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Voorwoord

De eerste versie van het Praktijkboek Informaticarecht verscheen in januari
2012. Het bewees zijn nut voor zowel softwareontwikkelaars, managers van
technologiebedrijven, hun klanten als voor de praktijkjurist die graag hands-on
adviseert. Maar net zoals technologie evolueert recht snel: de inwerkingtreding
van de nieuwe wet overheidsopdrachten, het nieuwe wetboek van economisch
recht, de gewijzigde wet op de terbeschikkingstelling edm. De voorbije drie
jaar kende dermate veel wijzigingen dat een update zich opdrong.
Ter gelegenheid van deze update is het Praktijkboek grondig bijgewerkt
en aangevuld met nieuwe hoofdstukken en tips zoals de rechten van de klant
zonder contract, hoe zich te beschermen tegen de afwerving van klanten en
personeel edm. Dit maakt dat de gids grondiger en vollediger is dan voorheen.
Meer nog dan de vorige versie focust het boek op het principe “Recht
Rendeert”. Ieder bedrijf heeft een aantal competitieve voordelen. Deze kunnen
liggen in IP, klantencontracten, personeel … maar hoe bescherm je deze assets
en hoe kan je ze valoriseren? Een correct begrip van de juridische spelregels
en het afsluiten van goede contracten maakt dat deze competitieve voordelen
optimaal renderen. De tweede versie van het Praktijkboek Informaticarecht is
een waardevolle basis voor iedereen die met IT recht te maken krijgt.
Ik dank Jeroen November en Paul Cobbaut die ook deze versie weer
hebben willen nalezen. Hun advies en tips waren weerom uitermate nuttig.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u mij steeds contacteren:
ywein@crealaw.eu.
Ik wens u alvast veel leesplezier.
Ywein, juli 2015
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I.
Overzicht van de belangrijkste
intellectuele rechten

Volgens het burgerlijk wetboek geldt bezit als titel. Als Jan een koekje in zijn
handen heeft, veronderstellen we allemaal dat het koekje eigendom is van Jan.
Dit vermoeden geldt tot het tegendeel wordt bewezen en geldt voor alle bezit
op roerende goederen. Dit principe werkt perfect in het dagelijkse leven. Een
koekje kan immers maar door één persoon worden opgegeten, tenzij Jan de
helft uitdeelt en zo de helft van zijn bezit/eigendom verliest.
Met software en andere immateriële goederen, zoals muziek, film,
plannen van een architect, 3D ontwerpen, foto’s … werkt dit principe niet.
In tegenstelling tot koekjes, stoelen, truien, etc., kan software wel degelijk
in zijn geheel worden gedeeld en door meerdere gebruikers tegelijkertijd
worden gebruikt. Met minimale inspanning kan een onbeperkt aantal perfecte
kopieën worden gemaakt. Vandaar dat het vermoeden dat bezit als titel geldt
hier geen toepassing kan vinden. In plaats daarvan heeft men een systeem van
intellectuele rechten ontwikkeld.
Deze intellectuele rechten beogen de goede economische en juridische
exploitatie van de werken. Waar deze bescherming volgens de ene niet ver
genoeg gaat, gaat deze volgens de andere dan weer veel te ver. Dit boek
heeft niet tot doel om hierover een standpunt in te nemen, maar beoogt een
objectief en praktisch overzicht te geven van de huidige stand van zaken.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste intellectuele rechten besproken
(auteursrecht, databanken, patenten en merken).
Intellectuele rechten zijn ruimer dan muziek, film en software. Ze zijn
alomtegenwoordig. Ontwerpen van stoelen, auto’s, kleding, de werking
van een carwash, productnamen, geneesmiddelen, ... Je kan het zo gek niet
bedenken of er rust wel één of ander intellectueel recht op. Of dat is toch de
perceptie die men vaak heeft. Nochtans is en blijft het algemene principe de
vrijheid van kopie.

I. Overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten
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1. Het principe: vrijheid van handel
Onder het “Ancien Régime” (het Europa van voor de Franse revolutie)
kon men een activiteit slechts uitoefenen wanneer men toegelaten werd tot
de desbetreffende gilde. Om meubels te maken diende men bij de gilde van
de timmerlui te zijn aangesloten, enkel gildebakkers mochten brood bakken,
enzovoort.
Dit systeem van privileges en gildewezen, was één van de grote
strijdpunten van de Franse revolutionairen in 1789. Waar de Franse revolutie
liberté, égalité, fraternité bracht op politiek maatschappelijk vlak, trok het
decreet d’Allarde deze vrijheid in 1791 door op economisch vlak. Dit decreet
maakte komaf met de gilden en verschafte iedereen economische vrijheid:
“Te rekenen van de afkondiging van deze wet, staat het aan
eenieder vrij, naar goeddunken elke handel te drijven of elk
beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen” .
(Decreet 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen)

Dit decreet uit de Franse revolutie was tot zeer recent geldend recht in
België en werd slechts onlangs vervangen door artikel II.3 van het Wetboek
van economisch recht:
“Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar
keuze uit te oefenen.”
Dit principe van vrijheid van handel vormt één van de hoekstenen van
onze economie. En wanneer men vrij is om handel te drijven, impliceert dit
dat men ook vrij is om met de andere spelers te concurreren: vrij om hun
te kopiëren, vrij om hun klanten af te werven, vrij om hun personeel af te
werven, … vrij!
Dit principe van vrijheid maakt dat een bedrijf dat zijn competitieve
voordelen wil beschermen daar proactief zorg voor moet dragen door
intellectuele rechten te beschermen en beschermende clausules op te nemen in
overeenkomsten. Wanneer dit wordt nagelaten, heeft de concurrentie zo goed
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als vrij spel. Omgekeerd is men vrij om te profiteren van een concurrent die
nalaat zich adequaat te beschermen, zolang de concurrentie eerlijk verloopt.
Vrijheid van handel en nijverheid heeft een belangrijke uitloper: de
vrijheid van kopie. Om de handel te kunnen drijven die men wil, is het
noodzakelijk dat men het recht heeft om de voorbeelden van anderen te
volgen en deze te kopiëren. Dit recht tot kopiename is zeer ruim, al dient zij
conform de eerlijke marktpraktijken te gebeuren.
Het beginsel van vrijheid van kopie (van software of andere werken) wordt
slechts beperkt door de wettelijk voorziene uitzonderingen. Maar dergelijke
wettelijke uitzonderingen zijn royaal aanwezig. Voorbeelden zijn het verder
in dit hoofdstuk besproken auteursrecht, databanken, patenten en merken.
Deze rechten geven aan de houder ervan een monopolie (exclusief recht) dat
hem een bescherming biedt tegen kopiename door derden. De aard van deze
bescherming en de uitgebreidheid ervan hangt af van het recht waarover men
beschikt.

2. Auteursrecht
A. Inleiding
Auteursrecht, of in het Engels copyright is zonder twijfel het meest
bekende en mogelijk meest gevreesde recht. Dit komt omdat het verkregen
wordt zonder enige formaliteit en het een vrij uitgebreid toepassingsgebied
heeft.
Het auteursrecht beschermt de auteursrechthebbende van een origineel
werk tegen onrechtmatig gebruik van zijn werk, waaronder de niet
geautoriseerde kopiename en aanpassing van het werk.
Het is een misvatting om te denken dat auteursrecht enkel toekomt aan
artiesten en auteurs van artistieke werken zoals muziek, beeldhouwkunst
of literatuur. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich ook uit tot
gebruiksvoorwerpen, technische en wetenschappelijke werken edm., zolang
aan de vereisten van expressie en originaliteit zijn voldaan. Ook software is op
deze wijze auteursrechtelijk beschermd.

I. Overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten
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B. Toepasselijke wet
De wetten betreffende intellectuele rechten, waaronder de Auteurswet,
zijn opgenomen in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek
Economisch Recht. Het Auteursrecht vinden we terug in Titel 3. De
bescherming van computerprogramma’s is opgenomen onder Titel 6.
Wanneer men de auteursrechten op een computerprogramma bestudeert,
dient goed het onderscheid tussen software, design en content voor ogen
gehouden te worden. Daar waar software valt onder de bescherming van
computerprogramma’s (de “Softwarewet”), is zulks niet het geval voor de
content, het design en de gebruikersinterface, welke vallen onder Titel 3 (de
“Auteurswet”).
Dit kan tot vervelende problemen leiden. Wanneer bv. een werknemer
in dienstverband een website ontwikkelt voor zijn werkgever, zullen de
vermogensrechten op de software (code) onder de Softwarewet automatisch
worden overgedragen aan de werkgever. De rechten op de door de werknemer
gecreëerde designs, content en de gebruikersinterface vallen onder de
algemene auteurswet, en worden niet altijd automatisch overgedragen. Dit
zal enkel het geval zijn indien werkgever en werknemer dit expliciet hebben
overeengekomen, bv. in de arbeidsovereenkomst. Helaas is dit niet bij alle
werkgevers bekend, zodat dit wel eens tot vervelende discussies leidt.
Verschillende internationale verdragen, waaronder de Berner Conventie en
de TRIPS-overeenkomst, zorgen ervoor dat de auteursrechtelijke bescherming
zich vrijwel wereldwijd uitstrekt.

C. Vereisten voor auteursrechtelijke bescherming
Werken, waaronder ook computerprogramma’s, inclusief het
voorbereidende materiaal, worden auteursrechtelijk beschermd voor zover zij
een vorm/expressie hebben aangenomen en origineel zijn. Werken die niet aan
deze twee voorwaarden voldoen, genieten geen auteursrechtelijke bescherming.
Voor software zijn er op zich geen andere vereisten dan voor andere
werken.
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a. Vereiste van vorm

Zeer belangrijk om voor ogen te houden is het feit dat het auteursrecht
geen ideeën, principes of theorieën beschermt. Het auteursrecht beschermt
enkel werken die een concrete vorm hebben aangenomen. Werken die
geen of onvoldoende concrete vorm hebben aangenomen, genieten geen
auteursrechtelijke bescherming.
Zo zal het idee om een applicatie te maken om op het internet te surfen
niet auteursrechtelijk zijn beschermd, maar de individuele browsers (Firefox,
Internet Explorer, Chrome edm.) wel.
Men is in principe dus vrij andermans idee over te nemen (zolang
men geen andere verplichtingen schendt, zoals bv. een afgesloten
vertrouwelijkheidsovereenkomst). Op een zelfde wijze kan men een idee
uit een bestaand computerprogramma overnemen of een programma met
gelijkaardige eigenschappen ontwikkelen, zolang men de concrete vorm
(originele elementen) van het andere programma niet overneemt.
Ongenuanceerd kan gesteld worden dat, zolang er geen code (in broncode,
objectcode of welke vorm dan ook) wordt overgenomen, er geen sprake is van
een auteursrechtelijke inbreuk op software.
b. Vereiste van originaliteit/oorspronkelijkheid

Werken, waaronder ook computerprogramma’s, komen enkel voor
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking voor zover deze voldoen aan de
vereiste van originaliteit/oorspronkelijkheid.
De Softwarewet bepaalt hieromtrent: “Een computerprogramma
geniet bescherming indien het oorspronkelijk is in die zin, dat het een eigen
intellectuele schepping van de auteur is. Om te bepalen of het programma voor
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, mogen geen andere criteria
worden aangelegd”.
De vereiste van originaliteit houdt dus in dat de software een eigen
intellectuele creatie dient te zijn van de auteur. De eigen stempel van de
auteur dient in het programma terug te vinden te zijn. In de praktijk geeft
dit criterium vanzelfsprekend vaak aanleiding tot discussie. Wat is immers de
persoonlijke stempel van een auteur?

I. Overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten
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Voor het antwoord op deze vraag kijkt men veelal of de auteur over
keuzevrijheid beschikte en of hij oorspronkelijke keuzes heeft gemaakt.
Wanneer een bepaalde code technisch noodzakelijk is, bv. door het gebruik
van een bepaalde programmataal, de compatibiliteit met andere applicaties of
het doel van de applicatie, zal men oordelen dat de auteur geen keuzevrijheid
had en dat hij zijn persoonlijke stempel niet op de code heeft kunnen
drukken. De desbetreffende software zal dan niet origineel zijn in de zin van
de Auteurswet en bijgevolg geen auteursrechtelijke bescherming genieten.
Hetzelfde geldt voor louter mathematische formules, automatisch door een
computer gegenereerde code, banale code en dergelijke meer.
Oorspronkelijkheid is zeker niet hetzelfde als nieuwheid. Een werk dient
niet nieuw te zijn om auteursrechtelijke bescherming te genieten. Wanneer
twee programmeurs een programma schrijven met dezelfde functies, zullen
beide programma’s auteursrechtelijk zijn beschermd voor zover zij voldoen
aan de vereiste van originaliteit (de programmeurs oorspronkelijke keuzes
hebben gemaakt). Een programma dient evenmin innovatief te zijn om
auteursrechtelijke bescherming te genieten.
Andere irrelevante criteria voor het beoordelen van het originele karakter
van een werk zijn artistieke waarde, kunstzinnigheid, goede of slechte smaak,
kwaliteit van de code en dergelijke meer.
De vorm waarin de code is neergeschreven, broncode, objectcode in
eender welke taal is tevens niet relevant. De auteursrechtelijke bescherming
strekt zich uit tot alle varianten van het werk.
Wanneer delen van een bestaand programma worden overgenomen in
de nieuwe software spreekt men van een bewerking van het oorspronkelijke
programma of van een samengesteld werk indien de verschillende delen
duidelijk te onderscheiden zijn. Dit kan enkel met de toestemming van de
oorspronkelijke auteur, tenzij de overgenomen software niet auteursrechtelijk
is beschermd. Bij free software en open source software, geeft de auteur zijn
toestemming via ruime licentievoorwaarden. Deze voorwaarden dienen
evenwel te worden gerespecteerd.
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D. Onmiddellijke bescherming
Belangrijk om weten is dat het auteursrecht onmiddellijk en vormvrij
wordt toegekend. Van zodra een origineel werk vorm krijgt, verkrijgt de
auteur een auteursrecht. Hij hoeft hiertoe geen stappen van registratie te
ondernemen. Het bewijs van wanneer een programma is gecreëerd kan worden
geleverd met alle middelen van recht, inclusief door middel van getuigen en
vermoedens.
Deze eigenschap van onmiddellijke bescherming, onderscheidt het
auteursrecht van onder meer merken en patenten. Merken en patenten
verkrijgt men pas nadat de nodige registraties en betalingen zijn gebeurd.
Bovendien dient men jaarlijks instandhoudingstaksen te betalen. Het
auteursrecht is daarentegen volledig gratis en vereist geen enkele formaliteit
om het in stand te houden.
Gezien het auteursrecht automatisch en vormvrij wordt toegekend, is het
niet vereist om expliciet te stellen dat het auteursrecht wordt voorbehouden of
opgeëist. Het is aan de gebruiker van een recht om aan te tonen dat hij over de
nodige rechten (licenties) beschikt.
De vermelding © (of voluit copyright) is dan ook niet noodzakelijk.
Deze vermelding is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, maar is sedert
deze is toegetreden tot de Berner Conventie ook daar niet meer vereist om
auteursrechten te bekomen. Het kan er wel nog nuttig zijn om gerechtigd
te zijn op bepaalde schadevergoedingen. Tevens kan het gebruikt worden ter
waarschuwing van gebruikers dat het werk auteursrechtelijk is beschermd en
dat de auteur niet zal nalaten zijn rechten af te dwingen. Hoewel het symbool
dus niet verplicht is, is het toch aanbevolen het aan te brengen.
De vermelding is als volgt internationaal gestandaardiseerd: © (of
copyright) naam van de auteur – jaar van eerste publicatie.
Bv.: © Ywein Van den Brande 2015
Het teken dat als tegenhanger wordt naar voren geschoven is het copyleft
symbool (een omgekeerde c in een cirkel). Dit teken wordt gebruikt om aan
te geven dat het werk vrij kan worden gebruikt onder beperkte restricties. Het
gebruik van copyleft werken impliceert dat distributie van verbeteringen en
afgeleide werken eveneens onder een copyleftlicentie dient te gebeuren.
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E. Voorwerp van bescherming
De Softwarewet stelt dat computerprogramma’s, het voorbereidend
materiaal daaronder begrepen, auteursrechtelijk worden beschermd zoals
werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie.
Aangezien definities al snel achterhaald zouden zijn in een digitale
omgeving, heeft de wetgever bewust vermeden software te definiëren. In
plaats daarvan heeft hij ervoor geopteerd de bescherming te verlenen aan
de uitdrukkingswijze, in welke vorm ook, van computerprogramma’s. Dit
houdt in dat alle vormen weze het broncode, objectcode of welke vorm ook,
begrepen zijn in de auteursrechtelijke bescherming. De bescherming strekt
zich zelfs uit tot het voorbereidende materiaal, zoals notities, schetsen en
dergelijke meer.
Zeer belangrijk is dat de Softwarewet letterlijk bepaalt: “De ideeën en
beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag
liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de interfaces daarvan ten
grondslag liggen, worden niet auteursrechtelijk beschermd”. De auteursrechtelijke
bescherming strekt zich dus enkel uit tot de vorm van het programma en niet
tot de onderliggende ideeën en beginselen. Het is in beginsel dan ook niet
onrechtmatig om een programma te schrijven (from scratch) dat dezelfde
functionaliteiten heeft als een reeds bestaand programma. Maar er mogen geen
originele elementen worden overgenomen.
Hierbij dient men voor ogen te houden dat de auteursrechtelijke
bescherming zich op verschillende niveaus uitstrekt. Het is mogelijk dat niet
alleen de code, maar ook de structuur van een programma origineel is. In
dergelijk geval zal ook de structuur van het programma auteursrechtelijke
bescherming genieten en niet kunnen worden overgenomen.
Het overnemen van code van derden in de eigen code verhindert niet
dat het aldus gecreëerde programma origineel zou zijn. Er dient hierbij over
te worden gewaakt dat men over de nodige toestemming beschikt en dat de
licenties die men op het eindproduct verleent niet in strijd zijn met de licenties
die men van de derde heeft verkregen.
Een bijzonder aandachtspunt is dat er een onderscheid dient te worden
gemaakt tussen de software (code), de content en het design/interface. Waar
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de bescherming van de software wordt geregeld onder de Softwarewet, wordt
deze van de content en het design/interface in principe geregeld onder de
Auteurswet. Dit kan aanleiding geven tot vreemde situaties en conflicten.
Dit onderscheid werd recentelijk nog bevestigd door het Europese Hof van
Justitie. Volgens het Hof valt de gebruiksinterface “als zodanig” niet onder het
auteursrecht op het programma. Dit beschermt enkel de verschijningsvorm
“waardoor de computer zijn taken kan uitvoeren”. En hieraan voldoet de
gebruikersinterface niet. De gebruikersinterface is volgens het Hof “louter
een element van het programma dat de gebruikers de mogelijkheid biedt om dit
programma optimaal te gebruiken”. De gebruikersinterface geniet dus geen
bescherming als onderdeel van de software. Deze zal enkel auteursrechtelijk
zijn beschermd wanneer deze zelf origineel is (wanneer de interface creatief
is ontworpen). De ontwerper zal zich enkel kunnen verzetten tegen de
overname van zijn creatief ontworpen grafisch werk. De elementen die “louter
worden gekenmerkt door hun technische functie” en de ideeën aan de basis van
de interface zijn niet beschermd. Daarmee zou een functie immers kunnen
worden gemonopoliseerd en dat is niet het doel van het auteursrecht.

F. Titularis van de auteursrechten
a. De auteur

De Auteurswet voorziet dat auteursrechten ontstaan in hoofde van de
maker van het werk. De rechten komen in principe dus toe aan de natuurlijke
persoon, maker van het werk.
Onder de Softwarewet is dit niet steeds het geval. De Softwarewet
maakt het onderscheid tussen werknemers en niet-werknemers. Voor werken
gecreëerd door werknemers in dienstverband en ambtenaren onder statuut,
voorziet de Softwarewet in een specifieke regeling. Deze regeling bepaalt dat
alleen de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de vermogensrechten
met betrekking tot computerprogramma’s die zijn gemaakt door een of meer
werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht.
Deze specifieke regeling heeft enkel betrekking op computerprogramma’s.
Werken die worden gecreëerd in dienstverband en die geen
computerprogramma zijn, zoals content verwerkt in het computerprogramma
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en vaak ook specifieke designs van de grafische interfaces van het
computerprogramma, vallen niet onder deze specifieke regeling. Wanneer
niet anders is voorzien in het arbeidscontract of -reglementen, zullen de
vermogensrechten hierop niet automatisch worden overgedragen aan de
werkgever. Het is daarom aanbevolen dergelijke overdracht altijd contractueel
te voorzien in de arbeidsovereenkomst.
Op computerprogramma’s die worden gecreëerd door nietwerknemers (zoals bv. onderaannemers of zelfstandige consultants), is het
gemeenrechtelijke regime van toepassing. Dit wil zeggen dat de auteursrechten
op deze computerprogramma’s liggen bij de maker ervan. Het feit dat de
opdrachtgever de maker heeft betaald om het programma te maken, doet
niet terzake. Dit geeft vaak aanleiding tot onaangename verrassingen bij
partijen die dienen vast te stellen dat ze geen eigenaar zijn van de code van een
softwareapplicatie hoewel ze de ontwikkeling ervan hebben betaald. Een goed
contract biedt hier de oplossing.
b. Meerdere auteurs

Hoewel software kan worden geschreven door één persoon, is het vaak zo
dat na enige tijd de software het resultaat is van het werk van meerdere auteurs
die aanspraken kunnen formuleren. De vraag stelt zich dan of door de latere
aanvullingen het een werk ontstaan uit samenwerking betreft, dan wel het
een eindproduct is en elk product ontstaan tijdens de verdere evolutie van de
software, een afgeleid werk is. De juridische gevolgen verschillen immers.
Om van een werk ontstaan uit samenwerking te spreken is het niet vereist
dat elke medeauteur een even grote prestatie heeft geleverd. Het is evenmin
vereist dat de medeauteurs op eenzelfde ogenblik hebben gewerkt. Meestal
zal dat niet het geval zijn. Om medeauteur te kunnen zijn, is wel vereist dat
de bijdrage auteursrechtelijk beschermbaar is. De aanbrenger van een idee is
geen medeauteur, noch de persoon die een technische fout corrigeert of louter
instructies opvolgt.
Bovendien is om van een werk ontstaan uit samenwerking te spreken
vereist dat het werk door twee of meer personen gemaakt is die samen, in
overleg, vanuit eenzelfde geest, de software gecreëerd hebben.
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Daar waar de eerste versie van een softwareapplicatie, indien deze door
meerdere personen is geschreven, doorgaans zal kwalificeren als een werk
ontstaan uit samenwerking, is zulks veel minder het geval voor de latere
versies, waar steeds wordt verder geborduurd op het originele werk, zonder
dat er evenwel sprak is van “concertatie” tussen de auteurs. Deze latere versies
zullen kwalificeren als afgeleide werken.
Er is een substantieel verschil tussen de rechten van de oorspronkelijke
medeauteurs en van diegenen die later verder borduren op het oorspronkelijke
werk.
c. Rechten van de oorspronkelijke medeauteurs

Tenzij de onderdelen van de software duidelijk te onderscheiden zijn,
zal het meestal gaan om ondeelbare werken. Dat zijn werken waarbij niet
duidelijk kan worden opgemaakt welke de individuele bijdrage van elke auteur
is, bv. wanneer twee auteurs samen een tekst schrijven.
Bij ondeelbare werken zijn de auteurs vrij om bij overeenkomst de
uitoefening van de auteursrechten te regelen. Deze vrijheid gaat zeer ver.
De medeauteurs kunnen overeenkomen op welke wijze het programma
openbaar wordt gemaakt (bv. als open source) en hoe beslissingen omtrent de
auteursrechten worden genomen, bv. bij gewone of bijzondere meerderheden,
of aan één van hen het recht geven alle beslissingen hieromtrent te nemen.
Tevens kunnen ze tal van afspraken maken met betrekking tot de morele
rechten, zoals onder wiens naam het werk zal worden gepubliceerd.
Indien de medeauteurs geen overeenkomst sloten, mag geen van de
auteurs het auteursrecht afzonderlijk uitoefenen. Unanimiteit is hier immers
vereist. Bij gebrek aan unanimiteit dient de rechter te beslissen.
d. Rechten van latere auteurs

De auteur(s) van het afgeleide of samengestelde werk hebben als
enigen een auteursrecht op hun werk. Dit is een zelfstandig en volwaardig
auteursrecht, dat evenwel wordt ingeperkt doordat het afgeleide of
samengestelde werk niet kan worden geëxploiteerd zonder de toestemming van
de houder van het auteursrecht op het oorspronkelijke werk.

I. Overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten

23

Een programmeur die code van een derde in zijn software verwerkt, zal de
licentievoorwaarden waaronder hij deze code gebruikt dan ook ten allen tijde
moeten respecteren.

