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Commerciële traject
Opportunity
Non-disclosure agreement
Letter of Intent
Term sheet
Contract
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Letter of intent
(Memorandum of Understanding)

Term sheet
 Benoem alle open issues
 Eigen standpunt
 Standpunt wederpartij
 Opties voor compromis
 Kleuridentificatie status:
Groen: akkoord
Oranje: lastig, bespreken
Rood: escalatie
Blauw: uitstellen, later
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Art. 6:227a BW
1. Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in
schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan
deze eis tevens voldaan indien de overeenkomst langs
elektronische weg is totstandgekomen en
a. raadpleegbaar door partijen is;
b. de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate
gewaarborgd is;
c. het moment van totstandkoming van de overeenkomst met
voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
d. de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan
worden vastgesteld.
2. Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten waarvoor de wet
de tussenkomst voorschrijft van de rechter, een overheidsorgaan of
een beroepsbeoefenaar die een publieke taak uitoefent.
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De akte als bewijs
 Een akte levert tussen
partijen dwingend bewijs
op van de waarheid van die
verklaring
 tenzij dit zou kunnen leiden tot
een rechtsgevolg dat niet ter
vrije bepaling van partijen staat.

 Dwingend bewijs houdt in
dat de rechter verplicht is
de inhoud van bepaalde
bewijsmiddelen als waar
aan te nemen.
 Tegenbewijs blijft mogelijk.
Art. 151 en 157 Rv
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Digitale aktes
 Inhoud toegankelijk
maken voor toekomstig
gebruik
gedurende een periode
afgestemd op het doel
waarvoor de akte
bestemd is

 Ongewijzigde
reproductie van de
inhoud van de akte
mogelijk maken
Art. 156a Rv

Elektronische handtekening
Een elektronische
handtekening heeft
dezelfde rechtsgevolgen
als een handgeschreven
handtekening, indien de
methode die daarbij is
gebruikt voor
authentificatie voldoende
betrouwbaar is, gelet op
het doel waarvoor de
elektronische gegevens
werden gebruikt en op alle
overige omstandigheden
van het geval.
Art. 3:15d BW
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Algemene voorwaarden
Gewone terhandstelling

Elektronische terhandstelling

 Ter hand stellen
 Indien redelijkerwijs
niet mogelijk

 Beschikbaar stellen voor
latere kennisname
 Indien redelijkerwijs niet
mogelijk

• Bekendmaken
• Ter inzage leggen bij
gebruiker, KVK of griffie
rechtbank
• Op verzoek kopie
verstrekken

• Bekendmaken
• Op verzoek elektronische
of andere kopie
toezenden

 Vereist uitdrukkelijke
instemming indien ovk
niet zelf elektronisch
Art. 6:234 BW

Algemene voorwaarden
dienstverlening
 Correct, helder en ondubbelzinnig opgesteld
 Beschikbaarstelling door (keuze dienstverlener)
 Op eigen initiatief verstrekken
 Gemakkelijk toegankelijk maken op plaats levering
 Gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken
 Opnemen in alle documenten die dienst beschrijven

 Mededelen of beschikbaar stellen te gebeuren
 Voor sluiten schriftelijke ovk
 Voor of bij levering dienst

Art. 6:230c en 230e BW
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ICT-dienstverlening
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Overeenkomst van opdracht
“… de overeenkomst
waarbij de ene partij, de
opdrachtnemer, zich jegens
de andere partij, de
opdrachtgever, verbindt
anders dan op grond van
een arbeidsovereenkomst
werkzaamheden te
verrichten die in iets
anders bestaan dan het tot
stand brengen van een
werk van stoffelijke aard,
(…).”
Art. 7:400 BW

Andere grondslagen
 Auteursrecht
 Databankenrecht
 Octrooien
 Eigendom server
 Eigendom data
 Persoonsgegevens
 Bemiddeling
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Eeuwige licentie op
standaardsoftware
= koop

HR 27 april 2012, LJN BV1301 (Beeldbrigade)
HvJ EU 3 juli 2012, zaaknr. C-128/11 (Usedsoft)
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Uitvoering werk

