:
•

Hoe moet men omgaan met discussies over domeinnaamgeschillen?

•

Wat bij onrechtmatige registratie van de domeinnaam?

•

Hoe kan men zich indekken tegen hostinggeschillen?

•

De juridische aspecten van online advertising

•

Wanneer is er sprake van spam?

•

Wanneer kan ik opt-in en wanneer kan ik opt-out gebruiken?

•

Alternatieve geschillenbeslechting voor IP en IT

•

Het online gebruik van beschermde content

•

Waarop letten bij e-facturatie en e-archiveren van
handelsdocumenten?

•

Software as a Service (SaaS) : wat zijn voor- en nadelen?
Hoe zit het bijvoorbeeld met mijn privacy en vertrouwelijke
bedrijfsgegevens? Waarop letten bij SaaS contracten?

•

Aansprakelijkheid voor online dienstverlening,
in het bijzonder deze van tussenpersonen

Elke deelnemer ontvangt
het recent uitgegeven
Wetboek ICT
(Patrick Van Eecke)

Mediapartner:
Maklu-Uitgevers

Algemene voorwaarden
1. Annuleren van uw deelname kan schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het seminarie. Na deze datum rekenen wij het volledige bedrag

een samenwerking mogelijk acht,

011/75.41.01 of via e-mail:

6 OVB-punten!

KORTINGEN*:

- Via e-mail: stuur een e-mail naar

ding van de coördinaten van de

Berchem
Onze gastsprekers:

*Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar!

- Via de post: vul het inschrijvings-

DE ACTUALITEITEN INZAKE HET INTERNETRECHT

Seminarie: De actualiteiten inzake het Internetrecht

E-mail: info@confocus.be

Congresorganisator:

Seminarie:

Kostprijs:

verschuldigd zijn zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 75 EUR voor interne kosten,
eventuele advocaten- en gerechtskosten niet inbegrepen. 7. Uw adresgegevens worden, mits bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen en door
Confocus Conferences verwerkt voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden. Uw contacten kunnen meegedeeld worden aan onze partners. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met
oog op direct marketing.

Georganiseerd door:
Confocus bvba • Sint-Truidersteenweg 173 • 3500 Hasselt
Tel: 011/75.41.01 • Fax: 011/75.41.04
E-mail: info@confocus.be • www.confocus.be

Voormiddagprogramma:

WAAROM DIT SEMINARIE?

De actualiteiten inzake het Internetrecht

Geachte,

Donderdag 10 februari 2011
(09u00—12u45)

In dit seminarie willen we graag een
update brengen inzake internetrecht.
Op het internet gelden namelijk ook
regels waaraan u hoort te voldoen.
Bijvoorbeeld waar moet u als onder-

08u30
09u00

neming rekening mee houden bij het

Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
Opening van het seminarie door de dagvoorzitter:

09u15

naam niet meer vrij is? Of hoe gaat
u best om met domeinnaam- en

evoluties op het vlak van alternatieve geschillenbeslechting in de
informatietechnologie?
Daarnaast wordt het online

ge-

en

e-

archiveren van handelsdocumenten.
Hierbij wordt ook nagegaan wat de
voor- en nadelen van Software as
a Service (SaaS) zijn. Ten slotte
komt

de

aansprakelijkheid

tenkantoren

Gastspreker: Mr. Tom Heremans, Advocaat-vennoot CMS DeBacker,
gastdocent HUBrussel

deelnemers worden tijdens de semi-

11u15

De juridische aspecten van online advertising

Gastspreker: Mr. Gerrit Vandendriessche, Advocaat-vennoot Altius
•
•
•
•
•
•
•

uitstekende

gastsprekers, die we via deze weg
nogmaals willen bedanken!
12u00
Namens al onze sprekers hoop ik u

seminarie

op

donderdag

Aan welke vereisten moet online advertising voldoen?
Offline vs. online marketing
Virale marketing
Wanneer is er sprake van spam?
Wanneer kan ik opt-in en wanneer kan ik opt-out gebruiken?
Zijn promotionele wedstrijden toegelaten?
Regels in verband met het gebruik van persoonsgegevens

• Aan de hand van talrijke praktische voorbeelden wordt uitgelegd
waarom en hoe u bij het gebruik van vooraf bestaande content op
websites rekening moet houden met de intellectuele rechten, en dan
vooral het auteursrecht.
• Teksten, muziek en grafische/visuele werken kunnen worden beschermd door het auteursrecht, maar aan welke voorwaarden?
• Zijn er gevallen waarin het auteursrecht moet wijken voor een “vrij”
gebruik of zijn bepaalde rechten “absoluut”?
• Aan wie moet de toestemming, als ze vereist is, worden gevraagd?
Maar wat als u die persoon niet kan vinden?
• Hoe zit dat met de tarieven voor vergoeding voor het online gebruik?