G. De auteursrechten
a. Inleiding

De Auteurswet onderscheidt twee groepen van rechten van de auteur:
de vermogensrechten en de morele rechten. Dit onderscheid wordt eveneens
gemaakt voor de auteursrechten op software.
De vermogensrechten, ook wel materiële rechten genoemd, hebben
betrekking op de exploitatie van het werk. De morele rechten betreffen de
persoonlijke band van de auteur met zijn werk.
Gezien het specifieke technische karakter van software, is de invulling van
deze rechten niet volledig hetzelfde als onder de (algemene) Auteurswet. De
Softwarewet heeft haar eigen specifieke voorzieningen.
b. Vermogensrechten

1. Reproductierecht
Het reproductierecht houdt in dat de houder van de auteursrechten als
enige het recht heeft om het computerprogramma te kopiëren. Dit moet
uitgebreid worden opgevat: voor zover voor het laden of in beeld brengen,
of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma de
reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen
toestemming van de rechthebbende vereist. Dat deze reproductie slechts
tijdelijk of gedeeltelijk zou zijn, is niet relevant. Van zodra de reproductie
geschiedt, is toestemming van de rechthebbende vereist.
Dit recht betreft de reproductie van het programma in eender welke vorm
en op eender welke wijze. Het recht is techniek onafhankelijk.
De rechthebbende zal zijn toestemming doorgaans kenbaar maken door
een licentie op zijn werk te verlenen. In deze licentie zijn de voorwaarden
vermeld waaronder de toestemming wordt verleend. De toestemming kan
bv. worden beperkt in tijd, tot een bepaald aantal gebruikers, voor een

24

Het Praktijkboek Informaticarecht | www.crealaw.eu

bepaalde infrastructuur en dergelijke meer. De licentie kan ook meer creatieve
verplichtingen opleggen, zoals bv. de copyleftverplichting.
De omstandigheid dat een reproductie voor persoonlijk gebruik zou
geschieden is niet relevant. Ook particulieren dienen over de nodige licenties
te beschikken.
2. Recht op vertaling, bewerking en arrangement
Bij het programmeren wordt vaak gebruik gemaakt van reeds bestaande
applicaties of broncode. Het bewerken van deze code of het integreren van
dergelijke reeds bestaande code in een nieuwe applicatie is enkel toegestaan
mits toestemming van de rechthebbende. Deze toestemming, die veelal via een
licentie wordt verleend, kan voorwaarden inhouden. Deze licentievoorwaarden
dienen te worden gerespecteerd.
Ook het vertalen van de software of het anderszins bewerken ervan is aan
de toestemming van de rechthebbende onderworpen.
Wanneer de wijzigingen die worden aangebracht op zich origineel zijn, zal
de auteur van de gewijzigde versie een eigen zelfstandig auteursrecht hebben
op zijn wijzigingen. Hij zal de gewijzigde versie echter niet kunnen exploiteren
zonder de toestemming van de rechthebbende van de oorspronkelijke
software.
3. Distributierecht
Het distributierecht houdt het recht in om het computerprogramma
te verdelen onder het publiek. Computerprogramma’s worden doorgaans
verspreid onder een licentie. Een licentie is een gebruiksrecht dat door de
rechthebbende op het programma wordt verleend.
Ook dit recht dient uitgebreid te worden geïnterpreteerd. Het houdt
volgens de wet zowel het verhuren, uitlenen, verkopen en dergelijke meer in.
De eerste verkoop in de Europese Unie van een kopie van een programma
door de rechthebbende of met diens toestemming leidt evenwel tot uitputting
van het recht om controle uit te oefenen op de verdere distributie van die
kopie in de Europese Unie, met uitzondering van het recht om controle uit
te oefenen op het verder verhuren en het uitlenen van het programma of een
kopie daarvan.
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4. Recht van mededeling aan het publiek
De auteur heeft het recht om zijn werk aan het publiek mee te delen.
Dit houdt in het beschikbaar stellen van het werk aan het publiek (visueel,
auditief, ...) zonder dat hiertoe telkens een afzonderlijke kopie van het werk
wordt gemaakt. Oorspronkelijk betrof dit handelingen als het tentoonstellen
van het werk, het houden van een voordracht, het opvoeren van een
toneelstuk in een theater enz. Nu worden hier eveneens de nieuwe vormen
van verspreiden van werken onder begrepen, zoals het beschikbaar stellen van
een applicatie via netwerken, het streamen van een live uitzending over het
internet, het posten van een blog of een video op Youtube etc.
5. Het recht tot verhuren en uitlenen
Het verhuren of uitlenen van een auteursrechtelijk beschermd werk vereist
eveneens de toestemming van de auteursrechthebbende.
6. Uitzonderingen op de vermogensrechten
Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is er geen
toestemming vereist om een computerprogramma te manipuleren wanneer dit
voor de rechtmatige gebruiker noodzakelijk is om het computerprogramma te
kunnen gebruiken voor het beoogde doel, met inbegrip van het verbeteren van
fouten.
Verder mag de reproductie in de vorm van een reservekopie door de
rechtmatige gebruiker van het computerprogramma niet worden verboden,
voor zover die kopie noodzakelijk is om het programma te kunnen gebruiken.
De rechtmatige gebruiker van een kopie van een computerprogramma
is eveneens gemachtigd om zonder toestemming van de rechthebbende de
werking van het programma te observeren, te bestuderen en uit te testen,
ten einde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van
het programma ten grondslag liggen, indien hij dit doet bij het rechtmatig
laden of in beeld brengen, de uitvoering, transmissie of opslag van het
computerprogramma.
Er is tenslotte geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer
de reproductie van de code en de vertaling van de codevorm onmisbaar zijn
om de informatie te verkrijgen die nodig is om de compatibiliteit van een
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onafhankelijk gecreëerd computerprogramma met andere programma’s tot
stand te brengen, voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
i. de reproductie en de vertaling worden verricht door een persoon die het
recht heeft om een kopie van het programma te gebruiken, of voor zijn
rekening door een daartoe gemachtigd persoon;
ii. de gegevens die nodig zijn om de compatibiliteit tot stand te brengen
zijn hem nog niet eerder snel en gemakkelijk beschikbaar gesteld;
iii. de reproductie en de vertaling blijven beperkt tot die onderdelen van
het oorspronkelijke programma die voor het tot stand brengen van deze
compatibiliteit noodzakelijk zijn.
Wel kan de informatie die zo wordt verkregen niet:
i. voor een ander doel dan het tot stand brengen van de compatibiliteit
van het onafhankelijk gecreëerde programma worden gebruikt;
ii. aan derden worden meegedeeld, tenzij die mededeling noodzakelijk
is met het oog op de compatibiliteit van het onafhankelijk gecreëerde
programma;
iii. worden gebruikt voor de ontwikkeling, produktie of het in de
handel brengen van een qua uitdrukkingswijze in wezen gelijk
computerprogramma, noch voor andere handelingen waarmee inbreuk
op het auteursrecht wordt gepleegd.
Deze laatste uitzondering mag niet zodanig worden toegepast dat
ongerechtvaardigd nadeel voor de rechtmatige belangen van de rechthebbende
ontstaat of het normale gebruik van het computerprogramma belemmerd
wordt.
Deze uitzonderingen zijn van dwingend recht. Wanneer het
licentiecontract afwijkende bepalingen voorziet, zal de rechter deze niet
toepassen.
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c. Morele rechten

De morele auteursrechten betreffen de persoonlijke band van de auteur
met zijn werk. Het zijn het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht
op eerbied.
1. Het divulgatierecht
Alleen de auteur heeft het recht om te besluiten dat zijn werk klaar is
of geschikt is om te worden medegedeeld aan het publiek. Dit wordt zijn
divulgatierecht genoemd.
Wanneer een auteur een manuscript ter beoordeling verzendt naar een
uitgeverij, mag de uitgeverij dit boek niet zomaar publiceren. Enkel de auteur
kan oordelen of zijn werk geschikt is om te worden gedrukt.
2. Het vaderschapsrecht
Het vaderschapsrecht is het recht om als auteur van het werk te worden
erkend. Een auteur kan derden verplichten om zijn naam op het werk te
vermelden. Dit is bv. het geval bij de Creative Commons “Attribution”
licentie. Omgekeerd kan een auteur ook beslissen om een werk onder een
pseudoniem te verspreiden of volledig anoniem.
3. Het recht op eerbied voor het werk
Op basis van zijn recht op eerbied voor het werk (ook recht op integriteit
genoemd), kan de auteur zich verzetten tegen iedere wijziging of vervorming
van zijn werk. Zo kan een auteur zich bv. verzetten tegen het maken van een
ingekorte versie van zijn boek. Dit recht is evenwel niet absoluut. Zo zal een
architect zich op basis van zijn recht op integriteit van zijn werk niet kunnen
verzetten tegen noodzakelijke moderniseringswerken aan een gebouw, zoals de
installatie van een lift.
4. Morele rechten op software
De Softwarewet erkent expliciet de morele rechten van de auteur
op software. In de wet wordt verwezen naar artikel 6bis 1 van de Berner
Conventie. Deze Conventie erkent zowel het recht om het vaderschap op
te eisen als het recht zich te verzetten tegen eeraantastende wijzigingen en
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toepassingen van het werk. Deze beide rechten blijven gelden na de overdracht
van de patrimoniale rechten en na de dood van de auteur, tot minimaal na
het verstrijken van de vermogensrechten. Het recht op divulgatie is niet in de
conventie ingeschreven. Desondanks kan worden geargumenteerd dat via de
omweg van het gemeen recht voor literaire werken ook dit recht als moreel
recht op software moet worden erkend: bij gebreke aan een specifieke regeling
in de softwarewet, dient het gemene regime voor literaire werken immers te
worden toegepast.
Of een auteur al zijn rechten op een werk kan opgeven, is een heikel punt
gelet op de principiële onvervreemdbaarheid van morele rechten. Hoewel afstand
van morele rechten in principe kan, is de globale afstand van de toekomstige
uitoefening van morele rechten nietig, ook wat betreft morele rechten op software.
De reden hiervan is de persoonlijke band tussen het werk en de auteur. De
vermogensrechten daarentegen, zijn wel overdraagbaar aan derden.
Dit kan tot problemen leiden. Zo bepaalt de Open Source Definitie (de
definitie aan de basis van Open Source Software) dat de auteur van onder
een open source licentie verspreide software, zich niet kan verzetten tegen
de aanwending van de software door bepaalde personen en groepen of voor
bepaalde toepassingsgebieden. Onder Belgisch recht kan men zich vragen
stellen bij de afdwingbaarheid van dergelijke clausule. De auteur van het onder
open source licentie verspreide werk zal zich onder Belgisch recht op basis van
zijn morele rechten wellicht kunnen blijven verzetten tegen ieder gebruik van
zijn werk door personen of groepen of voor bepaalde doeleinden welke zijn
eer of reputatie aantasten. Men kan zich evenwel de vraag stellen of dit voor
technologische toepassingen zoals software wel wenselijk is.
Morele rechten werken door naar afgeleide werken. De auteur van het
oorspronkelijke werk kan zich op basis van zijn morele rechten niet alleen
verzetten tegen de aanwending door derden van zijn werk, maar ook tegen de
aanwending van afgeleide werken welke zijn eer of reputatie aantasten.

H. Beschermingsduur
Het auteursrecht ontstaat automatisch bij de creatie van het werk en
verstrijkt 70 jaar na de dood van de auteur. Deze termijn gaat in op 1 januari
van het jaar volgend op de dood van de auteur.
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Wanneer er meerdere auteurs zijn, strekt de bescherming tot 70 jaar na de
dood van de langstlevende medeauteur.
In geval van anonieme werken vangt de termijn van 70 jaar aan vanaf de
openbaarmaking.
Er zijn geen formaliteiten (registratie, taksen…) vereist om het
auteursrecht in stand te houden.

3. Databanken
A. Inleiding
Met de toenemende stroom aan informatie is een verhoogde behoefte
ontstaan om data gestructureerd te verzamelen en op te slaan, zodat deze
gemakkelijk raadpleegbaar zijn. Het creëren van databanken dus.
Het verzamelen en controleren van gegevens om deze op te slaan in een
gestructureerde databank vergt vaak zware investeringen. Het kopiëren ervan
vraagt in het digitale tijdperk evenwel niet veel meer dan een druk op de
knop. Dit zorgde in het verleden voor veel frustratie bij de samenstellers van
databanken aan wie de juridische middelen ontbraken om hun werken te
beschermen. Het auteursrecht beschermt immers slechts de uiterlijke vorm van
een werk en de achterliggende inhoud ervan. De ruwe data zoals bv. namen,
adressen, telefoonnummers, cijfers en waarden, die de essentie en de grote
waarde van een databank uitmaken, zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Om
tegemoet te komen aan de toenemende vraag van de samenstellers om hun
databanken een juridische bescherming toe te kennen, werd een nieuw recht
ontwikkeld: het databankenrecht.
Hierdoor zijn databanken vandaag de dag beschermd op twee vlakken.
Wanneer de structuur van de databank origineel is, zoals bedoeld onder het
auteursrecht, dan verkrijgt deze structuur auteursrechtelijke bescherming.
Auteursrechtelijke bescherming is dus van toepassing op de originele vorm en
schikking van een databank. De tweede bescherming betreft de inhoud van
de databank. Het is immers perfect mogelijk, zeker met de huidige digitale
technologieën, om de inhoud van een databank zonder toestemming over te
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nemen en deze dusdanig te bewerken dat een databank met identieke inhoud
wordt samengesteld, zonder dat daarbij het auteursrecht op de rangschikking
van de inhoud van de databank wordt geschonden. Het is net hieraan dat het
databankenrecht een oplossing wil bieden. Dit databankenrecht strekt ertoe de
investering van de producenten in de databank te beschermen.

B. Toepasselijke wet
De wetten betreffende intellectuele rechten zijn opgenomen in boek XI
“Intellectuele eigendom” van het Wetboek Economisch Recht. De specifieke
bescherming van databanken vindt men onder Titel 7 (de “Databankenwet”).
De auteursrechtelijke bescherming van de databank valt onder het gemene
auteursrecht in Titel 3 (de “Auteurswet”).
Het databankenrecht is geen Belgisch fenomeen. Het werd in onze
wetgeving opgenomen ter omzetting van de Europese Databankenrichtlijn. In
de Europese Gemeenschap geldt dan ook een gelijkaardige bescherming voor
databanken.

C. Wat is een databank?
Volgens de wettelijke definitie is een databank “een verzameling van
werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch
geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk”.
Om te kwalificeren als een databank, dient een verzameling van data dus te
voldoen aan volgende criteria:
1. Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige
elementen: Alle gegevensverzamelingen komen in aanmerking voor
bescherming, ook deze die bestaan uit niet auteursrechtelijk beschermde
elementen zoals naakte data, cijfers, feiten, .... De enige beperking is dat
de inhoud van de databank informatie betreft, zij het in de meest wijde
betekenis van het woord.
2. Zelfstandige elementen: De elementen van de verzameling dienen
een zelfstandige betekenis te hebben. Elementen die onderdeel zijn
van een groter geheel, zoals de vastlegging van een audiovisueel,
cinematografisch, literair of muzikaal werk komen niet in aanmerking.
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3. Systematisch of methodisch geordend: De elementen dienen
systematisch of methodisch te zijn geordend, zodanig dat de
verzameling op een systematische wijze doorzocht kan worden.
4. Afzonderlijk toegankelijk: De individuele elementen moeten
afzonderlijk kunnen worden opgevraagd. Om deze reden werd van een
verzameling kleuren die geen zoeksysteem bevat die het mogelijk maakt
om een individuele kleur op te roepen zonder ze allemaal te moeten
bekijken, noch een fichesysteem of inhoudstafel, geoordeeld dat dit
geen databank is in de zin van de Databankwet.
Enkel gestructureerde gegevensverzamelingen die aan de
bovenstaande definitie voldoen, kwalificeren als databank en genieten
de databankbescherming. Andere gegevensverzamelingen komen niet in
aanmerking en kunnen -vanuit het databankrechtelijke perspectief- vrij
worden gekopieerd. Deze bescherming geldt zowel voor elektronische
databanken als voor niet-elektronische databanken. Software libraries en
modules kunnen kwalificeren als databank.

D. Bescherming van databanken onder het auteursrecht
a. Bescherming van de structuur

De Auteurswet bepaalt in het hoofdstuk betreffende databanken:
“Databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen
intellectuele schepping van de auteur vormen, worden als zodanig door het
auteursrecht beschermd”.
Het kan niet voldoende worden benadrukt dat het auteursrecht enkel
de databankstructuur en niet de inhoud van de databank beschermt. De
bescherming van databanken op grond van het auteursrecht geldt niet voor de
werken, de gegevens of de elementen zelf die in de databank zijn opgenomen.
Indien deze samenstellende delen zelf auteursrechtelijk zijn beschermd,
dan doet het bestaan van een auteursrecht op de databank natuurlijk geen
afbreuk op de auteursrechten op de delen zelf. Wanneer men bv. gedichten
verzamelt in een databank met een originele structuur, zullen zowel de
structuur van de databank als de gedichten zelf beschermd zijn.
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b. De draagwijdte van de auteursrechten

Het auteursrecht dat van toepassing is op databanken, is in essentie
niet anders dan het auteursrecht op andere werken, zowel wat betreft de
vermogensrechten als de morele rechten. Er zijn slechts enkele verschillen
waarvan de twee belangrijkste hieronder worden besproken.
Behoudens een andersluidende contractuele of statutaire bepaling, wordt
enkel de werkgever geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten met
betrekking tot databanken die in de niet culturele nijverheid zijn gemaakt
door een of meer werknemers of ambtenaren bij de uitoefening van hun taken
of volgens de onderrichtingen van hun werkgever.
Een ander belangrijk verschil is dat de rechtmatige gebruiker van
een databank gerechtigd is om alle nodige handelingen te verrichten die
noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot en normaal gebruik te maken van
de inhoud van de databank. De rechtmatige gebruiker van een databank op
DVD zal deze bv. zo vaak hij wenst met de computer kunnen inlezen. De
kopie die hierbij wordt gemaakt in het geheugen van de computer vormt geen
inbreuk op de auteursrechten op de databank.

E. Bescherming van databanken onder het
databankenrecht
a. Bescherming van de inhoud

De bescherming onder het databankenrecht betreft de inhoud van de
databank: de gegevens die in de databank zijn opgenomen.
Niet alle databanken worden evenwel beschermd onder het
databankenrecht. Niet alleen dienen zij te voldoen aan de definitie van
databank zoals hoger uiteengezet, tevens is vereist dat de verkrijging, de
controle of de presentatie van de inhoud van de databank in kwalitatief of
kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. Dergelijke
substantiële investering kan zich manifesteren zowel in geld, tijd, moeite als
energie. Het Europese Hof van Justitie verduidelijkte dat het kwantitatieve
opzicht betrekking heeft op becijferbare middelen en het kwalitatieve opzicht
op niet kwantificeerbare inspanningen zoals intellectuele inspanningen en
bestede energie.
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Essentieel is dat de substantiële investering dient betrekking te hebben
op de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de
databank. Aldus komen enkel de middelen die besteed zijn aan het opzoeken,
organiseren en actualiseren van de inhoud van de databank in aanmerking.
De inspanningen die nodig zijn voor de creatie van de zelfstandige elementen
komen niet in aanmerking bij de berekening van de substantiële investering.
Een voorbeeldzaak van het Europese Hof van Justitie maakt dit duidelijk.
De British Horseracing Board heeft een databank met daarin alle gegevens
over en resultaten van de door haar georganiseerde paardenrennen. Onder
meer de plaats van de rennen, dag en tijdstip, afstanden, namen van de
paarden en hun eigenaars en dergelijke meer worden in deze databank
verzameld. William Hill is een belangrijke organisator van weddenschappen
op paardenrennen en maakte bij de organisatie van zijn activiteiten ongevraagd
gebruik van de databank van de Horseracing Board. Een inbreuk? Neen kan
worden afgeleid uit het antwoord van het Europese Hof.
De investeringen van de Horseracing Board werden immers gemaakt
in het kader van de activiteiten van de Horseracing Board, met name het
organiseren van paardenrennen. De Horseracing Board investeerde niet in het
samenstellen van een databank met gegevens. Het opstellen van een lijst van
paarden die aan een race deelnemen is een logisch gevolg van het organiseren
van de rennen, en vergt geen verdere investering voor presentatie of controle.
b. De draagwijdte van het databankenrecht

Het databankenrecht beschermt databanken niet tegen elke opvraging of
hergebruik. Enkel de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een
in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de
databanken is verboden.
Opvraging wordt gedefinieerd “als de permanente of tijdelijke overbrenging
van de inhoud van een databank of van een substantieel deel ervan op een
andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm”; hergebruik wordt
gedefinieerd als “elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de
inhoud van een databank of van een substantieel deel ervan, door verspreiding van
kopieën, verhuur, on line transmissie of in een andere vorm”. Aldus is niet enkel
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het kopiëren van gegevens en de integratie ervan in de eigen website verboden,
maar ook het tijdelijke opslaan en verwerken van de gegevens op een website,
voor bijvoorbeeld een commerciële mailing.
Het substantiële karakter duidt niet op het belang van de eigenaar van de
databank. Het enige criterium dat in aanmerking kan worden genomen, is de
verhouding tussen het overgenomen deel en de investering van de producent
van de databank. Een deel van de databank is substantieel indien het opvragen
of hergebruiken ervan afbreuk doet aan de (substantiële) investering van de
producent.
Ook het herhaaldelijk en systematisch opvragen en/of hergebruiken van
niet-substantiële delen van de inhoud van de databank zijn niet toegestaan
indien zij strijdig zijn met de normale exploitatie van die databank of indien
zij ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de
producent ervan. Het Europese Hof van Justitie preciseerde dat er strijdigheid
is met de normale exploitatie van de databank wanneer het herhaaldelijk
en systematisch raadplegen van de databank er zou toe kunnen leiden dat
de gehele databank of een substantieel deel ervan zou kunnen worden
gereconstrueerd. Het Europese Hof van Justitie opent dus de deur voor een
beperkte vorm van overname van databanken.
Belangrijk is ook dat de databankbescherming zich enkel uitstrekt
over de gegevens in de databank en niet tot de gegevens zelf. Zo werd in
Nederland geoordeeld dat een online databank met het verzamelde aanbod
van vastgoedmakelaars in aanmerking komt voor bescherming, maar het blijft
principieel nog steeds mogelijk om dit zelfde aanbod samen te stellen via de
verschillende websites van de makelaars zelf.
c. Aan wie komen de rechten toe?

Databankrechten komen toe aan de producent van de databank. Dit is
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het initiatief neemt tot en het
risico draagt van de investeringen waardoor de databank ontstaan is. Dit is dus
niet noodzakelijk de opsteller van de databank.
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d. Duur van het databankenrecht

Het recht van de producenten van databanken geldt vanaf het tijdstip
waarop de ontwikkeling van de databank is voltooid en verstrijkt vijftien jaar
na 1 januari van het jaar volgend op de datum van de voltooiing of van de ter
beschikking stelling aan het publiek.
Met elke in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantiële wijziging
van de inhoud van een databank, met name elke substantiële wijziging ten
gevolge van opeenvolgende toevoegingen, weglatingen of wijzigingen, die
in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een nieuwe substantiële
investering, gaat voor de door die investering ontstane databank een eigen
beschermingstermijn in. De producent dient het bewijs hiervan te leveren.

4. Patenten
A. Inleiding
Patenten (ook wel octrooien genoemd) en software zijn een
ongemakkelijke combinatie. Dit wordt in grote mate veroorzaakt door
nationale en Europese wetteksten die bepalen dat software als zodanig (as
such) van octrooieerbaarheid is uitgesloten.
Deze uitsluiting is voor vele softwareontwikkelaars moeilijk verteerbaar.
Ideeën en concepten zijn onder het auteursrecht niet beschermbaar en het
aanvragen van een patent –dat innovatieve ideeën bescherming biedt- is voor
software als zodanig niet mogelijk. Volgens hen zit daar een belangrijke lacune
in de wetgeving. Tegenstanders van softwarepatenten opperen dan weer dat het
patenteren van software tot een blokkering van de markt zal leiden. Het idee
alleen al doet hen de haren rijzen.
Tot welk kamp men ook behoort, men kan niet om het feit heen dat er
heel wat patenten op software bestaan. Hieronder wordt een stand van zaken
gegeven.
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B. Een patent aanvragen of niet?
Verder in dit hoofdstuk wordt in meer detail getreden, maar hier worden
de voor- en nadelen alvast op een rijtje gezet.
Pluspunten van een patent:
- Exclusieve rechten: een patent verleent de houder ervan de exclusieve
exploitatierechten op de uitvinding. Hij kan deze ook overdragen of in
licentie geven.
- ‘Freedom to operate’: Andere spelers op de voor u relevante markt
hebben mogelijk één of meerdere patenten waarvan u noodzakelijk
gebruik dient te maken om op deze markt actief te kunnen zijn. Er
zijn mechanismen via dewelke u een licentie op deze technologie
kan verkrijgen. Maar een eigen patent geeft meestal de sterkste
onderhandelingspositie.
- Reclame en kapitaal: Het aanvragen van een patent toont aan dat u
actief bent op een bepaalde markt en technologisch sterk staat. Dit
geeft een positieve boodschap naar derden en maakt het aantrekken van
nieuw kapitaal vaak makkelijker.
Minpunten van een patent:
- Kosten: Het aanvragen van een patent brengt heel wat kosten met zich
mee terwijl de return vaak onzeker is. Daarom wordt in de praktijk
vaak eerst een voorlopige patentaanvraag gedaan. Het indienen van een
voorlopige patentaanvraag is veel goedkoper en biedt toch een tijdelijke
bescherming van één jaar. Na verloop van dat jaar dient te worden
beslist om al dan niet door te gaan met de definitieve aanvraag.
- Vertrouwelijkheid: Bij het indienen van een patentaanvraag moet u uw
uitvinding duidelijk en volledig beschrijven. Deze informatie wordt
publiekelijk ter beschikking gesteld. Concurrenten krijgen op deze wijze
inzage in de door u gebruikte technologie.
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- Beperkte duur: Een patent heeft een duurtijd van maximaal 20 jaar.
Voor sommige technieken kan het beter zijn om deze geheim te houden
en zo een langere concurrentiële voorsprong te hebben.