Waterval of Agile?
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Procesbewaking
 Monitor deadlines
 Laat business
terugkoppelen
 Overleg over aanmanen
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Overdragen software-rechten
 Documenteren welke
bestanden
 Hashes van bestanden
 Kopie van bestanden

Gezamenlijk auteursrecht
HR 25 maart 1949, NJ 1950, 643 (La belle et la bête):
"beslissend is of dit werk is ontstaan door zodanige
samenwerking der kunstenaars, dat ieders afzonderlijke
bijdrage daarvan niet meer is te scheiden, zodat het
buiten het verband van het geheel geen afzonderlijk
voorwerp van artistieke beoordeling kan zijn."
Artikel 26 Auteurswet Indien aan twee of meer personen
een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk
toekomt, kan, tenzij anders is overeengekomen, de
handhaving van dit recht door ieder hunner geschieden.
(Zie ook art. 3:166 BW)
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Maatwerk en raamwerk
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Eigendom van data
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Nebula-arrest
“Indien de wederpartij
van de gefailleerde van
de curator zou kunnen
verlangen dat deze het
voortgezet gebruik van
de desbetreffende zaak
duldt, zou deze
wederpartij immers in
feite bevoegd zijn het
faillissement in zoverre
te negeren.”

HR 3 november 2006, LJN AX8838
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Berzona-correctie
“Het uitspreken van het
faillissement heeft echter niet
tot gevolg dat de curator ook
(‘actief’) een bevoegdheid of
vordering toekomt die de wet
of de overeenkomst niet
toekent, zoals tot ontruiming
of opeising van het gehuurde
als de huurovereenkomst nog
loopt.
Dit zou immers in strijd
komen met het beginsel dat
het faillissement geen invloed
heeft op bestaande
wederkerige
overeenkomsten… ”

HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681

Te regelen voor continuïteit
Software
 Eigendom
 Vruchtgebruik
 Licenties van derden

Data
 Formaat en drager
 Toegankelijkheid

Hardware
 Eigendom
 Vruchtgebruik

Hostingcontracten
 Overname
 Derde-begunstiging
gebruikers

Domeinnamen
Personeel
Know-how
 Wachtwoorden

Migratie-procedure
 Ondersteuning door
leverancier
 Kennis bij nieuwe partij
 Inrichting omgeving

Kosten
Overgangsregeling
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Rb Amsterdam 7 april 2004, IT
008

“Feit van algemene bekendheid
is dat automatiseringsprojecten
kunnen uitlopen, en uitlopen ook
vaak plaats vindt.”
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Acties bij wanprestatie
a) Niets doen
b) Onder protest doorgaan
(art. 6:89 BW)
c) Nakoming vorderen
d) Eigen prestaties
opschorten
e) Schade verrekenen
f) Aanspraak maken op
schadevergoeding
g) Ontbinden
h) Opzeggen en elders
verdergaan met het
project

“Dates are only an indication”
“In our letter of July 13, 2011 we have made very
clear that the situation had become very urgent as a
result of the shortcomings of Alert, the substantial
delay that had arisen as a result thereof and the fact
that Alert did not take its responsibility and no
progress was made with the discussions about a new
planning and other demands of JBZ to get the project
back on track again.”
Rechtbank Oost-Brabant 21 augustus 2013,
ECLI:NL:RBOBR:2013:4678
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Opzegging
overeenkomst van opdracht
 De opdrachtgever kan te allen tijde opzeggen.
 De opdrachtnemer die de overeenkomst is
aangegaan in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de
overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor
onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging
eindigt.
 Indien de overeenkomst eindigt voordat de
opdracht is volbracht … heeft de opdrachtnemer
recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel
van het loon.
Art. 7:408 en 411 BW
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Opzegging duurovereenkomst
 Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een
duurovereenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door
de inhoud daarvan en door de wet
 Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een
opzegregeling, dan is deze in beginsel opzegbaar.
 Redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de
aard en inhoud van de overeenkomst en de
omstandigheden van het geval meebrengen dat
• opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende
zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.
• een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of
• de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling
van een (schade)vergoeding
Hoge Raad 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163
Vgl. HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854, NJ 2012/685
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Persoonsgegevens
Persoonsgegeven: elk
gegeven betreffende een
geïdentificeerde of
identificeerbare
natuurlijke persoon.
Direct
Indirect