De

naries in korte tijd op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen in
hun vakgebied en krijgen de kans
hun netwerk uit te breiden.
Confocus organiseert in 2010 onder
14u45

10

•

Bestuurdersaansprakelijk-

• e-facturatie en e-archiveren van handelsdocumenten: waarop letten?
• Software as a Service (SaaS) : wat zijn voor- en nadelen ? Hoe zit het
bijvoorbeeld met mijn privacy en vertrouwelijke bedrijfsgegevens?
Waarop letten bij SaaS contracten ?

heid (23/11/2010)

•

IT: Outsourcing en Service

(28/04/2011)

•

15u30

Koffiepauze

16u00

Aansprakelijkheid voor online dienstverlening, in het bijzonder
deze van tussenpersonen

Gastspreker: Mr. Geert Somers, Advocaat-vennoot time.lex, Vrij medewerker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (K.U.Leuven) en
Chairman van de juridische werkgroep van de belangenvereniging van ISP’s
(ISPA)

Cloud Computing
(Voorjaar 2011)

• Wie is in de eerste plaats aansprakelijk voor dienstverlening via internet?
• In hoever kunnen online tussenpersonen aansprakelijk worden gesteld
voor doorgifte of hosting van informatie?
• Wat is de laatste stand van zake in de Belgische en Europese rechtspraak? Hoe wordt geoordeeld in onze buurlanden?
• Hoe gelden de bestaande regels ten aanzien van de nieuwere web 2.0
platformen zoals sociale netwerken, content aggregators en gespecialiseerde zoekmachines?
• Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan in het kader van risicomanagement?

Andere interessante topics?
Bent u van mening dat er nog heel
wat andere interessante topics zijn

Gastspreker: Mr. Flip Petillion, Advocaat-vennoot Crowell & Moring

waarover wij een seminarie kunnen

februari 2011!

e-facturatie & e-archiveren, Software as a Service

Gastspreker: Mr. Edwin Jacobs, Advocaat-vennoot time.lex, Praktijklector
aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (K.U.Leuven) en Praktijkassistent onderhandelen en bemiddelen aan de U.Antwerpen

Alternatieve geschillenbeslechting voor IT en IP
• Kiezen voor ADR i.p.v. gewone rechtbanken en hoven?
• Keuze uit de beschikbare nationale en internationale ADR systemen
• Voorbeelden uit de praktijk

te mogen ontmoeten op dit boeiende

organisaties.

Level Agreements (SLA's)
Koffiepauze

stand kunnen komen zonder de meonze

en

Online gebruik van beschermde content

Gastspreker: Prof. dr. Fabienne Brison, Partner advocatenkantoor Howrey
LLP en Professor VUB en KUBrussel

gerenommeerde bedrijven, advoca-

Hoe kan u zich indekken tegen hostinggeschillen?

10u45

Dit seminarie had natuurlijk nooit tot

van

14u00

sen in het bedrijfsleven. We werken

voor

online dienstverlening aan bod.

dewerking

volgens de actualiteiten en tenden-

Hoe omgaan met discussies over domeinnaamgeschillen?

• Overzicht van de belangrijkste informatica-contracten in het kader van
een elektronische handel
• Belang van een duidelijk hostingcontract teneinde geschillen te
vermijden
• Voornaamste clausules in een hostingcontract
• Typische discussies tijdens onderhandeling (duur, beëindiging, dataverlies, indirecte schade, enz.) en mogelijke oplossingen

wordt besproken waar men op moet
e-facturatie

georganiseerd op eigen initiatief,

Gastspreker: Mr. Kristof De Vulder, Advocaat-vennoot DLA Piper

onder de loep genomen. Verder

bij

Donderdag 10 februari 2011
(14u00—17u00)

bedrijfsleven. De seminaries worden

andere de volgende seminaries:
10u00

bruik van beschermde content

letten

De actualiteiten inzake het Internetrecht

naries in diverse domeinen van het

steeds samen met gastsprekers van

• Wat moet u doen als er discussie optreedt bij de overdracht van een
domeinnaam?
• Wat als de domeinnaam niet meer vrij is?
• Wat bij onrechtmatige registratie van de domeinnaam?
• De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren
van domeinnamen

hostinggeschillen? En wat zijn de

Confocus organiseert business semi-

Dhr. Francis Walschot, Bedrijfsjurist, Directeur van het juridisch
departement, Agoria

uitwerken van een online campagne? Wat doet u indien de domein-

Namiddagprogramma:

WAT DOET CONFOCUS?

organiseren? Aarzel niet om met ons
contact op te nemen! Wij bekijken
dan verder hoe wij uw vraag kunnen
omzetten naar een seminarie.

12u45
Congresorganisator:
Marleen Tans
Tel: 011/75.41.01
marleen.tans@confocus.be

16u45

Lunch & netwerking

DOELGROEP: Dit congres richt zich tot advocaten, juridisch adviseurs,
bedrijfsjuristen, ICT-bedrijven, ICT-diensten van KMO’s en grote ondernemingen
uit diverse sectoren, verzekeraars, banken, sociale secretariaten en elke onderneming die in aanraking komt met internetrecht.

In-house trainingen?
Wenst u graag een in-house training
in uw bedrijf, neem dan contact met
ons op!

Slotbeschouwing van de dagvoorzitter & vragenrondje

Dhr. Francis Walschot, Bedrijfsjurist, Directeur van het juridisch
departement, Agoria
17u00

Einde van het seminarie & netwerkdrink