C. Toepasselijke wet
De bescherming van intellectuele rechten is opgenomen in boek XI
“Intellectuele eigendom” van het Wetboek Economisch Recht. Patenten vindt
men terug in Titel 1 (de “Octrooiwet”).
Daarnaast zijn er ook een aantal internationale verdragen, waaronder het
Verdrag van Parijs (het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom,
ondertekend te Parijs op 20 maart 1883), het Samenwerkingsverdrag (het
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, opgemaakt te Washington op 19
juni 1970) en het Europees Octrooiverdrag (het Verdrag inzake de verlening
van Europese octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973).

D. Patenten in kort bestek
a. Wat is een patent?

Een patent of een octrooi verleent een exclusief en tijdelijk recht van
exploitatie aan uitvindingen. De houder van het patent krijgt met andere
woorden van overheidswege het tijdelijke monopolie om de uitvinding als
enige te exploiteren. Het octrooirecht geeft de houder het recht om anderen
te verbieden van het patent gebruik te maken of de uitvinding na te maken.
Een patent is steeds gebonden aan een territorium. Zo heeft een Belgisch
patent enkel uitwerking binnen België. Een Europees patent geeft daarentegen
bescherming in bijna alle lidstaten van de Europese Unie.
Het verleende monopolie is tijdelijk. Het wordt toegekend voor een
periode van 20 jaar. Na het verstrijken ervan vervalt de bescherming.
In tegenstelling tot auteursrechten verkrijgt men een patent niet
automatisch. Een patent dient te worden aangevraagd bij het octrooibureau
via een specifieke aanvraagprocedure. Belangrijk om weten is dat de uitvinding
hierdoor wordt bekendgemaakt. Met het aanvragen van een patent riskeert
men dus kapers in te lichten.
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De idee achter de publicatie is dat deze anderen toelaat om op het
patent verder te bouwen. Dit zou niet mogelijk zijn, mocht de uitvinder zijn
uitvinding geheim houden. Aldus poogt het octrooirecht bij te dragen aan de
technologische vooruitgang. Zowel voortbrengsels (producten) als werkwijzen
(procedés) kunnen worden gepatenteerd. In tegenstelling tot het auteursrecht
beschermt een octrooi wel de idee achter de uitvinding.
Eens het octrooi is toegekend, dient het in stand te worden gehouden door
het betalen van jaarlijkse taksen. Deze zijn afhankelijk van gebied tot gebied
waarvoor een octrooi is aangevraagd. Worden deze taksen niet betaald, dan
vervalt het octrooi onherroepelijk. Taksen retroactief betalen is niet mogelijk.
Een octrooi kan maximaal 20 jaar in stand worden gehouden en deze termijn
kan niet worden verlengd (er is een uitzondering voor bepaalde farmaceutische
producten waarvoor een aanvullend beschermingscertificaat kan worden
verkregen).
Wanneer de staat van het octrooi verandert, bv. het wordt verkocht
of in licentie gegeven, dan dient dit te worden gemeld aan het nationale
octrooibureau.
b. Wat is een uitvinding?

Patenten worden toegekend aan uitvindingen. Maar wat zijn dan
uitvindingen? De wet geeft geen antwoord op deze vraag. Ook de rechtspraak
biedt ons niet veel meer duidelijkheid. De enige richtlijn die kan worden
gevonden is dat een uitvinding een technisch karakter dient te hebben en
dient bij te dragen tot de stand van de techniek. De wet geeft daarentegen wel
een opsomming van wat een uitvinding zeker niet is:
1) Ontdekkingen:
Ontdekkingen dienen te worden onderscheiden van uitvindingen. Waar
uitvindingen een innovatieve oplossing vinden voor een technisch probleem,
hebben ontdekkingen betrekking op iets dat reeds in de natuur aanwezig is.
Ontdekkingen kunnen niet worden gepatenteerd.
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2) Natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden:
Natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden geven een
loutere verklaring van een natuurlijk verschijnsel of zijn te abstract. Ook zij
zijn niet patenteerbaar.
3) Esthetische vormgevingen en presentatie van gegevens:
Esthetische vormen genieten bescherming onder het auteursrecht of als
model, eventueel zelfs als merk. Zij genieten geen bescherming onder het
octrooirecht. Hetzelfde geldt voor de presentatie van gegevens op bv. een
website of in een boek.
4) Stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke
arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering:
Dit is een belangrijke uitsluitingsgrond. Onder meer methoden voor
boekhouding, financiën en bedrijfsvoering zijn van octrooiering uitgesloten.
Dit staat in schril contrast met de toestand in de Verenigde Staten, waar
‘business methods’ wel degelijk kunnen worden gepatenteerd.
5) Computerprogramma’s:
Software is van patentering uitgesloten. Maar let op, het betreft hier
software “als dusdanig”. “Software met een verder technisch effect” komt
dan weer wel voor patentering in aanmerking. Deze uitsluitingsgrond wordt
restrictief toegepast. Er werden inmiddels reeds heel wat computerprogramma’s
gepatenteerd.
Uiterst belangrijk om voor ogen te houden is dat de uitsluiting
van octrooieerbaarheid van de hierboven genoemde elementen alleen
betrekking heeft op deze elementen als zodanig. Zij kunnen wel degelijk
worden geoctrooieerd wanneer zij deel uitmaken van een geheel waarin
dat element werd geïncorporeerd. Via deze omweg werden reeds zeer vele
computerprogramma’s gepatenteerd, bv. als onderdeel van een telefoon,
videorecorder edm.
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6) Uitgesloten uitvindingen:
Bepaalde uitvindingen zijn niet octrooieerbaar. Het betreft voornamelijk
uitvindingen die betrekking hebben op het voortbrengen en creëren van
planten- en dierenrassen en op de genen van mensen en het klonen ervan.
Ook uitvindingen in strijd zijn met de openbare orde of met de goede zeden
komen niet in aanmerking. Deze materie is uitermate ingewikkeld. Uitvinders
in deze sector dienen gespecialiseerd advies te zoeken om te bestuderen of
de uitsluitingsgronden op hun werk van toepassing zijn.te bestuderen of de
uitsluitingsgronden op hun werk van toepassing zijn.
c. Wie kan een patent aanvragen?

Het recht op een octrooi komt toe aan de uitvinder of aan zijn
rechtverkrijgende. Zowel voor de Belgische als Europese procedure geldt
het ‘first-to-file’-principe. Indien verscheidene personen de uitvinding
onafhankelijk van elkaar hebben gedaan, heeft degene wiens (voorlopige)
patentaanvraag de oudste datum van indiening heeft recht op het patent. De
eerste aanvrager is dus de rechthebbende op een octrooi, ook al heeft hij niet
als eerste de betreffende uitvinding gedaan.
De patentautoriteiten gaan niet na of de aanvrager van het patent wel
degelijk de uitvinder of zijn rechtverkrijgende is. Er geldt een vermoeden
dat dit zo is. Mocht zulks niet het geval zijn, is het aan de uitvinder of zijn
rechtverkrijgende om voor de rechtbanken een procedure in te stellen tot
revindicatie.
De uitvinder heeft steeds het recht op vaderschap van de uitvinding: dit is
het recht om als dusdanig in het octrooi vermeld te worden; hij kan zich ook
tegen een dergelijke vermelding verzetten. Uitvindingen door werknemers en
ambtenaren volgen een specifieke regeling.
d. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een patent, dient een uitvinding te
voldoen aan drie voorwaarden: nieuwheid, uitvindingshoogte en industriële
toepasbaarheid.
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1. Nieuwheid
Waar nieuwheid onder het auteursrecht geen beschermingsvereiste is, is
dit wel het geval voor het verkrijgen van een octrooi. De absolute nieuwheid
van de uitvinding op de datum van indiening is strikt noodzakelijk voor het
verkrijgen van een octrooi.
Om te oordelen of een uitvinding nieuw is, wordt gekeken naar de stand
van de techniek op het ogenblik van de indiening van de octrooiaanvraag. De
stand van de techniek bestaat uit al wat tot op dat ogenblik op welke wijze
ook publiek is gemaakt, bijvoorbeeld door commercialisering, publicatie enz.
Elke publicatie, openbare tentoonstelling, commercialisering van de uitvinding
waar ook ter wereld, vóór de datum van indiening, kan gebruikt worden
om de nieuwheid van de uitvinding te betwisten, en het octrooi te laten
vernietigen. Geheimhouding tot op het moment van octrooiaanvraag is dus
een must voor elke uitvinder. Zelfs het openbaren van de uitvinding aan één
enkel persoon die niet door geheimhouding is gebonden, kan de nieuwheid
van de uitvinding in gevaar brengen. De nieuwheid kan door de uitvinder zelf
in gedrang worden gebracht doordat bv. hij erover publiceert of deelneemt aan
een conferentie voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag.
Mocht het, bv. om fondsen te verzamelen voor de ontwikkeling, nodig
zijn om de uitvinding aan een derde partij bekend te maken, dan dient
voorafgaandelijk een vertrouwelijkheidsovereenkomst (Non-Disclosure
Agreement of NDA) te worden afgesloten.
2. Uitvindingshoogte
Een uitvinding dient niet enkel nieuw te zijn, ze dient tevens van een
zekere uitvinderswerkzaamheid te getuigen. Een uitvinding wordt als het
resultaat van uitvinderswerkzaamheid erkend, indien zij voor een deskundige
ter zake niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van
de techniek. De uitvinding moet dus niet enkel geen deel uitmaken van de
stand van de techniek (nieuwheid), zij mag er evenmin op een voor de hand
liggende wijze uit voortvloeien. Het beoordelingscriterium is dit van een goed
gedocumenteerd deskundige in het vakgebied.
Wat voor een deskundige evident is en wat niet, is een vaag criterium.
Alleszins is het zo dat de uitvinding mag steunen op elementen die algemeen

42

Het Praktijkboek Informaticarecht | www.crealaw.eu

bekend zijn. Gewoonlijk volstaat het om aan te tonen dat de uitvinding een
nieuw resultaat beoogt of een effect bekomt dat niet te verwachten was uit de
stand van de techniek. Ook het combineren van bekende elementen op een
nieuwe wijze, kan van uitvinderswerkzaamheid getuigen.
Hoewel de uitvinding van een zekere creativiteit (uitvinderswerkzaamheid)
dient te getuigen, dient zij niet geniaal te zijn.
3. Industriële toepasbaarheid
Tenslotte dienen uitvindingen om geoctrooieerd te kunnen worden
toepassing te kunnen vinden in de nijverheid (industrie).
Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid
vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd
of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw inbegrepen.
Dit zal het geval zijn indien ze een zekere technische achtergrond heeft en
een concreet realiseerbaar economisch voordeel kan opleveren. De meeste
computersoftware voldoet aan deze voorwaarde.
In de praktijk zal deze voorwaarde de patentering zelden beletten. Wel
bepaalt de wet dat chirurgische ingrepen en geneeskundige behandelingen
voor dieren en mensen niet beschouwd worden als uitvindingen die vatbaar
zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid.
e. Waar een patent aanvragen?

Patenten worden territoriaal toegekend. Waar een auteursrecht
automatisch wereldwijd wordt erkend, dient een patent te worden
geregistreerd in ieder land waarin bescherming wordt gewenst.
Wanneer men enkel in België bescherming wenst, kan men zich beperken
tot het aanvragen van een Belgisch patent. Dit is een vrij eenvoudige
procedure.
Wanneer men over de landsgrenzen heen kijkt, is het aangewezen een
Europees patent aan te vragen. Met één aanvraag en één procedure kan men
zo een patent bekomen dat geldig is in meerdere landen van de momenteel
38 lidstaten van het Europees Octrooiverdrag. Het Europese patent geeft
in de aangesloten landen dezelfde rechten als een lokaal patent, maar is dan
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ook onderworpen aan dezelfde regels betreffende beschermingsomgang,
overdracht, handhaving edm.
Uitvinders die het groots zien, kunnen eveneens een internationale
octrooiaanvraag doen. Deze procedure zorgt op een vereenvoudigde wijze voor
het verkrijgen van patenten binnen alle landen die zich hebben aangesloten bij
het ‘Patent Cooperation Treaty’. Aldus kan een bescherming verkregen worden
die zich vrijwel wereldwijd uitstrekt.
Patenten kunnen worden aangevraagd bij de nationale patentenbureaus.
In België is dit de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te Brussel. Voor
de Europese procedure kan men zich rechtstreeks wenden tot het Europese
Octrooibureau (European Patent Office). Dit kan online via www.epo.org.
f. Belgische aanvraagprocedure

1. Indienen aanvraag
Om een patent aan te vragen dient het standaard aanvraagformulier te
worden ingediend bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Algemene
Directie Regulering en Organisatie van de Markt, Dienst voor de Intellectuele
Eigendom, Koning Albert II - laan 16, B-1000 Brussel).
Het aanvraagformulier kan in persoon, per brief of per fax (waarna
binnen de 14 dagen een originele versie ter bevestiging bij de Dienst moet
toekomen) worden ingediend. Men kan de patentaanvraag zelf indienen,
of zich laten bijstaan door een specialist ter zake (een advocaat of erkende
octrooigemachtigde). Gelet op het hoge technische karakter van de
formulering van de aanvraag, is dit laatste zeker aangewezen. De aanvraag kan
worden ingediend in elk van de drie landstalen.
2. Inhoud van de aanvraag
Vooreerst is er een ontvankelijkheidsonderzoek, waarbij de Dienst voor
de Intellectuele Eigendom nagaat of de aanvraag correct is ingevuld. Enkel
wanneer dit het geval is, wordt een datum van indiening toegekend. Deze
datum is bepalend voor de beoordeling van nieuwheid en voor de voorrang
tussen verschillende patentaanvragen.

44

Het Praktijkboek Informaticarecht | www.crealaw.eu

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
a. Formeel verzoek tot verlenen van het patent.
b. De identiteit van de aanvrager.
c. Een beschrijving van de uitvinding:
Deze beschrijving dient dermate duidelijk te zijn dat zij door een
deskundige ter zake kan worden toegepast. Ze dient evenwel enkel ter
interpretatie van de uitvinding. De beschermingsomvang wordt bepaald
in de conclusies.
d. Tekeningen:
Het toevoegen van tekeningen is facultatief. Zij zijn enkel vereist indien
ze nodig zijn om de uitvinding te begrijpen.
e. Eén of meerdere conclusies:
De conclusies, ook wel claims genoemd, vormen het hart van het
patent. Zij beschrijven datgene wat de uitvinder als zijn uitvinding
claimt en daarmee ook het monopolie dat hem kan worden toegekend.
Aan de hand van de conclusies zal worden bekeken of beweerde namaak
al dan niet het patent schendt. De toegevoegde beschrijving van de
uitvinding en tekeningen dienen louter ter interpretatie. Het zijn de
conclusies die de beschermingsomvang van het patent bepalen.
Formuleert men de conclusies te beperkend, dan is de
beschermingsomvang van het patent evenzeer beperkt en kunnen
concurrenten mogelijk om het patent heen. Formuleert men de
conclusies dan weer te ruim, dan wordt het patent mogelijk niet
toegekend. Een goed evenwicht tussen de beide vinden is dus zeer
belangrijk en hiervoor raadpleegt u dan ook best een specialist.
f. Een uittreksel:
Abstract: Dit is alleen bedoeld als technische informatie voor derden.
g. De volmacht voor een vertegenwoordiger:
Dit is enkel nodig indien men zich laat vertegenwoordigen door een
erkende octrooigemachtigde, advocaat, werknemer,...
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3. Timing van de aanvraag
Om een geldige aanvraag in te dienen en een vaste datum te verkrijgen,
volstaat het dat men de essentiële gegevens vermeldt. Dit zijn de verklaring
dat een octrooi wordt aangevraagd, de gegevens waaruit de identiteit van de
aanvrager blijkt, een beschrijving van de uitvinding en één of meer conclusies.
Binnen dit kader kan men later de aanvraag nog aanpassen en vervolledigen.
Het is dus mogelijk om met beperkte kosten (indieningstaks) een
voorlopige aanvraag in te dienen om een vaste datum te verkrijgen, en pas
nadien te besluiten al dan niet verder te gaan met de procedure.
De datum van indiening is van belang voor verschillende aspecten:
- om de nieuwheid te beoordelen;
- om de voorrang te bepalen ten opzichte van andere aanvragen;
- om het recht van voorrang te bepalen indien nadien wordt overgegaan
tot het registreren van het patent in andere landen (dit dient binnen de
twaalf maanden te gebeuren);
- om de geldigheidsduur van het patent te berekenen: maximaal 20 jaar
vanaf dit moment.
4. Nieuwheidsonderzoek
Nadat de toepasselijke taksen zijn betaald, maakt de Dienst voor de
Intellectuele Eigendom het dossier over aan het Europees Octrooibureau. Het
Europees Octrooibureau gaat dan over tot een nieuwheidsonderzoek en een
schriftelijke opinie aangaande de andere octrooieerbaarheidsvoorwaarden.
Voor octrooiaanvragen ingediend voor 8 januari 2009 was dit
nieuwheidsonderzoek facultatief, maar sedertdien is het verplicht. Een octrooi
toegekend zonder nieuwheidsonderzoek is een zogenaamd ‘klein octrooi’ met
een beperkte geldigheidsduur van 6 in plaats van de gebruikelijke 20 jaar. Het
aanvragen van dergelijke kleine octrooien is niet langer mogelijk.
De resultaten van het nieuwheidsonderzoek en de andere bevindingen
van het Europees Octrooibureau zijn niet bindend. Zij bieden ook geen
enkele garantie. Zelfs wanneer het Europees Octrooibureau een negatief
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advies formuleert, wordt een Belgisch octrooi verleend indien de aanvrager
dit wenst. De aanvrager kan zijn aanvraag eventueel aanpassen in het licht
van het verslag.
De enige die bindend kan oordelen over de octrooieerbaarheid van een
uitvinding naar Belgisch recht is de rechter. Hij is niet gebonden door de
bevindingen van het Europees Octrooibureau.
5. Octrooiverlening en publicatie
Eens alle formaliteiten zijn vervuld, wordt het patent verleend en
gepubliceerd in het officiële register (raadpleegbaar via de internetsite van de
Dienst voor de Intellectuele Eigendom). Zoals hierboven vermeld geeft de
toekenning van een patent geen enkele garantie of waarborg aan de houder.
Wanneer de geldigheid van het patent in rechte wordt aangevochten, bv. door
een concurrent of een namaker, zal de rechter oordelen over het al dan niet
vervuld zijn van de toekenningsvoorwaarden. Dit is een belangrijk verschil
met een Europees octrooi. Wanneer het Europees Octrooibureau vaststelt dat
de octrooieerbaarheidsvoorwaarden niet zijn vervuld, zal het weigeren om een
Europees octrooi te verlenen.
Het patent treedt in werking vanaf de dag van publicatie. Vanaf die dag
kan de houder zijn exclusieve rechten ten volle uitoefenen.
g. Europese aanvraagprocedure

1. Aanvraag en formeel onderzoek
De Europese aanvraagprocedure duurt langer en is veel grondiger.
De reden hiervoor is dat, in tegenstelling tot de Belgische Dienst voor de
Intellectuele Eigendom, het Europees Octrooibureau de beslissing neemt
betreffende de octrooieerbaarheid van de voorgelegde uitvinding.
De eerste stappen van de procedure zijn gelijklopend aan de Belgische
procedure. Eerst en vooral is er een formeel onderzoek of de aanvraag correct
is ingediend en de indieningstaks werd betaald (ontvankelijkheidsonderzoek).
De formaliteiten zijn vrijwel identiek als deze onder de Belgische procedure:
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a. Formeel verzoek tot verlenen van het octrooi
b. De identiteit van de aanvrager
c. De identiteit van de uitvinder
d. Beschrijving van de uitvinding
e. Tekeningen
f. Eén of meerdere conclusies
g. Een uittreksel (abstract)
De aanvraag mag in eender welke taal ingediend worden, maar een
vertaling in het Duits, Engels of Frans moet binnen de twee maanden aan het
dossier worden toegevoegd. Voor de uiteindelijke publicatie van het octrooi
moeten de conclusies in het Duits, Engels én Frans worden vertaald.
Opdat een Europees octrooi in België rechtsgevolgen heeft, moet er
een vertaling in één van de nationale talen (Nederlands, Frans of Duits)
voorhanden zijn. Wordt een Europees octrooi dus verleend in het Engels, dan
moet deze vertaling binnen de drie maanden na publicatie van de vermelding
van de verlening van het octrooi aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom
worden bezorgd.
Wanneer het formele onderzoek is afgerond, wordt de belangrijke datum
van indiening toegekend. Voor toelichting rond het belang van deze datum
wordt verwezen naar de Belgische procedure.
2. Nieuwheidsonderzoek
Het Europese Octrooibureau gaat over tot het voeren van een
nieuwheidsonderzoek. Hierbij wordt onderzocht of de uitvinding waarvoor
een patent wordt aangevraagd, voldoet aan het criterium van nieuwheid. De
resultaten hiervan worden niet alleen aan de aanvrager bezorgd, maar ook
samen met de hele aanvraag gepubliceerd en bijgevolg toegankelijk voor het
publiek.
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3. Onderzoek naar de octrooieerbaarheid
Vanaf de datum van de publicatie van het nieuwheidsverslag beschikt de
aanvrager over een termijn van zes maanden om een verzoek in te dienen tot
het verderzetten van de procedure. Onderneemt hij geen actie, dan wordt
verondersteld dat de aanvraag werd ingetrokken.
In deze periode onderzoekt het Europees Octrooibureau of aan de
voorwaarden voor octrooiering is voldaan (uitvinding, uitvindershoogte,
industriële toepasbaarheid, uitsluitingen). Gedurende deze fase kan in dialoog
worden getreden met het bureau en kan de aanvraag worden bijgestuurd daar
waar nodig in het licht van de opmerkingen van het bureau.
4. Octrooiverlening en publicatie
Wanneer het Europees Octrooibureau het eventueel aangepaste patent
goedkeurt, wordt dit toegekend. Het is van kracht vanaf de datum van
publicatie in het Europees Octrooitijdschrift. Wanneer het Europees
Octrooibureau een negatieve beslissing neemt (bv. weigering tot toekenning
van het patent of inperking van de beschermingsomvang), kan men beroep
aantekenen tegen deze beslissing bij de Kamer van Beroep van het bureau.
5. Oppositie door derden
Derden kunnen binnen de negen maanden vanaf de publicatie van de
octrooiverlening oppositie (beroep) aantekenen tegen het verleende octrooi bij
het Europese Octrooibureau op basis van volgende gronden:
- er is niet voldaan aan de vereisten (uitvinding, nieuwheid,
uitvindershoogte, industriële toepasbaarheid, uitsluitingen);
- de beschrijving van het octrooi is onvoldoende duidelijk;
- de beschermingsomvang van het toegekende patent wordt niet gedekt
door de oorspronkelijk ingediende aanvraag.
Oppositie kan er toe leiden dat het bestreden patent wordt aangepast of
wordt herroepen.
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6. Kostprijs van patenten
Het aanvragen (en bekomen) van een octrooi is niet goedkoop.
Afhankelijk van de gebieden (landen) en de complexiteit van het gewenste
patent kunnen de totale kosten variëren tussen enkele duizenden tot enkele
tienduizenden euro. De kosten van een complex octrooi dat wereldwijd
wordt aangevraagd (Europa, Amerika, Japan, India, etc.), kunnen oplopen tot
100.000€ en meer.
De kosten zijn als volgt samengesteld:
- Administratieve kosten voor het indienen van de octrooiaanvraag
(depot) en de procedure:
Voor een Belgisch octrooi bedraagt deze kost ongeveer 350€ (detail en
actuele info vindt u op de website van de Dienst voor de Intellectuele
Eigendom). Voor een Europees octrooi bedraagt deze kost ongeveer
3.000€ tot 5.000€ (meer detail en actuele info vindt u op de website
van het European Patent Office).
- Kosten gespecialiseerde bijstand:
Wegens de complexiteit laat u zich best bijstaan door een
octrooigemachtigde of advocaat. De kosten van deze bijstand zijn
afhankelijk van de complexiteit van het aangevraagde patent en het
verloop van de procedure. Wanneer er bv. in onderhandeling dient te
worden getreden met de octrooiautoriteit of door derden oppositie
wordt aangetekend, kunnen deze hoog oplopen.
- Kosten van vertaling:
Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen landen.
- Jaarlijkse administratieve kost voor instandhouding:
Deze kost dient te worden betaald vanaf het derde jaar en neemt ieder
jaar toe. Voor een Belgisch octrooi bedraagt deze kost ongeveer 35€ tot
545€ per jaar (meer detail en actuele info vindt u op de website van de
Dienst voor de Intellectuele Eigendom). Voor de instandhouding van de
Europese octrooiaanvraag bedraagt deze kost ongeveer 465€ tot 1.560€
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(meer detail en actuele info vindt u op de website van het European
Patent Office).