Art. 1(a) Wbp

Terminologie en rollen
Betrokkene
(“data subject”)
Bepaalt
doel en middelen
van verwerking

Verantwoordelijke
(‘controller’)

Verwerkt
uitsluitend
in opdracht van
verantwoordelijke

Bewerker
(“processor”)
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Grondslagen
 Toestemming
 Uitvoering overeenkomst
 Wettelijke plicht
 Vitale belangen
betrokkenen
 Uitvoering overheidstaak
 Gerechtvaardigd eigen
belang
 (Wetenschappelijk
onderzoek)
Art. 8 Wbp

Beveiliging van
persoonsgegevens
“Deze maatregelen
garanderen, rekening
houdend met de stand van
de techniek en de kosten
van de tenuitvoerlegging,
een passend
beveiligingsniveau gelet op
de risico's die de
verwerking en de aard van
te beschermen gegevens
met zich meebrengen.”

Art. 13 Wbp
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Meldplicht datalekken
 Elke onrechtmatige
verwerking van
persoonsgegevens
 Europese Verordening
• Niet voor 2017
• Boete tot €1 miljoen of 2%
van wereldwijde jaaromzet

 Nederlandse wet
• Per 1 januari 2016 van kracht
• Boete tot €810.000
• Pas op te leggen nadat
bindende aanwijzing niet is
opgevolgd, tenzij opzettelijk
of grof nalatig is gehandeld

Wetsvoorstel 33662

Meldplicht datalekken
De verantwoordelijke stelt
het Cbp onverwijld in kennis
van een inbreuk op de
beveiliging … die leidt tot de
aanzienlijke kans op ernstige
nadelige gevolgen dan wel
ernstige nadelige gevolgen
heeft voor de bescherming
van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke,
bedoeld in het eerste lid, stelt
de betrokkene
onverwijld in kennis van de
inbreuk, bedoeld in het
eerste lid, indien de
inbreuk waarschijnlijk
ongunstige gevolgen zal
hebben voor diens
persoonlijke levenssfeer.
Wetsvoorstel 33662, EK 2014-15 A
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Geen meldplicht
[Melden bij betrokkene niet
nodig] als verantwoordelijke
passende technische
beschermingsmaatregelen
heeft genomen waardoor
de persoonsgegevens die het
betreft onbegrijpelijk of
ontoegankelijk zijn
voor eenieder die geen recht
heeft op kennisname van de
gegevens.

Boetebevoegdheid per 1 januari van
CbpAutoriteit Persoonsgegevens










Onvoldoende/geen grondslag
Te lang onnodig bewaren
Schending beveiligingsplicht
Onterechte verwerking
bijzondere persoonsgegevens
Onterecht gebruik BSN
Geen medewerking aan inzage-,
correctie- of
verwijderingsverzoek
“Computer says no”
Export naar VS of andere enge
landen
Geen medewerking verlenen bij
onderzoek (art. 5:20 Awb)

Pas na bindende aanwijzing,
tenzij opzettelijk of grof nalatig
gehandeld

Wetsvoorstel 33662
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Bewerkersovereenkomst
 Handelt in opdracht
 Doet alleen wat klant
hem vraagt
 Alleen aansprakelijk
voor eigen fouten
 Klant verantwoordelijk
naar ontvangers toe
Art. 14 Wbp

Bewerkersovereenkomst











Apart deel van overeenkomst
Schriftelijk
Beveiligingsmaatregelen
Garantie grondslag
Alle plichten op
verantwoordelijke ook naar
bewerker
Wie handelt inzagerecht af?
Omgaan met datalekken
Auditrecht door
verantwoordelijke
Kettingbeding voor subbewerkers
Apart boetebeding (inclusief
dekking voor boetes)

Art. 14 Wbp
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ictrecht.nl/hbict
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