E. Patenten op software
Zoals hierboven uiteengezet, zijn computerprogramma’s als zodanig
uitgesloten van bescherming via octrooi, en dit zowel onder de Belgische
Octrooiwet als het Europees Octrooiverdrag. De bescherming van
computerprogramma’s is geregeld door de Softwarewet (Wetboek
van economisch recht, Boek XI, Titel 6). Onder deze wet worden
computerprogramma’s auteursrechtelijk beschermd als werken van letterkunde
in de zin van de Berner Conventie.
De keuze voor bescherming onder het auteursrecht heeft een belangrijk
nadeel. Onder het auteursrecht wordt immers enkel de vorm (de code
zelf ) beschermd en niet de ideeën en concepten aan de basis van het
computerprogramma, wat dan weer wel kan onder het octrooirecht.
Over de vraag of octrooien op software al dan niet dienen te worden
verleend, bestaat veel polemiek. Voorstanders argumenteren dat software
wordt gediscrimineerd (waarom is hardware wel patenteerbaar en software
niet?) en dat door het niet verlenen van softwarepatenten een groeiende
achterstand ontstaat op de VS waar een dergelijke uitsluiting niet bestaat
(volgens de principezaak State Street Bank van 1998 is in de VS alles wat
nuttige, concrete en tastbare resultaten oplevert patenteerbaar, dus ook
software). Tegenstanders situeren zich voornamelijk in het kamp van de vrije
software beweging. Zij stellen dat softwarepatenten onverenigbaar zijn met
open innovatie en innovatie eerder tegenwerken dan stimuleren. Zij verwijzen
hierbij graag naar patenten zoals het Amazon “1 click shopping”-systeem als
voorbeeld van tot welke excessen het patentensysteem kan leiden.
Tot welk kamp men ook behoort, men kan niet anders dan vaststellen
dat ook in Europa patenten op software worden verleend. Zo werden er
door het Europese Octrooibureau reeds meer dan 30.000 Europese patenten
op software verleend. Dit komt omdat de uitsluiting enkel geldt voor
computerprogramma’s als zodanig (as such).
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Een patent op een computerprogramma zal immers wel worden toegekend
wanneer de aanvraag niet een computerprogramma als zodanig betreft.
Dit is onder meer het geval wanneer software deel uitmaakt van een groter
geheel. In dergelijk geval spreekt men van een computer geïmplementeerde
uitvinding. Denk maar aan een software in een apparaat zoals een telefoon of
microgolfoven.
Maar ook wanneer een computerprogramma een ‘verder technisch
effect’ veroorzaakt, betreft het geen computerprogramma op zich. Hiermee
wordt bedoeld dat de software een effect moet ressorteren dat verder
gaat dan de “normale” fysische interacties tussen het programma en de
computer (hardware). Dit kan bv. het geval zijn in geval van softwarematige
gegevensherkenning en –verwerking.
Maar op de vraag wat verder gaat dan de “normale” fysische interacties
tussen het programma en de computer en wat niet, kan geen eenduidig
antwoord worden gegeven. Over het algemeen is het aangewezen om de
conclusies van het patent te formuleren als een technisch probleem dat door
het programma wordt opgelost.
Om de verschillende interpretatie op te lossen van welke software
voor patentering binnen de Europese Gemeenschap in aanmerking komt
en welke niet, werd door de Europese Commissie, na een uitgebreide
consultatieprocedure, in 2002 een voorstel van richtlijn gepubliceerd. Deze
werd evenwel in 2005 door het Europese Parlement afgewezen. Vooralsnog is
er geen nieuw voorstel van richtlijn gelanceerd.

5. Merken
A. Inleiding
De functie van een merk is producten en diensten te onderscheiden van
deze van de concurrent. Het dient in de eerste plaats als een signaal naar de
consument. Merken bieden dus geen bescherming aan producten, software
of code, maar wel aan de naam/het teken waaronder een bepaald product of
dienst wordt gecommercialiseerd. Topmerken als Google, Apple en Microsoft
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zijn vele honderden miljoenen euro waard. De waarde van een merk mag dan
ook niet worden onderschat.
Een merk verkrijgt men niet automatisch. Het dient te worden
geregistreerd. Eens het is toegekend, beschikt de houder over exclusieve
rechten op het merk en kan hij (binnen zekere grenzen) verhinderen dat
derden zonder zijn toestemming dezelfde of overeenstemmende tekens
gebruiken. Zo zal de merkhouder kunnen verhinderen dat concurrenten zijn
merk op hun eigen producten plaatsen, het gebruiken voor reclamedoeleinden,
het aanbrengen op bedrijfsdocumenten, diensten aanbieden onder het merk
en dergelijke meer.

B. Toepasselijke wet
Merkenrechtelijke bescherming is in België geregeld onder het BeneluxVerdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen),
gedaan te Den Haag op 25 februari 2005. Het merkenrecht is geharmoniseerd
middels verschillende internationale verdragen. In tegenstelling tot onder meer
het auteursrecht en octrooirecht, is het niet opgenomen in Boek XI van het
Wetboek van Economisch recht.

C. Wat als merk kan worden geregistreerd
Hoewel merken vaak woorden (veelal fantasiebenamingen) zijn, is zulks
niet noodzakelijk het geval. Ook cijfers, beelden, kleuren, vormen, ... en alle
andere tekens die kunnen dienen ter onderscheiding van waren of diensten
komen in aanmerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende
emblemen voor automerken. Vennootschapsnamen, handelsnamen
(uithangbord) en domeinnamen worden ook vaak als merk geregistreerd.
Er zijn vijf voorwaarden waaraan tekens moeten voldoen om voor
registratie in aanmerking te komen:
a. Onderscheidend vermogen:
Dit criterium doelt op het vermogen van het merk om de aandacht
van de consument op zich te trekken en om de oorsprong van de
dienst of het product te bepalen. Tekens die louter beschrijvend zijn,
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worden geacht geen onderscheidend vermogen te hebben. Zo was
het onmogelijk om de benaming free software als merk te registreren,
aangezien deze te beschrijvend is voor het product zelf, met name vrije
software. Hierbij valt op te merken dat waar een teken voor het ene
product beschrijvend is, het voor een ander product net heel distinctief
kan zijn. Zo komt het Engelse woord ‘apple’ niet in aanmerking als
merk voor fruit, maar is het overbekend als merk van computergigant
Apple Inc.
b. Vereiste van nieuwheid:
De vereiste van nieuwheid ligt voor de hand. Bedoeld wordt dat er nog
geen identiek of sterk gelijkend merk mag bestaan dat wordt aangewend
voor soortgelijke of identieke producten of diensten.
c. Depot te goeder trouw:
Het depot dient te goeder trouw te gebeuren. Hiermee wordt bedoeld
dat men bij het registreren geen weet mag hebben van gebruik door een
derde van een identiek of gelijkend merk voor soortgelijke of identieke
producten of diensten. In geval van een depot te kwader trouw, worden
geen rechtsgevolgen toegekend aan het merk.
d. Misleiding:
Het teken waarvoor een merk wordt aangevraagd mag niet misleidend
zijn.
e. De openbare orde en goede zeden:
Een merk mag niet strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.

D. Registratie in klassen
Merken worden geregistreerd per klasse, volgens de Internationale Nice
Classificatie die 45 klassen omvat. In de informaticasector zijn vnl. volgende
klassen van belang:
• Klasse 35 - Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke
administratie; administratieve diensten;

54

Het Praktijkboek Informaticarecht | www.crealaw.eu

• Klasse 38 – Telecommunicatie;
• Klasse 42 - Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede
bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het
gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en
ontwikkelen van computers en van software.

E. Waar registreren?
Merken zijn territoriaal. Zij gelden dus per land. Zo zal een Frans merk
enkel gelden binnen Frankrijk. De Benelux vormt een uitzondering hierop.
Elke Benelux-registratie omvat België, Nederland en Luxemburg.
De vraag in welke landen een merk te deponeren hangt samen met de
vraag op welke markten men actief wenst te zijn. Het is aangeraden om voor
ieder land waar men actief is of wil zijn, een merkregistratie te nemen.
a. Nationaal systeem en Benelux-systeem

Het is mogelijk om in ieder land apart een merk aan te vragen. Hoewel
de procedures verschillen van land tot land, zijn de hoofdprincipes hetzelfde.
Binnen de Europese Unie werden de basisprincipes geharmoniseerd.
Wanneer men in meerdere landen een merk wenst, is het evenwel
aangeraden dit te doen via het Gemeenschapsmerk of het systeem van
Madrid. In België is het nationale systeem het Benelux-systeem. Aanvragen
voor Benelux-merken dienen in België te worden gericht tot de Dienst voor
de Intellectuele Eigendom (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie). De registratie kan eenvoudig online gebeuren via de
website (www.boip.int).
b. Het systeem van het Gemeenschapsmerk

Een Gemeenschapsmerk (Community Trade Mark of CTM) is een merk
dat geldig is binnen de gehele Europese Unie. Het wordt aangevraagd bij het
OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) overeenkomstig
de CTM-regelgeving. Het CTM is geldig voor een initiële periode van 10 jaar en
kan onbeperkt worden verlengd met tienjarige perioden. Het voordeel hiervan is
dat de gehele Europese Unie kan worden gedekt via één enkele aanvraagprocedure.
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Aangezien niet in alle landen afzonderlijk taksen dienen te worden betaald, is de
procedure relatief gezien goedkoper. Het systeem van het Gemeenschapsmerk
bestaat naast het eigen nationale systeem van de EU-lidstaten.
c. Internationaal systeem (systeem van Madrid)

Via het systeem van Madrid kan men via één enkele aanvraag merken
aanvragen in de meer dan 80 aangesloten landen. Voor ieder land blijven de eigen
merkenregels gelden. Enkel de aanvraag geschiedt internationaal. Het wordt
beheerd door de WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genève.

F. Oppositie
Tijdens de registratieprocedure kunnen derden gedurende een bepaalde
periode bezwaren indienen tegen de registratie van het merk. Dit kan bv.
omdat zij vinden dat het gevraagde merk te beschrijvend is, te zeer gelijkt op
hun eigen teken edm.

G. Geldigheidsduur
Zowel Benelux- als Gemeenschapsmerken worden toegekend voor
een initiële periode van 10 jaar. Deze periode begint te lopen vanaf de
aanvraagdatum.
Deze periode kan onbeperkt worden verlengd, zolang de nodige taksen
worden betaald. Wel kan een merk in bepaalde gevallen worden vernietigd
of kan het teloorgaan wegens onbruik wanneer het gedurende een langere
periode niet wordt gebruikt.

6. Andere beschermingsmechanismen
A. Geheimhouding
a. Inleiding

De oudste techniek om knowhow te beschermen is deze geheim te
houden. Simpel, maar efficiënt. Een zeer bekend en succesvol voorbeeld
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van geheimhouding is de formule van Coca-Cola welke al decennia lang
angstvallig wordt bewaard. Maar ook de broncodes van vele programma’s
worden geheim gehouden. Zo gaf Microsoft slechts onder druk van de
Europese Commissie delen van de geheime protocollen van Windows vrij om
ontwikkelaars toe te laten compatibele programma’s te ontwikkelen.
Het zwakke punt van deze beschermingswijze is dat ze slechts werkt zolang
men er in slaagt het geheim te bewaren. De mogelijkheden om het gebruik
van gelekte geheime informatie tegen te gaan zijn zeer beperkt. Eens de geest
uit de fles is, is het bijna onmogelijk hem er weer in te krijgen.
b. Definitie

Hoewel de term ‘fabrieksgeheim’ zowel in het strafrecht als het arbeidsrecht
wordt gehanteerd, bestaat er in het Belgische recht geen wettelijke definitie van
wat dat precies inhoudt. Het is aan de feitenrechter om invulling te geven aan
dit begrip. Wel kan worden verwezen naar internationale verdragen waarin de
term beter wordt toegelicht, zoals in artikel 39 van het TRIPS verdrag:
“Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information
lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others
without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long
as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration
and assembly of its components, generally known among or readily accessible
to persons within the circles that normally deal with the kind of information
in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person
lawfully in control of the information, to keep it secret.”
Uit deze definitie kan men drie belangrijke elementen afleiden. Om
als geheime knowhow in aanmerking te komen dient de informatie (1)
niet algemeen bekend te zijn; (2) commerciële waarde te hebben doordat
het geheim is; met andere woorden, de informatie geeft de bezitter een
concurrentieel voordeel op concurrenten die deze informatie niet bezitten en
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(3) de eigenaar heeft een redelijke inspanning ondernomen om de informatie
geheim te houden.
De Belgische rechtspraak heeft hieraan toegevoegd dat de informatie
een zeker technisch karakter dient te hebben. Het verklappen van een
slogan voor een nieuw product wordt bv. niet als het schenden van een
fabrieksgeheim aanzien.
Wanneer het aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt software in
aanmerking als fabrieksgeheim.
c. Strafrecht

Artikel 309 van het Strafwetboek sanctioneert het kwaadwillig of
bedrieglijk aan anderen mededelen van geheimen van de fabriek waarin men
werkzaam geweest is of nog is. Artikel 309 sanctioneert dus de (ex)werknemer
die de fabrieksgeheimen verraadt en niet bv. de nieuwe werkgever die van de
verklapte fabrieksgeheimen gebruik maakt. Wel kan deze laatste strafrechtelijk
vervolgd worden als ware hij de dader zelf, wanneer hij het misdrijf heeft
uitgelokt door giften, bedreiging of misbruik van gezag.
Aangezien het misdrijf betrekking heeft op het kwaadwillig of bedrieglijk
mededelen van het fabrieksgeheim, heeft dit artikel geen betrekking op de
ex-werknemer die het fabrieksgeheim van zijn ex-werkgever zelf besluit uit te
buiten. Strafrechtelijk blijft deze dan ook buiten schot. Hetzelfde geldt voor
de werknemer die het fabrieksgeheim uit onvoorzichtigheid verklapt. Bij hem
ontbreekt immers het morele bestanddeel van kwaadwilligheid of bedrog. Het
is dan ook duidelijk dat dit artikel nogal wat lacunes bevat.
d. Arbeidsrecht

Overeenkomstig artikel 17, 3° van de wet op de arbeidsovereenkomsten is
de werknemer verplicht:
“3° zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich
ervan te onthouden :
a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke
of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn
beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;
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b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te
werken;”
Dit artikel 17, 3° vult verschillende lacunes die zich voordoen onder
artikel 309 Strafwetboek aan. Zo sanctioneert het niet enkel de schending
van het fabrieksgeheim, maar eveneens zakengeheimen of geheimen in
verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij
in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben. Niet technisch
gerelateerde informatie, zoals bv. een slogan voor een nieuw product, valt hier
eveneens onder.
Bovendien vereist dit artikel geen moreel element (bedrog of
kwaadwilligheid). Ook een loslippige of onvoorzichtige werknemer kan met
toepassing van dit artikel ontslagen worden. Bovendien voorziet luik b van het
vermelde artikel in een verbod op het verrichten van of meehelpen aan daden
van oneerlijke concurrentie. Dit is duidelijk ruimer dan het bekendmaken van
de vertrouwelijke informatie.
Vaak wensen werkgevers dit wettelijke verbod nog verder te verfijnen,
hoewel het niet kan worden uitgebreid. Zij kunnen zulks doen door bv. de
informatie die vertrouwelijk dient te worden gehouden, beter te definiëren in
de arbeidsovereenkomst.
e. Geheimhoudingsovereenkomst

De meest efficiënte wijze om informatie te beschermen tussen partijen,
is het afsluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst (of Non-Disclosure
Agreement, NDA).
In een dergelijke overeenkomst komen partijen overeen om de
vertrouwelijke informatie van de wederpartij vertrouwelijk te houden. Vaak
nemen de partijen deze verplichting niet alleen zelf op, maar verbinden zij zich
ertoe om deze ook op te leggen aan hun personeel en onderaannemers.
Ook hier stelt zich de vraag naar wat die vertrouwelijke informatie dan
juist inhoudt. Wanneer de NDA niet in een nadere definitie voorziet, kan dit
aanleiding geven tot onduidelijke omstandigheden. Daarom is het aangewezen
de vertrouwelijke informatie zelf, of minimaal een goede omschrijving ervan,
in bijlage te voegen (indien mogelijk). Een andere oplossing is te bepalen dat
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documenten die vertrouwelijke informatie bevatten ook als vertrouwelijk
moeten worden gemarkeerd.
Daar het vaak zeer moeilijk is om de schade te bepalen welke ontstaat
wanneer de wederpartij de vertrouwelijkheidsverplichting niet nakomt, wordt
er vaak een forfaitaire schadevergoeding voorzien in geval van contractbreuk.
Belangrijk om hier voor ogen te houden is dat een NDA een contract is
tussen welbepaalde partijen en dat partijen die de overeenkomst niet hebben
ondertekend bijgevolg niet door de verplichtingen ervan gebonden zijn.
Wanneer men op NDA’s vertrouwt om informatie geheim te houden, dient
men er dan ook voor te zorgen dat alle betrokken partijen hierin zijn gevat.

B. Eerlijke marktpraktijken
Het hoger besproken principe van vrijheid van handel heeft een
belangrijke uitloper: de vrijheid van kopie. Om de handel te kunnen drijven
die men wil, is het noodzakelijk dat men het recht heeft om de voorbeelden
van anderen te volgen en deze te kopiëren.
Dit beginsel van vrijheid van kopie (van software of andere werken)
wordt enkel beperkt door de wettelijk voorziene uitzonderingen. Maar
dergelijke wettelijke uitzonderingen zijn royaal aanwezig. Voorbeelden zijn
het auteursrecht, databanken, patenten en merken. Deze rechten geven aan
de houder ervan een monopolie (exclusief recht) dat hem een bescherming
biedt tegen kopiename door derden. De aard van deze bescherming en de
uitgebreidheid ervan hangt af van het recht waarover men beschikt. De
belangrijkste intellectuele rechten worden in een afzonderlijk hoofdstuk
besproken.
Mag men dan alles kopiëren dat niet beschermd is onder een intellectueel
recht? In principe wel, maar toch heeft ook deze vrijheid haar grenzen,
namelijk deze gesteld door de eerlijke marktpraktijken.
Iedereen die zich in het handelsverkeer begeeft, dient zich te houden
aan de regels van de eerlijke mededinging. Hoewel handelaars elkaar mogen
beconcurreren (en hiertoe door de mededingingsautoriteiten worden
aangemoedigd), mag deze concurrentie niet op oneerlijke wijze worden
gevoerd. Ook wanneer er geen exclusieve rechten in het spel zijn, kan kopiëren
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in uitzonderlijke gevallen een vorm van onrechtmatige concurrentie zijn,
zoals bv. iemand die een geslaagde reclamecampagne van een concurrent slaafs
overneemt.
Dit principe vinden we terug in artikel VI. 104 van het Wetboek van
Economisch Recht: “Verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige
daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere
ondernemingen schaadt of kan schaden.”
Dit principe is de toepassing voor ondernemingen van het algemene
verbod tot het stellen van onrechtmatige daden dat we terug vinden in ons
Burgerlijke Wetboek (Artikel 1382 B.W.: “Elke daad van de mens, waardoor
aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens schuld de
schade is ontstaan deze te vergoeden”).
Dit algemene artikel houdt geen verbod in tot kopiëren van concurrenten.
Het maken van kopieën zal dus enkel onrechtmatig zijn indien er specifieke
omstandigheden zijn die het kopiëren onrechtmatig maken. Denk hierbij bv.
aan het stichten van verwarring of het slaafs aanhaken.
a. Verwarring

Van verwarring kan sprake zijn wanneer is voldaan aan volgende twee
voorwaarden:
1. Er wordt een kopie gemaakt van een niet-banale prestatie.
Met niet-banale prestatie wordt bedoeld dat de prestatie van die aard
dient te zijn dat het publiek een verband legt met de onderneming die ze
vervaardigt. Wanneer dit verband er niet is, kan er geen sprake zijn van
verwarring.
2. De ondernemingen dienen gelijkaardige activiteiten te voeren
binnen een gelijkaardige geografische invloedssfeer.
Opdat van verwarring sprake kan zijn, dient het publiek de prestaties
te kunnen verwarren. Indien feitelijke omstandigheden zoals het totaal
verschillende karakter van activiteiten of geografische scheiding van de
bedrijven iedere verwarring onmogelijk maken, zal er geen sprake zijn van
verwarring.
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b. Slaafse aanhaking

Van parasiteren of slaafse aanhaking zal sprake zijn wanneer is voldaan aan
volgende voorwaarden:
1. De gekopieerde prestatie is de vrucht van creatieve inspanningen of
substantiële investeringen. Het realiseren van de prestatie dient voor
de onderneming waarvan wordt gekopieerd met andere woorden een
zekere creativiteit of een voldoende belangrijke investering in tijd of
middelen te hebben gevergd.
2. De gekopieerde prestatie moet een zekere economische waarde
vertegenwoordigen.
3. De parasiterende onderneming haalt een voordeel uit de inspanningen
of investeringen van de andere onderneming.
Dit voordeel dient ruim te worden geïnterpreteerd. Zo vormen het
besparen van onderzoeks- of ontwikkelingskosten of het verkrijgen van
een bijzonder effect door zijn reclamecampagne te laten aanhaken bij
deze van een concurrent, een voordeel.
4. De kopieerder maakt geen eigen creatieve inspanningen. Wanneer de
kopieerder kan aantonen dat hij eigen creatieve inspanningen heeft
geleverd om zijn waren te onderscheiden, wordt vaak aangenomen dat
er geen slaafse aanhaking aanwezig is. Dit criterium wordt niet altijd
even streng toegepast.
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II.
Ontwikkeling van software

1. Eén ontwikkelaar maakt een eigen applicatie
‘from scratch’
De meest eenvoudige situatie is deze waar een programmeur zijn eigen
software schrijft ‘from scratch’. Alle auteursrechten op het werk komen
hem dan toe. Auteursrechten ontstaan immers in hoofde van de natuurlijke
persoon, auteur.
Een programmeur die zijn gehele programma zelf heeft geschreven, heeft
dus alle materiële en morele auteursrechten erop: hij heeft het alleenrecht over
de vermogensrechten van reproductie, vertaling, bewerking, aanpassing en
distributie alsook de morele rechten.

2. Meerdere ontwikkelaars werken samen
Alhoewel software kan geschreven zijn door één persoon of in het begin
in handen kan zijn van één rechtspersoon, is het algemeen gesteld zo dat
na enige tijd de software het resultaat is van het werk van meerdere auteurs
die aanspraken kunnen formuleren. De vraag stelt zich of door de latere
aanvullingen het een werk ontstaan uit samenwerking betreft, dan wel of het
eerste product een eindproduct is en elk product ontstaan tijdens de verdere
evolutie ervan de software, een afgeleid werk is. De juridische gevolgen
verschillen immers. Het begrip afgeleid werk wordt verder in dit boek
behandeld.

A. Een werk ontstaan uit samenwerking
Om van een ‘werk ontstaan uit samenwerking’ te spreken is het niet vereist
dat elke medeauteur een even grote prestatie heeft geleverd. Het is evenmin
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vereist dat de medeauteurs op eenzelfde ogenblik hebben gewerkt. Meestal zal
dat immers niet het geval zijn. Om medeauteur te kunnen zijn, is wel vereist
dat de bijdrage auteursrechtelijk beschermbaar is.
De aanbrenger van een idee is geen medeauteur, noch de persoon die
een technische fout corrigeert of louter instructies opvolgt. Diegenen die
de programmeurs betaalt is evenmin een medeauteur. Bovendien is vereist
dat het werk door twee of meer personen is gemaakt die samen, in overleg,
vanuit eenzelfde geest, de software gecreëerd hebben. Prof. Berenboom
vatte de essentie als volgt samen: “Wat een medeauteur kenmerkt is de intieme
verstrengeling (“intimité”) van zijn bijdrage met deze van de andere auteurs, welke
zich veruitwendigt door het onmisbare karakter ervan in het gehele werk: zonder
die bijdrage zou het werk zeker het daglicht hebben gezien, maar zou het anders
geweest zijn.”
Daar waar de eerste versie van de software, indien deze door meerdere
personen is geschreven, in vele gevallen kan kwalificeren als een werk ontstaan
uit samenwerking, zal dit veel minder het geval zijn voor de latere versies, waar
steeds wordt verder geborduurd op het originele werk, zonder dat er evenwel
sprak is van “concertatie” tussen de auteurs. Deze latere versies zullen dan ook
eerder kwalificeren als afgeleide werken (zie verder). Daarom dient wat de
rechtsgevolgen betreft een onderscheid te worden gemaakt tussen de rechten
van de oorspronkelijke medeauteurs en deze van degenen die later verder
borduren op het oorspronkelijke werk.

B. Rechten van de oorspronkelijke medeauteurs
Tenzij de onderdelen van de software duidelijk te onderscheiden zijn,
zal het meestal gaan om “ondeelbare werken”. Dat zijn werken waarbij niet
duidelijk kan worden opgemaakt welke de individuele bijdrage van elke auteur
is, bv. wanneer twee auteurs samen een tekst schrijven.
Bij ondeelbare werken zijn de auteurs vrij om bij overeenkomst de
uitoefening van de auteursrechten te regelen. Deze vrijheid gaat zeer ver.
De medeauteurs kunnen overeenkomen op welke wijze het programma
openbaar wordt gemaakt (bv. als ‘open source’) en hoe beslissingen omtrent de
auteursrechten worden genomen, bv. bij gewone of bijzondere meerderheden,
of aan één van hen het recht geven alle beslissingen hieromtrent te nemen.
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Tevens kunnen ze tal van afspraken maken met betrekking tot de morele
rechten, zoals onder wiens naam het werk zal worden gepubliceerd.
Indien de medeauteurs geen overeenkomst sloten, mag geen van de
auteurs het auteursrecht afzonderlijk uitoefenen. Unanimiteit is hier vereist.
Bij gebreke aan unanimiteit dient de rechter te beslissen. De rechter kan
oordelen naar billijkheid en volgens de gebruiken, rekening houdend met de
goede trouw die moet gelden voor de (mondelinge) overeenkomst die in feite
de basis voor de samenwerking en de totstandkoming van de software vormde.
Men werkt inderdaad niet zomaar toevallig samen.
De Auteurswet voorziet evenwel in een uitzondering. Elke auteur blijft
vrij om, in zijn naam en zonder tussenkomst van de andere auteur(s), een
rechtsvordering in te stellen wegens inbreuk op het auteursrecht en voor zijn
deel schadevergoeding te vragen. Dit recht houdt tevens het recht in om een
inbreuk te laten stoppen. In sommige omstandigheden kan het ontbreken van
unanimiteit nochtans tot onontvankelijkheid van dergelijke vordering leiden,
bv. indien erfgenamen van een programmeur het niet eens geraken over het
wel of niet instellen van een vordering.

3. Rechten van de investeerder / opdrachtgever /
hoofdaannemer
A. Wettelijk regime
Iemand die in een product investeert door kapitaal, serverruimte of
andere middelen ter beschikking te stellen, verkrijgt hierop niet automatisch
auteursrechten. Dit in tegenstelling tot de specifieke rechten op een databank.
Deze rechten komen toe aan diegene die de investering doet.
Ook diegene die de opdracht geeft om software te ontwikkelen, verkrijgt
op basis van de Auteurswet/Softwarewet geen auteursrechten. Dit kan leiden
tot uiterst vervelende situaties. Wanneer een opdrachtgever beroep doet
op ontwikkelaar X voor de ontwikkeling van een applicatie en er wordt
contractueel geen overdracht van rechten voorzien, dan blijft de applicatie
eigendom van ontwikkelaar X. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever de
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applicatie niet kan gebruiken zonder de toestemming van ontwikkelaar X. Dit
kan tot problemen leiden wanneer de opdrachtgever de applicatie wenst te
verkopen, ter beschikking wenst te stellen aan derde partijen, edm.
Nog vervelender wordt het wanneer ontwikkelaar X op zijn beurt beroep
doet op onderaannemer Y voor de ontwikkeling. Dan liggen de rechten op
de applicatie immers bij onderaannemer Y. Wanneer de relatie tussen X en Y
om welke reden ook zou verzuren, kan het gebeuren dat Y de opdrachtgever
verbiedt nog langer gebruik te maken van de applicatie. Hoewel dit wellicht
nooit de bedoeling is geweest van de betrokken partijen, is dit wel degelijk hoe
het auteursrechtelijke mechanisme werkt.

B. Contractuele overdracht
Het spreekt voor zich dat de investeerder / opdrachtgever / hoofdaannemer
zich niet steeds in het wettelijke regime zal kunnen vinden. Het is daarom
ten zeerste aangewezen om in geval van investeringen, opdrachten,
onderaanneming of andere vormen van samenwerking waarbij software wordt
gecreëerd, voorafgaandelijk overeen te komen wie welke rechten verkrijgt op
de ontwikkelde applicatie. De overdracht van auteursrechten dient schriftelijk
te gebeuren.
Een voorbeeld van clausule die kan worden gebruikt voor de overdracht
van intellectuele rechten (ruimer dan auteursrechten) is volgende:
“Alle prestaties en leveringen zoals ideeën, ontwerpen, documenten, bestanden,
databanken, systemen, programma’s, documentatie, e.a. die uit deze overeenkomst
resulteren zijn en worden onbeperkt eigendom van de Opdrachtgever of door
de Opdrachtgever aan te wijzen derden, met inbegrip van alle intellectuele
eigendomsrechten daarop, zoals auteursrechten, octrooien, merken, rechten op
databanken en dergelijke meer.”
Een meer uitgebreide clausule is opgenomen onder het hoofdstuk
Informaticacontracten.
Bij het maken van afspraken betreffende de intellectuele rechten dient het
laken niet steeds naar één kant toe te worden getrokken. Een klant die niet
van plan is om een softwarepakket zelf te exploiteren hoeft niet noodzakelijk
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over de eigendom ervan te beschikken. Wanneer de leverancier het pakket
aan meerdere klanten kan verkopen, zal hij de kosten kunnen spreiden. In
dergelijk geval is de klant beter af met een korting naargelang het aantal
gebruikers, gratis licentie op uitbreidingen edm. Wanneer het pakket aan de
klant een competitief voordeel geeft, kan mogelijk genoegen worden genomen
met een bepaalde periode van exclusiviteit.
Onderverdelingen die vaker terugkomen zijn:
“Know how en skills”: De leverancier houdt zich vaak het recht voor
om de algemene kennis te gebruiken die hij tijdens de dienstverlening heeft
opgedaan.
“Background IP”: met deze term doelt men op de IP die de leverancier
reeds had voor de dienstverlening. Deze blijft gewoonlijk bij de leverancier.
Voor de klant is het belangrijk om hierop –indien nodig- voldoende
uitgebreide gebruiksrechten te bekomen.
“Foreground IP”: met deze term bedoelt men de IP die is ontstaan uit de
samenwerking. De rechten hierop kunnen toekomen aan de leverancier of
aan de klant. In geval de klant de eigendom niet krijgt, dient hij zich ervan te
verzekeren om over voldoende uitgebreide rechten te beschikken.
“Persoonlijke visuele identiteit”: hiermee bedoelt men de visuele
elementen die werden gecreëerd voor de klant en bv. het specifieke uiterlijk
van een website bepalen. Dit kan bv. de html en css zijn conform de styleguide
van de klant.
“Third party tools”: dit is de software van derden die door de leverancier
wordt aangewend. Het is logisch dat deze rechten bij de derde partij blijven.
De klant dient zich ervan te vergewissen over voldoende uitgebreide rechten te
beschikken.
“FOSS”: Free and open source software. Dergelijke software wordt
vaak door aannemers gebruikt. Het is van belang goede afspraken te maken
betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken in deze software. Immers,
FOSS licenties komen zonder garantie. De leverancier kan dergelijke garantie
aan de klant verlenen.
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4. Rechten van de werkgever
Wanneer software wordt ontwikkeld in dienstverband, rijst de vraag aan
wie de intellectuele rechten toekomen. Het antwoord op deze vraag hangt
af van het soort intellectueel recht dat is betrokken en van de contractuele
afspraken die de partijen hebben gemaakt. Wanneer geen afspraken werden
gemaakt, geldt het wettelijke regime.

A. Auteursrechten op software
Het wettelijke regime voorziet dat de werkgever automatisch de
auteursrechten verwerft op de software die is gemaakt door zijn werknemers
bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever. Het
betreft hier enkel de vermogensrechten en niet de morele rechten.
Dit is een wettelijk vermoeden van overdracht. Het komt aan de
werknemer toe om het tegendeel te bewijzen. Voor ambtenaren geldt eenzelfde
regeling.

B. Auteursrechten op andere werken dan software
Bij het maken van computerprogramma’s dient men onderscheid te maken
tussen dat gedeelte van een werk dat wel of niet kwalificeert als software.
De rechten op onderdelen die geen software zijn, zoals bv. teksten op een
webpagina, logo’s, specifieke designs etc. vallen niet onder de automatische
overdracht. Het voorbereidende materiaal voor het maken van een
computerprogramma valt dan weer wel onder de overdracht.
Het spreekt voor zich dat deze regeling in de praktijk aanleiding
geeft tot discussies. Zo oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de
gebruikersinterface juridisch gezien niet kwalificeert als computerprogramma.
De gebruikersinterface valt onder het regime van het gemene auteursrecht. Dit
betekent dat er geen automatische overdracht is van de rechten op de interface
van werknemer op werkgever. Maar waar brengt ons dat met bv. wireframes?
Zijn deze voorbereidend materiaal of louter uitdrukking van de interface? De
toekomst zal dit uitwijzen.
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Het behoeft geen nadere uitleg dat dit verschil in behandeling tussen
software en niet-software kan leiden tot gevolgen die partijen niet beogen.
Ten einde discussie te vermijden omtrent wie de rechten op het werk heeft,
is het dan ook aangewezen om de overdracht van rechten expliciet in het
arbeidscontract te voorzien. Let wel, de overdracht van auteursrechten dient
schriftelijk te gebeuren.
Een typeclausule die daarvoor kan dienen en die meer dekt dan louter de
auteursrechten op software is:
“De werknemer stemt er mee in dat de resultaten van iedere al dan niet
artistieke creatie, arbeid, studie en van al de opzoekingen, eigendom worden van
de werkgever en dat de werkgever de uitsluitende eigenaar is van alle creaties,
ontwerpen, concepten, designs, software, uitvindingen, ontdekkingen, octrooien,
procedés, verbeteringen, rechten op databanken, materiële en voor zover mogelijk
de morele auteursrechten (wereldwijd, onbeperkt in de tijd en voor alle mogelijke
toepassingen, gebruiks- en distributiewijzen), know-how, industriële tekeningen
en modellen, alsook van alle andere industriële eigendom of intellectuele rechten
die op enige wijze zouden verband houden met de taken van de werknemer en de
andere bedrijvigheden van de werkgever of partners of klanten van de werkgever,
en die de werknemer alleen of met anderen tijdens de duur van zijn tewerkstelling
of in het kader van zijn tewerkstelling uitvindt, ontwerpt of uitbaat.
Het is wel verstaan dat de bezoldiging van de werknemer in de
arbeidsovereenkomst is vastgesteld rekening houdend met het feit dat de resultaten
van zijn arbeid geïntegreerd worden in hoger vernoemde industriële of intellectuele
eigendomsrechten, en dat hem uit dien hoofde geen andere of bijkomende
bezoldiging of vergoeding zal verschuldigd zijn.
De werknemer zal alle voor de werkgever in het kader van dit artikel relevante
informatie, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot door
de werknemer gedane uitvindingen, onmiddellijk en uiterlijk binnen de week aan
de werkgever melden.
De werknemer verbindt zich ertoe alle documenten te ondertekenen, te
bevestigen en af te leveren, met inbegrip van octrooi-aanvragen die nodig zouden
zijn met het oog op het verwerven van octrooien of het registreren of deponeren
van zulke eigendom in om het even welk land en het eigendomsrecht daarop over
te dragen aan de werkgever, zijn rechtsopvolgers, rechthebbenden of verkrijgers,
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zonder enige andere vergoeding vanwege de werkgever dan van de uitgaven die er
onmiddellijk mee verband houden.
De werknemer zal in geen geval zijn eventueel niet overgedragen morele
rechten uitoefenen op een wijze die strijdig is met het normale gebruik door de
werkgever van de bekomen vermogensrechten.”

5. Collectief beheer van rechten voor software
projecten
Wanneer computerprogramma’s gezamenlijk worden gecreëerd door een
groep natuurlijke personen, komen de auteursrechten toe aan de groep in zijn
geheel. Dit betekent dat de toestemming van alle auteurs nodig is om het werk
te exploiteren. In de praktijk kan dit tot problemen leiden. Dit is bv. het geval
wanneer een open source project wil overschakelen van GPLv2 naar GPLv3.
In principe dienen alle auteurs hiertoe hun instemming te verlenen.
Om het beheer van de auteursrechten van een project te vergemakkelijken,
kan het daarom aangewezen zijn om alle rechten te verzamelen bij één
organisatie die alle deelnemers vertrouwen. Die organisatie kan de rechten
beheren en, indien nodig, afdwingen. Deze rechten kunnen worden verzameld
door een eenvoudige licentie op de software, maar ook door fiduciaire
overdracht van de rechten. In dat laatste geval staat elke individuele auteur zijn
rechten af met het oog op het collectief beheer ervan.
De fiduciaire overdracht van auteursrechten aan een vertrouwde partij
is geen nieuwe techniek. Deze ontstond wellicht op het einde van de 18de
eeuw door Franse toneelschrijvers die gezamenlijk wouden onderhandelen
met theaterhuizen. Dezelfde techniek wordt nu nog gebruikt door bv. Sabam
om de rechten van alle bij haar aangesloten auteurs gezamenlijk (collectief )
te beheren. De Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft hiertoe een
specifieke overeenkomst ontwikkeld (Fiduciary Licence Agreement of FLA)
en biedt aan om zelf als derde vertrouwde partij te dienen voor Free Software
projecten.
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6. Overdracht van auteursrechten
A. Vermogensrechten
Er wordt vaak gesproken over overdracht van auteursrechten, maar wat
wordt hier juist onder begrepen? De belangrijkste bepalingen vinden we terug
in de Auteurswet. De meeste bepalingen zijn van dwingend recht en zijn sterk
beschermend voor de auteur. Contractsclausules die strijdig zijn met deze
bepalingen, zijn nietig. Daarom dient men goed op te letten bij het opstellen
van clausules voor de overdracht van auteursrechten en deze aan te passen
aan de concrete situatie. Het is gevaarlijk om blindweg typeclausules over te
nemen.
De vermogensrechten zijn roerende rechten die overgaan bij erfopvolging
en vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke overdracht, volgens de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd of in
een gewone of exclusieve licentie worden ondergebracht.
Ten aanzien van de auteur dienen alle contracten schriftelijk te worden
bewezen en de contractuele bedingen met betrekking tot het auteursrecht en
de exploitatiewijzen ervan moeten restrictief worden geïnterpreteerd. Verder
geldt het principe dat de overdracht van het voorwerp dat een werk omvat (bv.
een boek of dvd met computerprogramma), niet leidt tot het recht om het
werk te exploiteren (bv. door het te kopiëren en te distribueren).
Strenge bepalingen die vaak over het hoofd worden gezien zijn volgende:
In geval van overdracht moet voor elke exploitatiewijze de vergoeding voor
de auteur, de reikwijdte en de duur van de overdracht uitdrukkelijk worden
bepaald. Bovendien moet de verkrijger van het recht het werk overeenkomstig
de eerlijke beroepsgebruiken exploiteren, wat onder meer inhoudt dat hij
zich ten opzichte van de auteur dient te verantwoorden. De overdracht
van de rechten betreffende nog onbekende exploitatiewijzen is bovendien
nietig, niettegenstaande enige daarmee strijdige bepaling. Tenslotte geldt de
overdracht van de vermogensrechten betreffende toekomstige werken slechts
voor een beperkte tijd en voor zover het genre van de werken waarop de
overdracht betrekking heeft, bepaald is in de overeenkomst.
Maar wat zijn verschillende exploitatiewijzen in de informaticasector?
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Traditioneel waren er niet zo veel exploitatiewijzen: boek, film, toneel, etc.
In een technologische omgeving zijn er evenwel veel meer mogelijkheden om
een werk te exploiteren: traditionele CD-rom, netwerk, webbased, Facebook,
mobile, ... Maar zijn dit allemaal wel verschillende exploitatiewijzen, of
kunnen deze worden begrepen onder de noemer “elektronisch”? Hierover
bestaat nog geen uitsluitsel. De term ‘genre van de werken’ is al even vaag.
Deze beperkingen gelden evenwel niet wanneer de auteur de over te
dragen werken tot stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst
of een statuut of ter uitvoering van een bestelling (indien het geen culturele
activiteit betreft en uitdrukkelijk in de overdracht van rechten is voorzien).
Wel bepaalt de auteurswet nog dat het beding waarbij aan de verkrijger
van een auteursrecht het recht wordt toegekend om het werk te exploiteren
in een vorm die onbekend is op de datum van de arbeidsovereenkomst of van
de aanwerving onder statuut, uitdrukkelijk moet zijn en moet bepalen dat
daaraan een aandeel gekoppeld is in de door die exploitatie gemaakte winst.

B. Morele rechten
Morele rechten zijn principieel onvervreemdbaar. Dit geldt zowel voor
de gewone werken als voor software. Een auteur die zijn rechten in licentie
heeft gegeven of heeft overgedragen, zal zich op basis van zijn morele rechten
dus wellicht kunnen blijven verzetten tegen ieder gebruik van zijn werk
door personen of groepen of voor bepaalde doeleinden, welke zijn eer of
reputatie aantasten. Men kan zich de vraag stellen of dit voor technologische
toepassingen zoals software wel wenselijk is.
Morele rechten werken door naar afgeleide werken. De auteur van het
oorspronkelijke werk zal zich dan ook op basis van zijn morele rechten niet
alleen kunnen verzetten tegen de aanwending door derden van zijn werk, maar
ook tegen de aanwending van afgeleide werken welke zijn eer of reputatie
aantasten.
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III.
Gebruik van software van derden in
een eigen applicatie

1. Het gebruiken van software van derden in een
eigen applicatie
Het volledig ‘from scratch’ schrijven van een programma heeft vaak weinig
zin. Veelal zijn er op de markt modules en broncode beschikbaar die kunnen
dienen als basis voor het nieuwe programma of er handig in kunnen worden
ingepast. Het internet is een vrijwel onuitputtelijke bron van bruikbare
broncode, die vaak zelfs vrij ter beschikking is.
Bij het herbruiken van code dient men evenwel voorzichtig te zijn.
Wanneer men gebruik maakt van software van derden om op basis daarvan
een nieuw werk te creëren of deze in een werk te integreren, is men met
handen en voeten gebonden aan de rechthebbende op de oorspronkelijke
software. Men heeft zijn toestemming immers nodig voor iedere vorm van
exploitatie.
Dit geldt ook wanneer de code vrij ter beschikking is op het internet.
Vergelijk het met een huis waarvan de deur niet op slot is. Ook daar mag
men niet zomaar binnen zonder toestemming van de eigenaar. Met software
is dit in essentie niet anders. Hoewel de software vaak voor het grijpen ligt
en met een druk op de knop kan worden geraadpleegd en gekopieerd, mag
de software enkel worden gebruikt mits toestemming van de rechthebbende
en binnen de grenzen van de verleende toestemming. Deze toestemming
wordt een licentie genoemd. Wanneer men code wil gebruiken, heeft men
de plicht naar de licentievoorwaarden te zoeken. Geen licentie betekent geen
gebruiksrecht en dus auteursrechtelijke inbreuk.
Wanneer men een bestaand programma aanpast, creëert men een afgeleid
werk. Wanneer men een nieuw werk creëert op basis van bestaande werken,
spreekt men van een samengesteld werk. Afgeleide werken en samengestelde
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werken zijn werken waarvan de originaliteit steunt op vooraf bestaande
werk(en), waarvan originele kenmerken worden overgenomen.
De auteur(s) van het afgeleide of samengestelde werk heeft/hebben als
enige(n) een auteursrecht op zijn/hun werk (het eindprogramma). Dit is een
zelfstandig en volwaardig auteursrecht, dat evenwel wordt ingeperkt doordat
het afgeleide of samengestelde werk niet kan worden geëxploiteerd zonder de
toestemming van de houder van het auteursrecht op het oorspronkelijke werk.
De licentie die men zelf krijgt op de code die men in een eigen
programma incorporeert, bepaalt dus mee de eindlicentie die op het gehele
werk kan worden verleend. Indien men geen licentie heeft op een werk dat
men in een eigen programma incorporeert, kan de rechthebbende de staking
vorderen van ieder gebruik van het uiteindelijke werk alsook vergoeding van
zijn geleden schade eisen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak aanzienlijk.
Helaas zijn de Auteurswet en de Softwarewet niet volledig mee met hun
tijd. Het criterium dat wordt gehanteerd om te bepalen of een licentie nodig
is, is de vraag of originele kenmerken van de oorspronkelijke software worden
overgenomen. Is dit niet het geval (bv. de software wordt louter aangeroepen
maar niet gekopieerd), dan heeft men de toestemming van de oorspronkelijke
auteur in principe niet nodig. In de praktijk geeft dit vaak aanleiding tot
ingewikkelde discussies.

2. Het klonen van software
Het bekomen van een licentie op software is natuurlijk makkelijker gezegd
dan gedaan. Het kan onmogelijk zijn om de rechthebbende te contacteren of
de licentie kan te duur zijn of incompatibel met de licentie die men zelf wil
verlenen, om maar enkele van de mogelijke problemen op te noemen. Soms is
een programma van een concurrent zo succesvol dat het de moeite loont om
een programma te ontwikkelen met dezelfde functionaliteiten. De vraag stelt
zich dan of men de software mag klonen.
Het auteursrecht beschermt de expressie van een programma in al haar
vormen. Dit is dus de code en de veruitwendiging van het programma. Wat
niet beschermd is onder het auteursrecht, zijn de ideeën en de beginselen die
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aan de basis liggen van een programma. Mits het correct gebeurt, is het dan
ook mogelijk om een programma te vervaardigen met dezelfde functie zonder
dat daarbij een inbreuk wordt gepleegd op het auteursrecht van het voorbeeld.
Dit werd internationaal reeds diverse malen in rechte bevestigd. Het
ontwikkelen van een dergelijk niet-inbreukmakend programma met dezelfde
functie, wordt klonen genoemd.
Natuurlijk dient men bij het klonen erop te letten dat geen originele
elementen van het voorbeeld worden overgenomen. Indien zulks gebeurt,
zal er wel degelijk sprake zijn van een auteursrechtelijke inbreuk. Het louter
vertalen van een programma naar een andere taal is bv. niet voldoende om te
kwalificeren als klonen.

3. Software in het publieke domein en shareware
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, dient
een softwareapplicatie oorspronkelijk/origineel te zijn in die zin dat het een
eigen intellectuele schepping is van de auteur. Software welke slechts banaal
is, komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, en kan in
principe vrij worden gekopieerd. De auteur van banale software heeft dus
geen auteursrechten. De houder van de auteursrechten van een originele
softwareapplicatie daarentegen heeft het alleenrecht over de vermogensrechten
van reproductie, vertaling, bewerking, aanpassing en distributie, en de morele
rechten. Let wel, het is niet omdat code slechts kort is dat deze noodzakelijk
banaal is. De lengte van een werk is immers geen toe te passen criterium. Het
enige criterium dat telt, is originaliteit en de lat wordt door de rechtbanken
over het algemeen vrij laag gelegd.
Software dewelke behoort tot het publieke domein, is software waarop
de auteur alle rechten heeft opgegeven of waarop, zoals hierboven vermeld,
niemand rechten kan laten gelden. Dergelijke software kan vrij worden
gebruikt, gereproduceerd of uitgevoerd, zonder dat hiertoe toestemming dient
te worden gevraagd of een vergoeding betaald. Publieke domeinsoftware kan
zelfs door derden als eigen werk worden voorgesteld, en door het origineel aan
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te passen, kunnen derden bepaalde versies van de publieke domeinsoftware
weer uit het publieke domein halen.
Shareware of freeware zijn geen publieke domeinsoftware (Public Domain
Software) en ook geen vrije software (Free Software of Open Source Software).
Het is software die door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld, maar
waarop veelal alle rechten worden voorbehouden. Zo worden oude spelletjes
bv. vaak als shareware op het internet ter beschikking gesteld om gratis te
worden gespeeld door consumenten. Andere ontwikkelaars mogen de code
evenwel niet zomaar overnemen zoals bij publieke domeinsoftware het geval is.

4. Free and open source software (FOSS)
De free/open source licentie is een software licentie die veel meer
toelaat dan gebruikelijk is onder klassieke licentieovereenkomsten. Toch is
zij in essentie nog steeds een licentieovereenkomst. Door middel van deze
overeenkomst verleent de auteur het recht aan derden om zijn software te
gebruiken onder bepaalde voorwaarden.
Wanneer men free/open source gebruikt in zijn eigen applicatie, dient
men de voorwaarden die in de toepasselijke licentie worden gesteld dan ook na
te leven, net zoals dit het geval is voor klassieke licentieovereenkomsten.
Er is een afzonderlijk onderdeel in dit boek aan FOSS gewijd.
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IV.
Rechten van de klant van
een software programma

1. Het licentiecontract
Het uitgangspunt is dat de klant voor alle handelingen die hij wenst te
stellen toestemming dient te hebben van de auteursrechthebbende. Dergelijke
toestemming wordt verleend in het licentiedocument. De voorwaarden van
dit document dienen als basis om te bepalen welke rechten de klant heeft (en
welke niet).
Er is geen wettelijke bepaling die regelt volgens welke modaliteiten de
leverancier een licentie dient te verlenen. De partijen zijn vrij om hieromtrent
afspraken te maken.
Traditioneel werd in een stand alone omgeving één licentie per computer
voorzien en in een netwerkomgeving één licentie per gelijktijdige gebruiker of
op naam. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Zo komt men vaak licenties
tegen die afhangen van volgende criteria:
- per (concurrent running) instance / per seat
- per server of per CPU
- per site
- per environment (design, test, production …)
- per protocol
- home use
- …
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Bij het vaststellen van de criteria dient men wel rekening te houden met
de technische en juridische evolutie. Zo ziet men tegenwoordig discussies
opduiken over wat een CPU juist is. Is een dual-core één of twee CPU’s?
Cloudcontracten hebben vaak een geheel eigen wijze om het toegelaten
gebruik te meten. Daar wordt vaak afgerekend per click, per impressie, per
synchronisatie, per record generation, per view, … Vanuit juridisch oogpunt is
dit geen enkel probleem. De enige vraag die zich hierbij stelt is of de gekozen
criteria voor beide partijen duidelijk zijn, objectief kunnen worden gemeten en
of de klant over voldoende middelen beschikt om het gebruik te controleren.
Meer hierover in het onderdeel Cloudcontracten.
Free and open source software (FOSS) is dan weer een geheel ander
soort licentiecontract. Meer daarover in het specifieke hoofdstuk verderop in
dit boek.

2. Wat als er geen licentiecontract is?
Het komt vaker voor dat de klant software laat ontwikkelen op maat
zonder dat er contractuele afspraken worden gemaakt. De aannemer factureert
en de klant betaalt. De vraag stelt zich dan welke rechten de klant heeft.
Zoals hoger uiteengezet bekomt de klant geen auteursrechten op de
software. Deze liggen immers bij de leverancier. De klant heeft enkel het recht
gekregen om het ontwikkelde programma te gebruiken. Hoe uitgebreid de
rechten zijn en welke handelingen toegestaan zijn, is hierbij onduidelijk. Maar
alleszins dient de klant het programma te kunnen gebruiken voor het beoogde
doel. Wat ook vaststaat is dat de klant niet het recht heeft het programma te
verkopen.
Dit creëert een grijze zone. Zo stelt zich de vraag of de aannemer de
licentie kan beëindigen, bv. wanneer de samenwerking stopt of wanneer er
zich problemen voordoen betreffende de afrekening. Dit is een discussie die
vaker terugkomt. Een verstandige klant laat het zover niet komen en start geen
samenwerking zonder een goed contract.
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3. De rechten op basis van de wet
Naast de rechten op basis van zijn licentiecontract heeft de gebruiker
een aantal rechten op basis van de Softwarewet. Deze bepaalt een aantal
handelingen die iedere rechtmatige gebruiker mag stellen zonder dat daartoe
de toestemming van de auteur vereist is.
Dit betreft de handelingen die noodzakelijk zijn om het programma te
kunnen gebruiken, het recht om een veiligheidskopie te maken, het recht om
het programma te observeren, bestuderen en testen en ten slotte het recht om
het te decompileren voor het tot stand brengen van interoperabiliteit.
Deze uitzonderingen op de vermogensrechten worden uitgebreid
besproken in het hoofdstuk Auteursrecht.

4. Uitputtingsleer
Wanneer men in een winkel een boek koopt, heeft men het recht om
dit nadien weg te geven of door te verkopen. Dit is het principe van de
uitputtingsleer. Eens een auteur een exemplaar in de handel heeft gebracht,
verliest hij de controle over dat exemplaar.
Let wel, de auteur behoudt wel de intellectuele rechten op zijn werk. Aldus
is het niet toegestaan zijn het boek te kopiëren, digitaliseren, …
Dit principe geldt eveneens voor software: “De eerste verkoop in de Europese
Unie van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens
toestemming leidt tot uitputting van het recht om controle uit te oefenen op de
distributie van die kopie in de Europese Unie, met uitzondering van het recht om
controle uit te oefenen op het verder verhuren en het uitlenen van het programma
of een kopie daarvan.” Dit artikel uit de Softwarewet is de implementatie
van artikel 4 Richtlijn 2009/24/EC betreffende de rechtsbescherming van
computerprogramma’s.
In praktijk betekent dit dat men niet kan verhinderen dat een kopie
van een programma dat legaal in de omloop werd gebracht, verder wordt
overgedragen (bv. 2e handsverkoop van games). Dit is een principieel verbod
en de rechthebbende mag dit niet beperken.
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Nochtans vindt men een dergelijk verbod op verdere overdracht terug
in vele licentieovereenkomsten. Dit kan op directe wijze (een contractueel
verbod) of indirecte wijze (bv. door gelieerde overeenkomsten zoals de
onderhoudsovereenkomst).
De uitputtingsleer doet geen afbreuk aan de auteursrechten op de
software. Zo zal de rechthebbende steeds kunnen verhinderen dat een kopie
wordt gemaakt of dat de software wederrechtelijk wordt verhuurd. Het is enkel
de verdere overdracht die niet kan worden beperkt. Het verbieden van het
verlenen van sublicenties is eveneens geldig.

5. Overdracht van de licentie
Licentiecontracten bepalen logischerwijs veelal dat de licenties niet
overdraagbaar zijn. Leveranciers verkopen immers liever een nieuwe licentie
dan dat klanten onderling bestaande licenties verhandelen.
De geldigheid van dergelijke clausules is evenwel sterk beperkt door een
recente uitspraak van het Europees Hof (C-128/11). In deze zaak betreffende
Oracle licenties, oordeelde het Hof dat het verstrekken van softwarelicenties
onbeperkt in de tijd onder het Europese recht gelijk dient te worden gesteld
aan een “verkoop” van het programma in de zin van artikel 4 van software
richtlijn 2009/24/EC. Zulke verkoop leidt zoals onder punt 4 beschreven
tot een uitputting van het distributierecht in de EER in hoofde van de
verdeler van de software, en creëert een recht om de kopie/licentie door
te verkopen in hoofde van de klant. Het Hof oordeelde dan ook dat het
verbod tot doorverkoop van licenties uit het licentiecontract nietig was en de
doorverkoop dus toegelaten.
Dit recht tot doorverkoop betreft de kopie zoals aangepast met updates en
patches gedurende het lopende onderhoudscontract.
Let wel, de leverancier dient de doorverkoop te tolereren, maar hij dient
deze niet te faciliteren. Een leverancier zou zich bv. tegen een dergelijke
doorverkoop kunnen verzetten door het weigeren van onderhoud op het
overgedragen programma.
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V.
Contracten onderhandelen
en afsluiten

1. Inleiding
De meeste contracten verdwijnen na ondertekening in het archief om
daarna nooit meer boven water te komen. Waarom zijn ze dan nodig? Wel, zie
ze als een vorm van verzekering. Zolang de samenwerking tussen partijen vlot
verloopt, is er geen reden om contractuele bepalingen af te dwingen.
Loopt de uitvoering van de overeenkomst naar wens, dan zijn beide
partijen ook maar al te graag flexibel. Strafbedingen voor overschrijding
van leveringstermijnen worden in dergelijk geval zelden uitgevoerd. Het is
pas wanneer de samenwerking mank loopt dat contractuele afspraken (de
spreekwoordelijke kleine lettertjes) plots belangrijk worden. En dan kunnen
uw belangen in het contract maar beter goed zijn verwoord. Een overeenkomst
strekt partijen immers tot wet (art. 1134 BW).
Een andere reden om een formeel contract te sluiten is rechtszekerheid.
Partijen werken immers niet toevallig samen. Wanneer ze geen schriftelijke
overeenkomst hebben, ligt een mondelinge/stilzwijgende overeenkomst
aan de basis van hun samenwerking. Deze kan worden bewezen op basis
van geschriften zoals brieven, faxen, e-mails, edm. en zelfs op basis van de
wijze waarop de samenwerking in de praktijk verliep. Men kan (financieel)
voor uitermate onaangename verrassingen komen te staan wanneer bv.
geconstateerd wordt dat men ongewild een arbeidsrelatie of een concessie van
alleenverkoop heeft aangegaan. Voorafgaandelijke bezinning over de aard van
de relatie van de samenwerking en goede contractuele afspraken verminderen
de kans op dergelijke onaangename verrassingen drastisch.
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2. Alvorens contracten af te sluiten
Eenmansbedrijf, KMO of multinational: allemaal sluiten ze contracten
met klanten, leveranciers, partners edm. En de wijze waarop ze dat (horen te)
doen, verschilt in essentie niet veel. Alles begint met kennis van het juridische
ecosysteem van het bedrijf en van de competitieve voordelen ervan. Eens deze
twee gekend zijn, is het niet zo moeilijk om op een efficiënte en correcte wijze
te contracteren.

A. Het juridisch ecosysteem
We starten de analyse vanuit een typisch IT bedrijf dat software of
diensten levert aan klanten.
Een dergelijk bedrijf heeft leveranciers en onderaannemers. Dit
zijn onderaannemers en toeleveranciers van hardware, maar evenzeer de
ontwikkelaars van software gevonden op het internet of de leveranciers van
diensten zoals hosting en webservices. Wanneer met deze toeleveranciers
contracten worden gesloten, dient dit te gebeuren met in het achterhoofd
de dienstverlening die men wil aanbieden aan de klanten. Bv. indien men
de klant een SLA van 99% wil aanbieden, zal men van zijn leverancier best
een SLA van 99,5% vereisen om nog een marge te hebben. In geval men
verregaande waarborgen wil bieden aan de klant, kan het gevaarlijk zijn beroep
te doen op cloud diensten als Amazon of op Free Software. Deze komen
immers typisch zonder enige waarborg.
Mogelijk heeft het bedrijf ook werknemers en zelfstandige consultants
die diensten leveren zoals de ontwikkeling van software, support of die
ter beschikking worden gesteld aan de klant. Hou er rekening mee dat
werknemers en consultants twee totaal verschillende categorieën zijn die
volledig anders dienen te worden behandeld. Consultants zijn toeleveranciers
die geen deel uitmaken van het bedrijf, hoe nauw er ook mee wordt
samengewerkt. Werknemers vallen onder het gezag van het bedrijf. De twee
mengen leidt tot problemen op contractueel niveau (bv. de overgang van
intellectuele rechten is verschillend geregeld) maar evenzeer met de sociale
inspectie. Ook wanneer men met werknemers en zelfstandige consultants
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contracten afsluit dient men het grotere geheel te beschouwen. Denk maar aan
de correcte overdracht van IP.
Natuurlijk moeten de diensten en software tot bij de klant geraken.
Daarvoor heeft het bedrijf een distributiekanaal. Of het zelfstandige
handelsagenten zijn dan wel verdeling via een online app store, het
distributiekanaal dient in rekening te worden genomen.
Tot slot heeft het bedrijf natuurlijk ook klanten. Deze nemen de
software/diensten af en betalen daarvoor. Deze klanten hebben rechtmatige
verwachtingen en aanspraken die in rekening dienen te worden gebracht als
we hen tevreden willen houden.
Schematisch:

Het is van belang om contracten niet losstaand te onderhandelen, maar dit
schema steeds voor ogen te houden. Je dient er immers voor te zorgen dat alle
puzzelstukken passen.
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- Zo kan je aan je klanten enkel de intellectuele eigendom op een
softwarepakket overdragen wanneer je deze rechten ook van je
leveranciers hebt bekomen.
- Op een zelfde wijze kan je geen 99% uptime toezeggen wanneer de SLA
van je leverancier slechts 98% voorziet. Zelfs wanneer ook deze van de
leverancier 99% voorziet, moet je zeer voorzichtig zijn. Hetzelfde niveau
toezeggen laat (i) geen ruimte voor eigen fouten en (ii) kan slechts
wanneer hij volledig back to back is. 99% onder de ene SLA is geen
99% onder de andere. Zo kan men onder een SLA die 99% uptime per
jaar toezegt gedurende een periode van 3,65 dagen offline zijn (meer
indien men creatief is) waarbij dit slechts maximaal een periode 7,2
uren mag zijn onder een SLA van 99% over maandbasis.
- Een ander belangrijk voorbeeld is de protesttermijn. Wanneer je klant
30 dagen heeft om een levering te protesteren, voorzie je best voor jezelf
bij je leverancier 45 dagen of meer.
- …
Bovenstaande geldt niet enkel voor leverancierscontracten, maar evenzeer
voor personeel. Enkele voorbeelden:
- Wanneer de klant zich het recht voorbehoudt om het gebruik van
email- en internetverkeer te controleren, dienen eerst de juiste afspraken
te worden gemaakt met het personeel.
- Auteursrechten op software gaan automatisch over van de werknemer
naar de werkgever. De rechten op alles wat geen software is, niet. Dit is
bv. het geval voor designs, interfaces, teksten edm.
- Wanneer je bedrijf zich verbindt tot geheimhouding jegens een klant,
dient er voor te worden gezorgd dat de werknemers deze naleven.
- …
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B. De competitieve voordelen
Iedere onderneming heeft een competitief voordeel waardoor zij
zich onderscheidt van de concurrentie. Dit kan een technologie zijn, een
serverpark, personeel, klantencontracten ... Competitieve voordelen kunnen
zeer divers zijn.
Het is de natuurlijke reflex van iedere goede bedrijfsvoerder om de
competitieve voordelen van zijn bedrijf te beschermen en deze van de
concurrentie bij te benen of te kopiëren. Zoals in het hoofdstuk over
intellectuele rechten is uiteengezet, geldt het algemene principe van vrijheid
van handel en kopie. Bedrijven zijn vrij met elkaar te concurreren, wat inhoud
dat zij vrij zijn om elkaar te kopiëren, elkaars personeel af te werven, klanten af
te snoepen edm. zolang deze concurrentie op eerlijke wijze gebeurt.
De vrijheid van handel is een uitermate belangrijk principe. Maar
natuurlijk zijn er gevallen waarin de wetgever deze vrijheid heeft beperkt. Een
voorbeeld daarvan is het monopolie op openbare verkopen van onroerend
goed dat is toegekend aan de notarissen of het monopolie om te pleiten
toegekend aan advocaten.
De monopolies die van belang zijn voor de IT sector zijn de intellectuele
rechten. Intellectuele rechten zoals auteursrecht, patenten en merken geven
aan de houder het wettelijke monopolie op het voorwerp ervan. Concurrenten
(of andere derden) mogen het voorwerp niet gebruiken zonder toestemming
van de houder. De belangrijkste intellectuele rechten worden in het eerste
hoofdstuk besproken.
De intellectuele rechten zijn dan ook een middel bij uitstek om
competitieve voordelen te beschermen, zeker in de informatiemaatschappij
waarin deze overvloedig aanwezig zijn. Maar intellectuele rechten zijn niet
heiligmakend. Niet alle competitieve voordelen kunnen worden beschermd
via intellectuele rechten. Wanneer de kracht van de onderneming bv. ligt in
haar personeel of opgebouwde klantenportefeuille, zullen intellectuele rechten
haar niet helpen, tenzij deze indirect kunnen worden ingezet om de klanten te
binden. De onderneming kan dan beter focussen op een contractueel verbod
op afwerving van personeel en exclusiviteit.
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En dat brengt ons bij een ander sterk mechanisme om competitieve
voordelen te beschermen: het contract. Als voorbeeld nemen we een bedrijf
dat actief is in het ter beschikking stellen van gespecialiseerde zelfstandige
consultants. Het competitieve voordeel van dit bedrijf is de pool van
consultants die het kan plaatsen bij klanten. Dergelijk bedrijf zet best
(i) in klantencontracten het verbod van rechtstreekse samenwerking met
consultants en (ii) in zijn contract met consultants het verbod tot rechtstreekse
samenwerking met de klanten. Op deze wijze is het dubbel beschermd.
Overeenkomsten strekken partijen immers tot wet.
Maar in de kracht van de overeenkomst schuilt ook de beperking: enkel
de contractspartijen zijn gebonden door de afspraken. Andere partijen zijn
niet door de overeenkomst gebonden. Zo kunnen in het bovenstaande
voorbeeld concurrenten het personeel afwerven vermits enkel de klant door
het afwervingsbeding is gebonden.

C. Wat onderhandelen?
Partijen met een sterke onderhandelingspositie leggen de wederpartij
vaak zware verplichtingen op en houden hun eigen verplichtingen minimaal.
Vanuit juridisch oogpunt is dat natuurlijk aangewezen. Maar de vraag is of dat
zulks steeds moet en of dat een goede samenwerking ten goede komt.
We zien dit niet enkel bij partijen met grote onderhandelingskracht, maar
ook vaak online bij clouddiensten. De consumenten en bedrijfsklanten hebben
meestal slechts de mogelijkheid om de voorwaarden te aanvaarden of niet,
terwijl de klant vrijwel geen zekerheid van continuïteit wordt geboden noch
een mogelijkheid om eventuele schade te verhalen.
De vraag is hier of een leverancier er effectief veel belang bij heeft om
zijn eigen verplichtingen extreem te beperken en deze van zijn klanten sterk
te verzwaren. Wanneer de dienstverlening kwalitatief hoogstaand is, hoeft de
leverancier er niet van terug te schrikken om een zekere aansprakelijkheid te
aanvaarden en zijn klanten spontaan redelijke contractvoorwaarden aan te
bieden. In de praktijk merken we immers dat zelfs leveranciers die eenzijdige
voorwaarden aanbieden zich in realiteit wel degelijk inspannen om een goede
dienstverlening aan te bieden. Alleen, de klant heeft hiervan geen zekerheid
gezien het contract anders bepaalt.
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Voor leveranciers betekent dit echter een belangrijke opportuniteit.
Wanneer een klant de keuze uit twee alternatieve gelijkaardige diensten heeft,
zal hij wellicht deze kiezen die hem continuïteit en verhaalmogelijkheden
garandeert. Dit is zeker het geval wanneer deze klant een juridische dienst
heeft of zijn raadsman raadpleegt.
Omgekeerd hoeft een gebrek aan zekerheid aan continuïteit of aan
verhaalsmogelijkheden de klant niet noodzakelijk af te schrikken. Waar het
niet verantwoord is om dergelijke contracten af te sluiten voor essentiële
diensten, is dit verantwoord voor diensten die niet kritisch zijn. Daarvoor
kan men kiezen voor de laagste prijs die meestal gepaard gaat met de minste
zekerheid. Zekerheid kost immers geld. Het belangrijkste is hier om goed
geïnformeerd te zijn en te beseffen dat men geen mogelijkheden heeft tot
verhaal. De oplossing zal zich vaak aandienen in een praktische i.p.v. een
juridische uitwerking zoals het voorzien van een snelle migratiemogelijkheid
of het intern opsplitsen van een proces zodat de essentiële elementen inhouse
worden gehouden.
Een contract onderhandelen is meestal een kwestie van geven en nemen.
Het steevast willen opleggen van de eigen contractvoorwaarden leidt vaak tot
moeilijke onderhandelingen en gewrongen relaties. Daarom is het aangewezen
om in de contracten erop te letten dat de basisvoorwaarden in orde zijn (bv.
voor de leverancier: is zijn aansprakelijkheid voldoende beperkt?) en dat de
onderneming haar competitieve voordelen voldoende beschermt. Verder dient
ervoor te worden gewaakt dat het contract past in het juridische ecosysteem
van de onderneming. Op punten die hiertoe niet essentieel zijn, kan meestal
worden toegegeven.

3. Overeenkomsten in het algemeen
A. De overeenkomst als rechtshandeling
Een overeenkomst is een rechtshandeling tussen twee of meer personen
waarbij een partij jegens een andere zich verbindt iets te doen, iets niet te doen
(art. 1142-1145 BW) of iets te geven (art. 1136-1141 BW).
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De meeste overeenkomsten zijn wederkerig. Dit wil zeggen dat beide
partijen verplichtingen opnemen jegens de andere partij.
Overeenkomsten steunen op de wilsovereenstemming tussen partijen. De
wil van de partijen bepaalt de inhoud van de overeenkomst. Overeenkomsten
zijn dan ook zelden te nemen of te laten. Ze staan open voor onderhandeling,
wat een diligente contractspartij beter kan doen. Wanneer er problemen
zouden opduiken met de afspraken, maakt een contractuele clausule vaak
een wereld van verschil. Wanneer bv. geen contractuele beperking van
aansprakelijkheid is voorzien, is een partij volgens het gemene recht gehouden
alle voorzienbare schade te vergoeden (art. 1149- 1151 BW). En deze kan
snel oplopen. Een leverancier die contractueel zijn aansprakelijkheid correct
heeft beperkt, is slechts aansprakelijk tot het overeengekomen bedrag, bv.
de waarde van het contract. Daarom is het voor de leverancier nuttig zijn
aansprakelijkheid contractueel te beperken.
De onderhandelingspositie van sommige partijen is zo sterk dat zij hun
standaardvoorwaarden kunnen opleggen. Dit is bv. vaak het geval bij de
huur van datatransmissielijnen en overheidsopdrachten. In dergelijk geval
heeft de wederpartij enkel de keuze om al dan niet toe te treden. Dergelijke
overeenkomst noemt men toetredingscontracten. In geval van twijfel worden
zij geïnterpreteerd tegen de opsteller ervan (art. 1162 BW).
Soms laat de wet de partijen geen keuzevrijheid en legt zij een bepaalde
regelgeving op. In dergelijk geval spreken we van dwingend recht. Dat is bv.
het geval voor arbeidsovereenkomsten, waarvoor de belangrijkste bepalingen
zijn vastgelegd in de wet op de arbeidsovereenkomsten (Wet betreffende
de arbeidsovereenkomsten dd. 3 juli 1978). Vaak echter is de wet niet van
dwingende aard, maar geldt zij slechts voor zover partijen niet anders zijn
overeengekomen. In dergelijk geval spreken we van aanvullend recht.
De overeenkomst ontstaat door de aanvaarding van een aanbod. Dit valt
niet noodzakelijk samen met de ondertekening van een schriftelijk document.
De aanvaarding kan, zeker tussen handelaars, op diverse wijzen gebeuren,
bv. door een handdruk of door de uitvoering van de overeenkomst. Zo werd
er reeds geoordeeld in rechte dat een aannemer, hoewel hij de overeenkomst
niet ondertekend had, zich toch tot de overeenkomst had verbonden door de
werken aan te vatten. Het schriftelijk document is wel zeer nuttig voor het
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bewijs van de overeenkomst. Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert,
moet het bestaan daarvan immers bewijzen (art. 1315 BW) wat zonder
schriftelijk bewijs uiteraard zeer moeilijk is.

B. Voorwaarden
Om geldig te zijn gesloten, moeten overeenkomsten voldoen aan volgende
vier voorwaarden (art. 1108 BW):
1. De partijen moeten hun volwaardige toestemming geven:
Wanneer een partij niet haar volwaardige toestemming heeft gegeven, is de
overeenkomst in principe nietig. Dit kan door een verkeerde voorstelling van
zaken of door beïnvloeding door externe factoren. We spreken dan van een
wilsgebrek. De wilsgebreken zijn dwaling, bedrog, geweld en benadeling.
2. De partijen moeten bekwaam zijn:
Partijen die niet bekwaam zijn tot het stellen van rechtshandelingen
kunnen geen geldige overeenkomst sluiten. De belangrijkste groep zijn de
minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar). Toch dient deze onbekwaamheid
te worden genuanceerd. Minderjarigen stellen immers dagdagelijks
rechtshandelingen (zoals het kopen van een brood of het openen van een gratis
e-mail account). De concrete handeling zal in dit geval worden beoordeeld op
basis van volgende drie vragen:
- Heeft de minderjarige reeds onderscheidingsvermogen? (een zesjarige zal
dit minder snel hebben dan een vijftienjarige)
- Betreft het een dagelijkse handeling of een handeling met verregaande
gevolgen?
- Werd de minderjarige benadeeld?
3. Het voorwerp van de overeenkomst moet bepaalbaar zijn:
Het voorwerp van een overeenkomst is bepaalbaar wanneer de
overeenkomst voldoende objectieve elementen bevat waardoor het kan worden
bepaald zonder bijkomend akkoord tussen de partijen.
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4. De oorzaak van de overeenkomst moet geoorloofd zijn:
De oorzaak is ongeoorloofd wanneer zij door de wet verboden is of
wanneer zij strijdig is met de goede zeden of de openbare orde.
Wanneer de overeenkomst geacht wordt nietig te zijn, heeft dit tot gevolg
dat partijen moeten teruggeplaatst worden in de situatie waarin ze zich
bevonden voor het afsluiten van de overeenkomst. In de praktijk zal dit vaak
gepaard gaan met het toekennen van een financiële vergoeding.

C. De onderhandeling van de overeenkomst
Vanaf het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten, zijn de
partijen gebonden door de voorwaarden ervan. Maar ook voorafgaand
gedurende de precontractuele fase, rusten er verplichtingen op de partijen.
De onderhandelingen dienen immers te goeder trouw te worden gevoerd.
Bovendien rust op beide partijen een wederzijdse informatieplicht. De
leverancier dient de klant goed te informeren van wat hij kan (en niet kan)
leveren en de klant dient de leverancier te informeren betreffende zijn wensen
en noden. Voor grotere of meer ingewikkelde projecten, is het nuttig om deze
precontractuele informatieplicht te concretiseren in de preambule of in een
bepaling betreffende de informatieplicht. De bewoording hiervan kan een
belangrijke impact hebben op de verplichtingen van de partijen.
Schendingen van de precontractuele aansprakelijkheid, worden beteugeld
als onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad ligt vervat in artikelen
1382 en 1383 BW: “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade
wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,
deze te vergoeden. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij
door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn
onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.”
Voor de toepassing hiervan moeten volgende drie voorwaarden vervuld zijn:
- er moet schade zijn;
- de schade is het gevolg van een toerekenbare fout;
- er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
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Er is sprake van een fout indien de algemene zorgvuldigheidsnorm is
geschonden. Dit wil zeggen dat de veroorzaker van de schade niet heeft
gehandeld zoals van een normaal zorgvuldig persoon (een bonus pater
familias) mag worden verwacht. De zorgvuldigheidsnorm wordt toegepast op
de concrete omstandigheden van het geval. Zo wordt voor leveranciers die
specialist zijn in hun materie, een strengere norm toegepast dan voor nietspecialisten.

D. Naleving, contractbreuk en remedie
a. Naleving

Zoals de Romeinen het stelden: “pacta sunt servanda” ofte “overeenkomsten
moeten worden nageleefd”. Tussen partijen hebben overeenkomsten kracht
van wet (artikel 1134 eerste lid B.W.).
Om de rechten en de plichten van de partijen te bepalen wordt in eerste
instantie naar de letter van de overeenkomst gekeken. Deze overeenkomst
kan bestaan uit een geschreven ondertekend document, maar evenzeer
uit algemene voorwaarden, factuurvoorwaarden, websitevoorwaarden of
cloudvoorwaarden die door de wederpartij werden aanvaard.
Het is dan ook gevaarlijk om overeenkomsten of voorwaarden te
aanvaarden waarmee je niet akkoord gaat of die de realiteit/de bedoeling van
de partijen niet correct weergeven. De rechter zal immers allereerst naar de
letter van de overeenkomst kijken om de rechten en verplichtingen van de
partijen te bepalen.
Maar de inhoud van de contractuele verbintenissen tussen partijen is
niet beperkt tot de letter van de overeenkomst. De partijen verbinden zich
immers “ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan
de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend”. (artikel 1135 B.W.)
Voorts moeten die verbintenissen te goeder trouw worden uitgevoerd (artikel
1134 derde lid B.W.). Dit betekent volgens de eisen van de redelijkheid en
de billijkheid. Een rechter heeft de mogelijkheid om onredelijke clausules
enigszins te matigen. Maar let wel: een rechter kan een overeenkomst niet
wijzigen op grond van de beginselen van de goede trouw of de billijkheid.
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b. Contractbreuk

Een contractpartij die haar verplichtingen niet naleeft pleegt
contractbreuk wanneer aan volgende twee voorwaarden is voldaan: (i) een
contractuele verplichting werd niet uitgevoerd en (ii) de tekortkoming is aan
de contractspartij te wijten. Dit laatste zal niet het geval zijn in geval van
overmacht (bv. Sony komt haar leveringsplicht niet na wegens een tsunami
in Japan) of indien de oorzaak van het niet uitvoeren van de verplichting ligt
bij de andere contractspartij (bv. de klant voorziet niet tijdig de benodigde
hardware voor de installatie van de software).
Een nalatige contractspartij dient te worden aangespoord door middel
van een ingebrekestelling waarin de grieven en de mogelijke consequenties
duidelijk worden uiteengezet. In deze ingebrekestelling dient de nalatige partij
een redelijke termijn te worden toegekend om alsnog te presteren. Enkel
wanneer het alsnog presteren niet meer mogelijk is of absoluut geen zin meer
heeft, dient niet ingebreke te worden gesteld. Let wel op. Het is aan de rechter
om hier achteraf over te oordelen.
Het is gebruikelijk dat ingebrekestellingen aangetekend worden
verzonden. Dit staat evenwel nergens in de wet. Ingebrekestellingen kunnen
dan ook via andere kanalen zoals e-mail edm. worden verzonden. Zolang ze
maar een duidelijke en ondubbelzinnige aanmaning zijn tot nakoming van de
verbintenissen.
Onderschat het belang van de ingebrekestelling niet. Overeenkomstig
artikel 1146 BW is schadevergoeding pas verschuldigd wanneer de schuldenaar
in gebreke is zijn verbintenis na te komen, behalve indien hetgeen de
schuldenaar zich verbonden heeft te geven of te doen, niet kon gegeven of
gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd, die hij heeft laten voorbij gaan.
Dit is een algemeen rechtsbeginsel waar door de rechter niet van kan worden
afgeweken. Tot dagvaarding overgaan vooraleer correct ingebreke werd gesteld,
kan er toe leiden dat geen schadevergoeding wordt bekomen.
c. Remedie

Wanneer de contractbreuk bewezen is, heeft de benadeelde partij volgende
mogelijkheden:
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- vordering van de uitvoering in natura (voor zover dit nog mogelijk is);
- indien de uitvoering in natura niet mogelijk is of deze de schade niet
volledig herstelt, vordering van schadevergoeding;
- vordering van de ontbinding van de overeenkomst;
- staking van de eigen verplichtingen (bv. de leverancier staakt de
leveringen bij niet-betaling door de klant).
De schuldeiser heeft niet de keuze om een vervangende schadevergoeding
te kiezen boven de uitvoering van de overeenkomst. In principe dienen
overeenkomsten uitgevoerd te worden in natura. Dit wil zeggen dat de
schuldenaar zijn contractuele verplichtingen dient uit te voeren. Vandaar
dat de ingebrekestelling (de ultieme aansporing om alsnog te presteren) zo
belangrijk is.
Wanneer de uitvoering in natura onmogelijk is of wanneer de schuldeiser
daardoor niet volledig is vergoed (bv. in geval van laattijdige uitvoering),
kan de rechter hem een vervangende schadevergoeding toekennen. De
vervangende schadevergoeding zal worden berekend door de vergelijking van
de situatie waarin de schuldeiser zich zou hebben bevonden zo het contract
naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de situatie waarin de schuldeiser zich nu
bevindt ingevolge de niet of slechts gedeeltelijke uitvoering van de verbintenis.
Belangrijk te noteren is dat de vergelijking niet wordt gemaakt met de situatie
wanneer de overeenkomst niet zou zijn gesloten. De maat van vergelijking is
de correcte uitvoering van de overeenkomst.
Maar de schuldeiser heeft niet enkel recht op vervangende
schadevergoeding: hij heeft recht op vergoeding van zijn volledige schade
die voorzienbaar was bij de contractsluiting (art. 1150 BW) en die een
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de niet-uitvoering van het contract
(art. 1151 BW). Dit houdt eveneens alle andere schade in zoals de redelijke
kosten die hij heeft moeten maken om de schade te beperken, geleden
verliezen, gederfde winsten en dergelijke meer. Schadeposten die door de
rechtspraak reeds werden erkend, zijn onder meer materiaalschade aan
hardware, schade aan het netwerk, kosten voor noodzakelijke wijzigingen
aan hardware, extra arbeidsuren, kosten voor noodprocedures, vergoedingen
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en strafsancties aan klanten, schade aan reputatie, kosten voor het
wedersamenstellen van data, ...
De waarde van de verbintenis waartoe de schuldenaar zich heeft
verbonden heeft geen directe invloed op de begroting van de schade. Ook
software die ter beschikking wordt gesteld voor een kleine of marginale
vergoeding, kan aanleiding geven tot een enorme schadeclaim. Daarom is het
voor de schuldenaar steeds aangewezen om contractueel zijn aansprakelijkheid
te beperken, ook al is de waarde van het contract gering. De aansprakelijkheid
wordt immers gemeten aan de hand van de voorzienbare schade en niet aan de
waarde van de overeenkomst of de financiële draagkracht van de partijen.
Wat hoger werd uiteengezet is het wettelijke regime. Dit is niet van
dwingende aard. Contractspartijen kunnen hun aansprakelijkheid contractueel
beperken. Dit kan op verschillende wijzen gebeuren, bv. door het kwalificeren
van de aard van de fout die de aansprakelijkheid veroorzaakt (zoals het
beperken van de aansprakelijkheid tot grote en opzettelijke fouten), door het
bepalen van een maximale grens van de aansprakelijkheid (bv. tot 100.000€
of tot de waarde van het contract), door het uitsluiten van indirecte schade of
gevolgschade en dergelijke meer.
Om geldig te zijn dienen aansprakelijkheidsbeperkingen te voldoen
aan drie voorwaarden. Indien zij hier niet aan voldoen, riskeren ze nietig en
onafdwingbaar te worden bevonden:
i. Geen inbreuk op wettelijke bepalingen: Sommige wetten voorzien in
een aansprakelijkheid en zijn van dwingend recht. Dit geldt bv. voor
gekende verborgen gebreken, productaansprakelijkheid en dergelijke
meer.
ii. De overeenkomst mag niet zonder voorwerp worden: Beperkingen
van aansprakelijkheid mogen de overeenkomst niet zonder voorwerp
maken. Dit zou het geval zijn mochten zij betrekking hebben op
essentiële verplichtingen onder de overeenkomst en de schuldeiser
zonder enige rechten of middelen laten om de nakoming af te dwingen.
Een voorbeeld van dergelijke nietige clausule is de clausule in een
contract voor het ontwikkelen van foto’s, welke bepaalt dat de klant in
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geval van verlies of schade aan het origineel zal worden vergoed met een
blanco rolletje.
iii. Misleiding of opzettelijke fout: Niemand kan zichzelf exonereren voor
bedrog of moedwillige fouten. De moedwillige fout heeft betrekking
op het voornemen de handeling te stellen en niet op de gevolgen ervan.
Een voorbeeld hiervan is het negeren van een rood licht. De dader reed
moedwillig door het stoplicht, maar bedoelde niet de gevolgen van
zijn handelen, nl. het aanrijden van een fietser. Een zware fout is geen
opzettelijke fout. Men kan zich dan ook rechtsgeldig exonereren voor
zware fouten.
Voor zover aan de drie bovenstaande voorwaarden is voldaan, zullen
exoneratiebedingen in principe afdwingbaar zijn, tenzij de bedinger
beschouwd kan worden als een professionele verkoper. De professionele
verkoper wordt immers vermoed het gebrek in de software te kennen, en
krachtens artikel 1643 BW hebben contractuele bedingen van niet-vrijwaring
voor verborgen gebreken geen uitwerking indien de verkoper op het ogenblik
van de verkoop kennis had van het gebrek in de zaak.
De professionele verkoper zal in principe aansprakelijk zijn voor
verborgen gebreken, tenzij hij het bewijs kan leveren van onoverwinnelijke
onwetendheid. In de praktijk zal dergelijk bewijs moeilijk te leveren zijn. Deze
regeling geldt enkel voor verborgen gebreken (bv. een bug die zich pas later
manifesteert) en niet voor zichtbare gebreken (bv. een kras op een cd-rom).
Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding door de klant. De
klant heeft de plicht de goederen op gebreken te inspecteren alvorens deze te
aanvaarden.

E. Einde van de overeenkomst
Eens beide partijen hun verplichtingen onder de overeenkomst hebben
nageleefd, dooft de overeenkomst uit en houdt zij op verdere gevolgen te
hebben. Overeenkomsten kunnen ook beëindigen door het verstrijken
van de contractueel voorziene termijn en door opzegging conform de
contractvoorwaarden. Wanneer de overeenkomst geen opzeggingstermijn
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voorziet, kan deze worden opgezegd middels een redelijke opzeggingstermijn.
Niemand kan immers tot in de eeuwigheid zijn gebonden. Natuurlijk kunnen
partijen ook steeds in onderling overleg besluiten een overeenkomst te
beëindigen.

F. De relatieve werking van de overeenkomst en derde
medeplichtigheid aan contractbreuk
Overeenkomsten strekken de contractpartijen tot wet. Andere personen
en bedrijven die geen partij zijn bij de overeenkomst (de zogenaamde ‘derden’
aan de overeenkomst) zijn door de overeenkomst niet gebonden. Dit wordt de
relatieve werking van overeenkomsten genoemd.
Dit is een vaak voorkomend probleem wanneer men werkt met een keten
van contracten. Stel dat bedrijf A personeel ter beschikking stelt aan bedrijf B.
Bedrijf B plaatst dit personeel bij klant C. Klant C is niet gebonden door een
niet-afwervingsclausule in het contract tussen A en B. C is immers een derde
aan deze overeenkomst.
Derden zijn niet gebonden door een overeenkomst waarbij ze geen partij
zijn, maar ze mogen ook niet aanzetten tot contractbreuk. In dergelijk geval
kunnen ze medeplichtig worden geacht aan de contractbreuk door de partij
die wel door de overeenkomst is gebonden.
Opdat er van derde medeplichtigheid aan conctractbreuk sprake kan zijn,
dient er allereerst een geldige overeenkomst (of clausule) te bestaan. Diegene
die derde medeplichtigheid inroept zal allereerst moeten bewijzen dat er
geldige afspraken tussen partijen bestaan.
Ten tweede moet er aangespoord worden tot het verbreken van de
overeenkomst of het overtreden van een clausule erin. Het aanzetten
tot het rechtmatig opzeggen van een overeenkomst is dus geen derde
medeplichtigheid aan contractbreuk. Immers, er is geen sprake van
contractbreuk.
Ten derde dient de derde medeplichtige op de hoogte te zijn (of horen te
zijn) van het bestaan van de overeenkomst. In geval de overeenkomst aan de
derde niet bekend is, kan hij niet medeplichtig zijn. Daarom is het van belang
de betrokkenen op voorhand te informeren. Wanneer men bv. vermoedt dat
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een klant wil overgaan tot het afwerven van een zelfstandig consultant die
gebonden is door een clausule die rechtstreeks werken met klanten verbiedt, is
het aangewezen de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit hoeft
niet aangetekend te gebeuren. Een eenvoudige e-mail volstaat.
En tenslotte dient de medeplichtige actief te hebben deelgenomen aan
de contractbreuk. Hij moet er actief toe hebben aangezet. Zo is het onwettig
om klanten te verwerven door hen aan te sporen om hun contract met de
concurrent te verbreken, maar perfect legaal om een klant die zijn contract
met zijn leverancier heeft verbroken aan boord te nemen. Het louter profiteren
van een contractbreuk is immers niet onwettig.

G. Geen overeenkomst
Vaak wordt er gezegd dat “men geen overeenkomst heeft met de
wederpartij”. Zulks is niet correct. Wanneer men samenwerkt heeft men
altijd een overeenkomst. Wat men bedoelt is dat men over geen ondertekend
document beschikt.
Op zich hoeft dit niet problematisch te zijn. Het is perfect mogelijk om
samen te werken zonder geschreven contract. Maar wanneer er problemen
opduiken is het puzzelen om te zien wie welke rechten en verplichtingen
heeft en vaak komen er dan onaangename verassingen bovendrijven. Enkele
voorbeelden:
- A betaalt B een vaste prijs om software te ontwikkelen. Nadien wenst A
de software te verkopen aan C. Dit kan niet zonder toestemming van B
aangezien de auteursrechten niet werden overgedragen. Gevolg: A dient
een tweede maal te betalen aan B.
- B levert software aan A voor een uitermate bescheiden bedrag. Er
zit evenwel een fout in de software die A schade berokkent. Gevolg:
B dient de schade van A te vergoeden hoewel deze vele keren de
vergoeding overtreft.
- A vraagt B om software te ontwikkelen. B doet zulks gedurende enige
tijd. A geeft instructies aan B en betaalt een maandelijks vast bedrag.
Gevolg: B is een personeelslid geworden van A. A kan de samenwerking
niet zomaar stopzetten.
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Wanneer men zonder schriftelijk contract werkt, verbindt men zich
soms tot zaken die men initieel niet voor ogen had. Pas wanneer deze zich
manifesteren, realiseert men zich dit. Het is net deze situatie die dient
vermeden te worden.
Wanneer men geen tijd of mogelijkheid heeft om een contract te
onderhandelen, kan men gebruik maken van algemene voorwaarden.
Men onderscheidt twee soorten algemene voorwaarden. Algemene
verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen die gelden
wanneer een bedrijf zijn producten en diensten aanbiedt, algemene
aankoopvoorwaarden deze wanneer het bedrijf producten en diensten van
een leverancier inkoopt. Het is belangrijk dat deze voorwaarden goed worden
doordacht zodat de belangrijke contractuele elementen erin worden geregeld.
Dergelijke voorwaarden zijn ook handig wanneer de wederpartij aandringt
op de onderhandeling van een contract maar de diensten reeds voordien
dienen te worden aangevat. In dergelijk geval kan een volgend bericht de
oplossing bieden:
Voor de leverancier:
“Wij zijn graag bereid tot het sluiten van een specifieke overeenkomst met u.
Zolang deze onderhandelingen niet zijn afgerond starten wij onze diensten onder
onze algemene voorwaarden waarvan wij kopie sluiten in bijlage.”
Voor de klant:
“Wij zijn graag bereid tot het sluiten van een specifieke overeenkomst
met u. Zolang deze onderhandelingen niet zijn afgerond verzoeken wij u uw
dienstverlening te starten onder onze algemene aankoopvoorwaarden waarvan wij
kopie sluiten in bijlage.”
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VI.
Informaticacontracten

1. Inleiding
Informaticacontracten verschillen op zich niet van andere contracten.
Daarom hebben de meeste informaticacontracten als basis dezelfde structuur
als gewone contracten:
- Tussen wie wordt de overeenkomst gesloten (de partijen)?
- Wat is het voorwerp van de overeenkomst (vb. verkoop of levering van
diensten)?
- Wat zijn de rechten en verplichtingen van de partijen?
- Zijn de algemene voorwaarden van één van de partijen van toepassing?
- Waar/hoe wordt de overeenkomst uitgeoefend/opgeleverd?
- Wat is de aanvangsdatum van de overeenkomst?
- Wanneer eindigt de overeenkomst en hoe kan zij door de partijen
worden opgezegd?
- Wat is de prijs?
- Hoe verlopen de betalingen?
- Dienen de partijen informatie geheim te houden?
- ...
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2. Bespreking van de belangrijkste clausules
Hieronder wordt ingegaan op een aantal belangrijke aandachtspunten
die belangrijk zijn in de meeste informaticacontracten. Waar nuttig worden
voorbeeldclausules toegevoegd. Het is belangrijk voor ogen te houden dat de
voorbeeldclausules niet geschikt zijn voor alle omstandigheden. Zo zal een
clausule die zeer goed is voor een leverancier, vaak ronduit slecht zijn vanuit
het standpunt van de klant. Daarom dient men uitermate op te letten bij het
overnemen van voorbeeldclausules.
Het is noodzakelijk gespecialiseerd juridisch advies in te winnen alvorens
de voorbeeldclausules uit dit boek toe te passen.

A. Voorwerp
Wanneer men een overeenkomst opstelt, dient eerst en vooral het
voorwerp goed te worden bepaald. Dit lijkt evident, maar men zou versteld
staan hoe vaak hiertegen wordt gezondigd. Het gebeurt regelmatig dat partijen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst in discussie treden over wat er
nu juist dient te worden geleverd. Vaak verwacht de klant voor een bepaalde
prijs meer te zullen krijgen dan dat de leverancier voor diezelfde prijs wenst te
leveren.
Bij grote informaticaprojecten is het aangewezen dat eerst een studie/
analyse wordt gemaakt van het voorwerp van de overeenkomst. Deze kan
in bijlage worden gevoegd. Veelal zal het uitvoeren van de voorstudie een
afzonderlijke opdracht zijn. Wanneer het maken van een dergelijke studie bij
de uitvoering van de overeenkomst hoort, dient zulks duidelijk te worden
aangegeven (vb. informaticatoepassing: business analyse -> functionele analyse
-> technische analyse -> ontwikkeling zelf ).
In de loop van de overeenkomst kunnen partijen natuurlijk steeds
overeenkomen om het voorwerp van de overeenkomst te wijzigen. Vaak wordt
hiervoor een specifieke procedure voorzien.
Voorbeeldclausule voor een aanneming voor de ontwikkeling van een
softwarepakket:
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“a. Projectspecificaties
Op basis van de Projectbeschrijving door de klant (Bijlage A) gaat de
leverancier over tot een vooronderzoek en beschrijving van het Project en de
aanpak van het Project en stelt de Projectspecificaties op (die worden gevoegd in
Bijlage B), welke als basis en referentiepunt zal fungeren voor de verdere levering
van de Diensten.
De klant bestudeert de door de leverancier opgestelde Projectspecificaties
en formuleert haar opmerkingen of keurt deze goed binnen de ___ dagen na
ontvangst ervan. Ingeval de klant opmerkingen heeft geformuleerd, zal de
leverancier deze binnen de ___ dagen in de Projectspecificaties verwerken. Deze
werkwijze wordt herhaald tot partijen akkoord zijn over de Projectspecificaties.
Bij gebreke aan tijdige reactie door de klant worden de Projectspecificaties
geacht te zijn goedgekeurd.
b. Projectuitvoering
De leverancier zal, conform de voorwaarden zoals vervat in deze
Overeenkomst, het Project, conform de specificaties zoals vervat in Bijlage B
opleveren.
c. Change Requests
Eventuele wijzigingen in de door de klant eerder kenbaar gemaakte behoeftes,
en/of veranderingen en/of toevoegingen aan het Project of de Projectspecificaties
kunnen zowel door de klant als door de leverancier geïnitieerd worden via een
Change Request. Een Change Request dient schriftelijk goedgekeurd te worden
door de klant en de leverancier. Change Requests kunnen aanleiding geven tot
een aanpassing van de tussen Partijen overeengekomen prijs en het tussen Partijen
overeengekomen tijdsschema.
De leverancier behoudt zich het recht voor geen Change Requests uit te voeren
zolang geen geschreven overeenkomst is bereikt over dergelijke wijzigingen. Indien
de klant wijzigingen vraagt en deze door de leverancier worden uitgevoerd zonder
vaste prijsafspraak, zullen deze wijzigingen in regie worden uitgevoerd aan de op
dat ogenblik gangbare tarieven van de leverancier.
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De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet in te gaan
op de door de klant kenbaar gemaakte of gevraagde wijzigingen, aanpassingen
en/of toevoegingen, indien hij van mening is dat het door de klant gevraagde
onrealiseerbaar is en/of een negatief effect heeft op het Project.
Studies en werk dat de leverancier onderneemt met het oog op de evaluatie van
door de klant gevraagde Change Requests, zullen worden aangerekend aan de dan
geldende tarieven van de leverancier.”

B. Resultaatsverbintenis vs. inspanningsverbintenis
Wanneer een aannemer een verbintenis op zich neemt, is het belangrijk
om een onderscheid te maken tussen een inspanningsverbintenis (ook wel
middelenverbintenis of best efforts genaamd) en een resultaatsverbintenis (ook
wel uitslagverbintenis genaamd).
Bij een resultaatsverbintenis verbindt de schuldenaar zich ertoe om een
bepaald resultaat te bereiken. Wanneer de schuldenaar dit resultaat niet
bereikt, wordt hij geacht aansprakelijk te zijn wegens niet nakoming van zijn
verbintenis. Het is aan de schuldenaar om het bewijs te leveren dat de reden
van de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Hij moet dus zelf het
tegenbewijs leveren.
Bij een inspanningsverbintenis verbindt de schuldenaar er zich louter
toe om zich te zullen inspannen een bepaald resultaat te halen. Dit resultaat
is evenwel niet gegarandeerd. Wel dient de schuldenaar alle inspanningen te
leveren die van een normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon kunnen
worden verwacht. Wanneer het resultaat niet wordt gehaald, volstaat dit op
zich niet opdat de schuldenaar aansprakelijk zou zijn. Het is aan de schuldeiser
om het bewijs te leveren dat de schuldenaar niet de inspanningen heeft
geleverd die van een redelijke –professionele– partij kunnen worden verwacht.
Het spreekt voor zich dat dit onderscheid zeer belangrijk wordt wanneer
een beoogd resultaat niet is gehaald.
Hieronder worden twee voorbeelden van clausules gegeven waarbij de
leverancier voor de klant een software systeem dient te ontwikkelen op maat:
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Voorbeeldclausule resultaatsverbintenis:
“De leverancier aanvaardt de opdracht om een volledig geïntegreerd
softwarepakket aan de klant te leveren, zoals in detail beschreven in de functionele
en technische specificaties aangehecht als Bijlage A (hierna het “Pakket”).
De leverancier waarborgt de volledige overeenstemming van het Pakket aan de
behoeften van de klant, zoals bepaald in de functionele en technische specificaties
en/of andere documenten welke in de loop van het project worden opgesteld.
Eventuele functies die niet uitdrukkelijk zijn voorzien, doch vanzelfsprekend
binnen het kader van het project vallen, zullen eveneens worden geleverd. De
leverancier heeft kennis van de feitelijke omgeving waarin het Pakket zal moeten
functioneren en aanvaardt deze omgeving als zodanig, zonder voorbehoud. De
leverancier zal de klant raad en assistentie geven bij het Pakket, en waarschuwen
voor alle mogelijke risico’s welke verbonden zouden zijn aan het ontwerp of het
gebruik van het Pakket.
De leverancier verbindt zich om het Pakket te ontwikkelen en te installeren
volgens de regels der kunst, en het foutenvrij op te leveren, en eventuele
fouten, tekortkomingen of gebreken welke toch nog zouden voorkomen in de
programmatie, de instructies, de parametrisatie, de handleidingen, de schema’s of
meer in het algemeen in elk element van het Pakket op eigen kosten te verbeteren.”
Voorbeeldclausule inspanningsverbintenis:
“De leverancier aanvaardt de opdracht om een softwarepakket aan de klant
te leveren, zoals globaal beschreven in de functionele en technische specificaties
aangehecht als Bijlage A (hierna het “Pakket”).
De leverancier werkt bij de uitvoering van het project volgens de regels van
de kunst en met gekwalificeerd personeel. Hoewel de leverancier zijn diensten
naar best inzicht en vermogen zal presteren en/of leveren, biedt de leverancier,
geen enkele garantie met betrekking tot het Pakket, waaronder de garantie dat het
Pakket geschikt zal zijn voor een bepaald doel of dat het zal overeenstemmen met
de behoeften van de klant.”
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C. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Een clausule waarvan het belang vaak over het hoofd wordt
gezien, is de toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden of
aankoopvoorwaarden van één van de partijen. Wanneer het contract een
bepaald element niet voorziet, dan zal toepassing worden gemaakt van de
algemene voorwaarden van de partij die deze heeft opgelegd. Aangezien
algemene voorwaarden veelal eenzijdig zijn opgesteld in het voordeel van
de partij die ze heeft opgesteld, kan dit voor de wederpartij voor vervelende
verrassingen zorgen. Daarom voorzien contracten vaak expliciet dat de
algemene voorwaarden van de partijen niet van toepassing zijn.
Voorbeeldclausule:
“De algemene aankoops- of verkoopsvoorwaarden van de partijen zijn niet van
toepassing op deze Overeenkomst.”

D. Intellectuele rechten
Om een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen gebruiken, dient
men te kunnen aantonen op basis waarvan men zijn gebruiksrechten
haalt. Kan men geen gebruiksrechten aantonen, dan dient men zich van
ieder gebruik te onthouden. Het werk toch gebruiken, vormt immers een
auteursrechtelijke inbreuk.
Daarom is het van belang dat de gebruiksrechten die de leverancier aan
de klant geeft zo goed mogelijk zijn gedefinieerd in de licentieovereenkomst.
Deze gebruiksrechten kunnen op diverse wijzen worden omgeschreven.
Parameters die vaak worden gehanteerd zijn:
- Aantal toegestane gebruikers: hierbij is het van belang of het unieke,
bij naam genoemde gebruikers (named users), dan wel gelijktijdige
gebruikers zijn (concurrent users). In het eerste geval kunnen slechts de
benoemde gebruikers de software gebruiken; in het tweede geval kan
iedereen de software gebruiken, zolang het maximaal toegestane aantal
gebruikers op eenzelfde ogenblik niet wordt overschreden.
- Infrastructuur: vaak worden de gebruiksrechten gekoppeld aan
technische maatstaven zoals een bepaald aantal CPU’s. Het probleem
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met het gebruik van technische termen in contracten is dat technologie
evolueert. Is een dual core bv. één of twee CPU’s en een quad-core
bijgevolg mogelijk vier? Hier zijn hier al heel wat discussies over
gevoerd.
- Looptijd: zeer belangrijk is de duur van de licentie te bepalen. Is deze
slechts geldig voor een jaar of onbeperkt in tijd?
- Andere prijscriteria: partijen zijn volledig vrij om de parameters te
bepalen. Zo worden licenties ook verleend per click, per impressie per
view edm. Het belangrijkste hierbij is dat de klant het reële gebruik kan
opvolgen zodat er geen discussies ontstaan omtrent de afrekening.
- Territorium: men kan de licenties ook aan een geografisch territorium
koppelen. Wanneer men de licentie zo ruim mogelijk wenst te
definiëren, bepaalt men het territorium wereldwijd.
- Bedrijfsniveau: vaak verleent men ook licenties op bedrijfsniveau:
corporate licenses. Ofwel is dit een groepslicentie met korting voor een
bepaald aantal gebruikers, ofwel is dit een licentie die alle intern gebruik
door het bedrijf dekt. Wanneer men wil dat de gehele groep van het
programma gebruik kan maken, dient men dit expliciet te definiëren.
- Exclusiviteit: voor belangrijke projecten bedingt men vaak een
exclusieve licentie. De leverancier kan het programma dan niet meer
aan derden in licentie geven. Men kan de exclusiviteit ook beperken tot
bv. een industriële sector, een geografisch gebied en dergelijke meer.
- Aanpassingen: wanneer de klant het recht wil hebben de software aan te
passen, dient zulks best expliciet te worden bedongen.
- Sublicenties: wanneer de klant de bedoeling heeft de software te
commercialiseren of anderszins met derden te delen, dient zulks
expliciet te worden voorzien.
- Overdracht van licentie: indien de klant de licentie wenst te kunnen
overdragen, is het aangewezen dit in de licentie te voorzien. Indien dit
niet is gebeurd, kan de klant zich nog op de uitputtingsleer beroepen.
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Beter is evenwel deze discussie te vermijden en de mogelijkheid tot
overdracht expliciet te bepalen.
- Overdracht van IP: in sommige gevallen zal de klant geen genoegen
nemen met een loutere licentie en de eigendom van de IP willen. Dit
dient expliciet in het contract te worden voorzien. In geval geen clausule
is opgenomen, blijft de IP bij de leverancier. Vaak heeft de klant niet
alle IP nodig. Wanneer een klant bv. een webshop laat ontwikkelen,
heeft hij vaak voldoende aan eigendomsrechten op de code die het
specifieke uiterlijk van zijn website bepalen (HTML, CSS…). De
rechten op de achterliggende programma’s blijven dan vaak beter bij de
leverancier zodat deze kunnen worden ingezet voor andere klanten, wat
de prijs zal drukken. Er zijn verschillende tussenoplossingen mogelijk.
Bovenstaande lijst is geenszins exclusief. Een licentie is geen wettelijk
bepaalde term. Partijen kunnen deze zelf invullen.
Voorbeeldclausule:
“Na betaling van de verschuldigde bedragen verleent de leverancier aan de
klant een niet overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het Pakket zoals
beschreven in de Bijlage. Deze licentie geldt voor het aantal gebruikers zoals
vermeld in de Bijlage, en enkel en alleen met het oog op het gebruik van het Pakket
in overeenstemming met het beoogde doel.
De klant zal het Pakket in zijn geheel of gedeeltelijk niet gebruiken,
afdrukken, kopiëren, aanpassen, vertalen of wijzigen, tenzij zoals uitdrukkelijk
voorzien in deze Overeenkomst of zoals is toegestaan onder dwingend recht.
Daarenboven heeft de klant geen toelating om het Pakket om te zetten
in broncode, te decompileren, te deassembleren, of te analyseren bij “reverse
engineering” en iedere poging hiertoe zal beschouwd worden als een inbreuk op
deze Overeenkomst, tenzij dergelijke daad uitdrukkelijk is toegestaan bij dwingend
recht. Deze laatste uitzondering geldt niet wanneer de benodigde informatie vrij
verstrekt wordt door de leverancier.”
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E. Beperking aansprakelijkheid
Zoals boven uiteengezet is diegene die tekortschiet in zijn contractuele
verplichtingen (of contractbreuk pleegt) gehouden de schade die zijn
medecontractant lijdt te vergoeden. De schade die dient te worden vergoed
is alle schade die voorzienbaar was bij de contractsluiting (art. 1150 BW) en
die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de niet- uitvoering van het
contract (art. 1151 BW).
Dit wettelijke regime is evenwel niet van dwingende aard. Partijen kunnen
anders overeenkomen. Het is voor leveranciers aangewezen om van deze
mogelijkheid gebruik te maken en hun aansprakelijkheid in een contract of via
hun algemene voorwaarden te beperken.
Voorbeeldclausule:
“Hoewel de leverancier de Dienst en/of Product naar best inzicht en vermogen
zal presteren en/of leveren, biedt de leverancier geen enkele garantie met betrekking
tot de geleverde Dienst of Product, waaronder de garantie dat de Dienst of Product
geschikt zal zijn voor een bepaald doel.
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en
onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of bewezen opzet. De leverancier zal
nooit aansprakelijk zijn voor indirecte - of gevolgschade, zoals verlies van inkomen,
vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz. zelfs indien de leverancier op de
hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.
De aansprakelijkheid van de leverancier met betrekking tot rechtstreekse schade
zal beperkt zijn tot herstel in natura door het opnieuw presteren van de te leveren
Diensten en/of het leveren van het Product.
Zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van de
leverancier zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door
haar in het kader van de schadeverwekkende Dienst en/of Product aan de klant
gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.”

F. Waarborg intellectuele rechten
Wanneer vast komt te staan dat geleverde software inbreuk pleegt op
intellectuele rechten van een derde (bv. op auteursrechten, databankrechten of
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patenten), staan zowel de leverancier als de klant voor problemen. De derde
kan zich immers zowel tegen de leverancier als tegen de klant richten wegens
inbreuken op zijn rechten. Dat de klant te goeder trouw handelde (wegens
voortgaand op de licentie verstrekt door zijn leverancier) doet hierbij niet
terzake. Ook een te goeder trouw gedane inbreuk is een inbreuk die dient te
worden vergoed. Bovendien heeft de derde het recht om ieder gebruik van de
inbreukplegende software laten stopzetten.
De leverancier zal de klant hiervoor dienen te vergoeden. Daarom is
het voor de leverancier aangewezen met de klant voorafgaandelijk afspraken
hieromtrent te maken.
Deze afspraken hebben best betrekking op (1) het voeren van een
eventueel geschil, (2) de wijziging van de inbreukplegende software in een
variant die geen inbreuk pleegt en (3) de vergoeding indien vervanging niet
mogelijk is.
Een voorbeeldclausule is:
“De leverancier garandeert dat hij het recht heeft licenties te verlenen voor het
Pakket onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en dat hij geen kennis heeft
van enige vordering in hoofde van een derde dat het gebruik van het Pakket een
inbreuk vormt op enig octrooi- of auteursrecht van een dergelijke derde.
Indien met gerechtelijke stappen wordt gedreigd of indien die genomen worden
tegen de klant met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip
van auteursrechten, databankrechten, octrooirechten of soortgelijke rechten op het
Pakket en/of documentatie, verbindt de klant er zich toe de leverancier hiervan
onverwijld op de hoogte te brengen en de leverancier de toestemming te geven zich
in dergelijke procedure te verdedigen.
De leverancier zal de klant vergoeden, verdedigen en vrijwaren voor elke
rechterlijke uitspraak, kost of andere aansprakelijkheid voortvloeiende uit enige
inbreuk van het Pakket op auteursrechten van derden, uitgezonderd voor zover de
leverancier aantoont dat dergelijke inbreuk veroorzaakt wordt door een product of
dienst die verschilt van de door de leverancier geleverde producten en diensten.
De leverancier zal ten aanzien van de klant niet aansprakelijk zijn voor
schade-eisen wegens inbreuken gebaseerd op het feit dat het Pakket gebruikt is in
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combinatie met een ander product dat niet inbegrepen is in de door de leverancier
geleverde producten, of dat het Pakket door de klant is gewijzigd of gebruikt op een
wijze waarvoor het niet ontworpen is.
Indien het gebruik van het Pakket, of een relevant deel ervan, lijkt te gaan
leiden tot een juridische actie, zal de leverancier op eigen kosten:
a) het Pakket, of een relevant deel ervan, vervangen door nietinbreukmakende software of een niet-inbreukmakend relevant deel ervan,
of het Pakket, of een relevant deel ervan, aanpassen teneinde de inbreuk
ongedaan te maken, of,
b) het inbreukmakend Pakket, of het inbreukmakende relevant deel ervan
terugnemen, en de klant het betrokken deel van de vergoeding terugbetalen,
verminderd met een discount voor afschrijving begroot op 20% per jaar, of,
c) voor de klant het recht bekomen om het inbreukmakend Pakket, of het
inbreukmakende relevante deel ervan, te gebruiken.
De aansprakelijkheid van de leverancier voor aanspraken door derden inzake
intellectuele eigendomsrechten is beperkt tot degene die hierboven is uiteengezet.”

G. Gebruik van free and open source software (FOSS)
Om de ontwikkelingstijd te versnellen, gebruiken leveranciers vaak
FOSS. Toch dient daarmee te worden opgelet. Vaak weet men niet of de code
deugdelijk is en of diegene die de code op het internet heeft geplaatst hiertoe
wel de rechten heeft. Ook het soort licentie die op de code van toepassing is,
kan van belang zijn. Het kan het gebruik ervan door de klant immers sterk
beperken.
Daarom is het essentieel om goede afspraken te maken betreffende welke
code door de leverancier kan worden gebruikt. Er kunnen bv. afspraken
worden gemaakt betreffende uit welke online bronnen de leverancier code mag
halen en onder welke FOSS licenties.
Een ander aandachtspunt is het feit dat FOSS typisch ter beschikking
wordt gesteld zonder enige garantie. De partijen dienen af te spreken hoe
hiermee wordt omgegaan.
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Een voorbeeldclausule:
“Als de klant dat wenst, zal de leverancier bij de Diensten en/of Producten free
software en open source software (FOSS) gebruiken. De klant zal de leverancier
expliciete richtlijnen bezorgen met betrekking tot de FOSS-licenties en FOSSbronnen die de klant aanvaardt. De klant erkent uitdrukkelijk de voor- en
nadelen van FOSS en FOSS-licenties te kennen, zoals het feit dat FOSS wordt
geleverd in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige garantie en vaak met
specifieke beperkingen met betrekking tot het gebruik. De leverancier biedt geen
enkele garantie of waarborg met betrekking tot FOSS, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen. De leverancier biedt geen bredere gebruiksrechten op
FOSS dan bepaald in de toepasselijke FOSS-licentie.”
Het is natuurlijk mogelijk dat de leverancier, al dan niet tegen betaling,
juist wel een garantie biedt op de FOSS.

H. Verplichtingen van de klant
In contracten wordt vaak de nadruk gelegd op de verplichtingen van
de leverancier. Wanneer er dan een probleem opduikt, verschuilt de klant
zich vaak (al dan niet terecht) achter zijn statuut als leek. De professionele
leverancier had dit dan maar moeten voorzien.
Daarom is het voor de leverancier aangewezen in het contract stil
te blijven staan bij de verplichtingen van de klant inzake informatie,
medewerking, ter beschikkingstelling van personeel voor testing, software,
hosting en dergelijke meer. Wanneer het welslagen van het project afhangt
van een goede medewerking van de klant, is het noodzakelijk om dit in het
contract te voorzien. Het is natuurlijk van belang dat deze clausule specifiek
wordt geschreven op maat van het project.
Een voorbeeldclausule:
“De klant verbindt zich ertoe om op zeer precieze en duidelijke wijze zijn
wensen, noden en vereisten met betrekking tot alle prestaties die de leverancier
dient te leveren onder deze Overeenkomst kenbaar te maken aan de leverancier.
De klant verbindt zich ertoe om de leverancier uit eigen beweging en binnen
redelijke termijn alle beschikbare informatie te verstrekken die nodig is en/of op
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één of andere wijze kan bijdragen aan de succesvolle verwezenlijking van alle
opdrachten die de leverancier in het kader van deze Overeenkomst van de klant
heeft gekregen.
Daarnaast zal de klant op eerste verzoek en binnen redelijke termijn aan
de leverancier alle noodzakelijke en/of nuttig informatie verstrekken die door de
leverancier gevraagd wordt en die de leverancier nodig heeft om hem toe te laten
zijn opdrachten naar behoren uit te voeren.
De klant begrijpt het grote belang van en garandeert de adequaatheid en
nauwkeurigheid van alle gegevens, instructies en informatie die door de klant in
het kader van deze Overeenkomst aan de leverancier worden verschaft.
De klant verbindt er zich tevens toe om alle redelijke voorzieningen die
de leverancier nodig heeft om de in deze Overeenkomst voorziene prestaties
te leveren ter beschikking te stellen, waaronder, doch niet beperkt tot, de
uitrusting en software als beschreven in de bijlage. De klant blijft op elk moment
verantwoordelijk voor de correcte werking en beschikbaarheid van deze uitrusting
en software.”

I. Oplevering en aanvaarding van software
a. Levering

De levering is de overdracht van de zaak in de macht en het bezit van
de klant. Bij fysieke goederen zoals de levering van tafels en stoelen, is dit
een duidelijke zaak. Er kan immers duidelijk worden vastgesteld wanneer de
leverancier de goederen fysiek aan de klant overdraagt. In geval van software
(uitgenomen evidente gevallen zoals de aankoop van een DVD in de winkel)
is dit veelal minder duidelijk. De bouw van software is immers een gradueel
proces dat vaak door het IT departement van de klant van nabij wordt
opgevolgd. Het is niet altijd vast te stellen wanneer een (deel)oplevering heeft
plaatsgevonden. Nochtans is dit van belang gezien de levering van de software
de plicht met zich meebrengt voor de klant om deze al dan niet in ontvangst te
nemen en tot aanvaarding over te gaan.
Het is aan de leverancier om te bewijzen dat hij heeft opgeleverd en aan
zijn leveringsplicht heeft voldaan. Daarom is het voor de leverancier belangrijk
om daaromtrent goede afspraken te maken in de overeenkomst.
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b. Aanvaarding door de klant

Zo mogelijk nog belangrijker dan de vraag of de software werd geleverd,
is de vraag of deze werd aanvaard door de klant. Aanvaarding heeft immers in
principe tot gevolg dat het risico overgaat op de klant.
1. Koop of aanneming
Voor de vraag of de leverancier aansprakelijk is voor gebreken in de
software (en de klant tot betaling dient over te gaan/zich niet tot de leverancier
kan richten voor schadevergoeding of herstel) is het van belang na te gaan
of de levering van de software juridisch kwalificeert als koop-verkoop of als
aanneming van werk.
Onder koop-verkoop verstaat men het overdragen van de eigendom van een
bestaande of toekomstige zaak tegen een vooraf bepaalde of bepaalbare prijs. Het
opleveren van software kan worden gekwalificeerd als koop-verkoop wanneer
de essentie van de overeenkomst de overdracht van het programma is.
Een aannemingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij iemand
een ander persoon ermee belast een bepaald werk uit te voeren door materiële of
intellectuele handelingen te stellen. Wanneer de nadruk ligt op de levering van
diensten, zal de overeenkomst kwalificeren als aanneming.
2. Zichtbare gebreken
Verkoop: In geval van koop-verkoop staat de verkoper na de in
ontvangstname van de goederen door de koper in principe niet meer in voor
gebreken die zichtbaar zijn en de koper dus zelf had kunnen waarnemen. De
redenering is hier dat de koper het gebrek had moeten kennen op het ogenblik
van de in ontvangstname en de gekochte waar met het gebrek heeft aanvaard.
Deze regel is terug te vinden in artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek.
Veelal wordt het niet voldoende geacht dat de koper het bestaan van
het gebrek had kunnen afleiden uit uitwendige tekenen. Het gebrek dient
duidelijk zichtbaar te zijn en de schadelijke gevolgen dienen overzienbaar
te zijn. Daartegenover staat wel dat de koper een zekere onderzoeksplicht
heeft bij aanvaarding van het goed. Wanneer de koper nalaat om het goed te
onderzoeken, doet hij zulks op eigen risico.
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Omgekeerd vloeit uit dit principe voort dat een koper niet kan worden
gedwongen om een goed te aanvaarden (en te betalen) wanneer er zich
zichtbare gebreken voordoen. De koper heeft in dergelijk geval het recht om
de levering te weigeren. De koper dient dadelijk te protesteren. Hoe snel dit
dient te zijn zal de feitenrechter beoordelen aan de hand van de concrete
omstandigheden. Wanneer de klant het programma bv. dient te installeren om
de gebreken vast te stellen, spreekt het voor zich dat hij daar een zekere termijn
dient voor te krijgen.
Aanneming: Voor aanneming van diensten geldt deze regel uit het
burgerlijk wetboek niet. Hierbij geldt dat de zichtbare gebreken pas gedekt
worden (1) door de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant (bv. het
aftekenen van een document ter aanvaarding van de levering of (2) door het
verstrijken van een termijn die zo lang is dat het gebrek aan reactie van de
klant slechts als een aanvaarding van de gebreken kan worden uitgelegd. Het
spreekt voor zich dat de leverancier gebaat is bij een formele aanvaarding.
3. Verborgen gebreken
De hieronder besproken regeling geldt in de B2B context. Consumenten
hebben een eigen beschermingsregime dat veel verder gaat. Deze wettelijke
garantieregel wordt niet in dit boek besproken.
Verkoop: Een koper dient de gekochte waar te kunnen gebruiken
waarvoor het is bestemd. Indien dat niet het geval is (en het gebrek was niet
zichtbaar), is de leer inzake vrijwaring voor verborgen gebreken in principe van
toepassing. De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken ongeacht of
de koper overgegaan is tot aanvaarding.
Er is sprake van een verborgen gebrek wanneer er voldaan is aan volgende
voorwaarden:
- Gebrek: Er is een intrinsieke tekortkoming die de zaak deels of volledig
ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe deze is bestemd. Zo werd
van een softwareprogramma dat na installatie besmet bleek te zijn met
een virus geoordeeld dat dit een verborgen gebrek uitmaakt.
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- Verborgen: Dit houdt in dat het gebrek niet zichtbaar was bij levering
en de koper het gebrek niet kende of hoefde te kennen, ook niet na een
aandachtig, normaal onderzoek.
- Ernstig: het gebrek dient voldoende ernstig te zijn. Dit zal niet het geval
zijn wanneer het genot door de koper niet wezenlijk wordt gehinderd of
het gebrek makkelijk te herstellen is.
- Anterieur: Het gebrek diende minimaal in de kiem reeds aanwezig te
zijn op het ogenblik van de levering. Gebreken die nadien ontstaan,
kunnen niet aan de verkoper worden toegerekend.
Wanneer een verborgen gebrek wordt vastgesteld, heeft de koper de keuze
om ofwel de zaak terug te geven en zich de aankoopprijs te doen terugbetalen
ofwel om de zaak te houden en zich een gedeelte van de prijs te doen
terugbetalen.
In geval de verkoper te kwader trouw is (hij kende het gebrek of
had dit moeten kennen) heeft de koper bovendien recht op volledige
schadevergoeding (winstderving, verlies cliënteel, kosten voor vervanging van
de zaak, …).
Op professionele verkopers rust het vermoeden dat zij het gebrek in de
zaak kenden. Dit is evenwel een weerlegbaar vermoeden. Het is dus aan de
verkoper om het bewijs te leveren dat hij het gebrek niet kende en ook niet
had moeten kennen.
Aanneming: De aanvaarding door de opdrachtgever stelt de aannemer
niet automatisch vrij van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Het
grote wezenlijke verschil met de koopovereenkomst ligt er hem evenwel in
dat de aannemer van een werk niet wordt vermoed kennis te hebben van een
verborgen gebrek dat het door hem vervaardigde werk aantast.
Waar de verkoper zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken wettelijk
niet kan uitsluiten, kan de aannemer dat wel. Een aannemer zal een dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkende clausule dan ook vaak opnemen in zijn
algemene voorwaarden.
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c. Conforme levering

De leverancier voldoet slechts aan zijn leveringsplicht indien de door hem
geleverde zaak overeenstemt met de zaak die de overeenkomst beschrijft. Bij
oplevering is het de taak van de klant om na te gaan of:
- de geleverde goederen en diensten conform zijn aan de afspraken;
- het geleverde geen zichtbare gebreken vertoont (zichtbare gebreken zijn
die gebreken die de klant tijdens een aandachtig onderzoek van het
geleverde zou kunnen/moeten opmerken);
- de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met de
afspraken.
De aanvaarding heeft ook betrekking op de andere verplichtingen van de
leverancier: de levering gebeurde op tijd, op de afgesproken plaats edm.
De vraag of de geleverde software voldoet aan de projectspecificaties is
doorgaans een vraag van conformiteit van de levering en niet van verborgen
gebreken. Dit onderscheid is uitermate belangrijk aangezien beweerde
niet-conformiteit in principe is gedekt door de aanvaarding door de klant.
Verborgen gebreken daarentegen zijn niet gedekt door de aanvaarding.
d. Tussentijdse, voorlopige en definitieve aanvaarding

Bij grotere projecten wordt vaak gewerkt met tussentijdse opleveringen
en aanvaardingen. Er dient dan goed te worden afgesproken welke gevolgen
partijen beogen met de tussentijdse leveringen. De hamvraag is hier of de
klant het recht heeft bij de finale levering opmerkingen te formuleren die hij
had kunnen maken bij een deeloplevering, of dat deze zijn gedekt door de
tussentijdse aanvaarding.
De definitieve aanvaarding dient te worden onderscheiden van de
voorlopige aanvaarding. Bij de voorlopige aanvaarding wordt slechts
vastgesteld dat de werken voltooid zijn. Een voorlopige oplevering impliceert
geenszins een goedkeuring of aanvaarding van het geleverde. De definitieve
aanvaarding zal dan pas plaatsvinden na een testperiode.
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e. Voorbeeldclausules

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat zowel de leverancier als de klant
gebaat zijn met duidelijke afspraken betreffende oplevering en aanvaarding.
Hieronder volgen een aantal voorbeeldclausules.
Voorbeeldclausule (uitgebreide variant):
“Per onderdeel of module zal een voorlopige deeloplevering plaatsvinden
zoals bepaald in de bijlage. De installatie zal geschieden volgens de specificaties
in de bijlage.
Elke voorlopige deeloplevering wordt voorafgegaan door een test. De testcriteria
zullen in gezamenlijk overleg worden opgesteld en schriftelijk worden vastgelegd ten
laatste twee weken voor het begin van de test. De voorlopige deeloplevering houdt
in geen enkele betekenis enige aanvaarding door de klant van het onderdeel of de
module in.
Op de in de bijlage vermelde data dient het betreffende onderdeel of module de
test te hebben doorstaan en te werken overeenkomstig deze overeenkomst. Eventuele
gebreken worden door de leverancier hersteld binnen de vijf werkdagen na de
voorlopige deeloplevering.
Binnen de twee weken na de laatste voorlopige deeloplevering zal een test van
het volledige systeem plaatsvinden welke als voornaamste doel heeft de integratie
van alle onderdelen en modules te testen. Indien het systeem deze test doorstaat, zal
het systeem door de klant zo snel als mogelijk in gebruik worden genomen. Indien
het systeem gedurende een redelijke termijn foutloos heeft gefunctioneerd gedurende
deze ingebruikname, zal overgegaan worden tot voorlopige aanvaarding.
Indien de testen voor een deeloplevering of voor de voorlopige aanvaarding niet
succesvol worden doorlopen, zal de leverancier de gebreken bijwerken, en in overleg
met de klant een nieuwe test organiseren. De datum waarop de laatste test succesvol
is voltooid, dient als datum van voorlopige deeloplevering.
De voorlopige deelopleveringen en de voorlopige aanvaarding van het systeem
zullen slechts plaatsvinden na volledige uitvoering der voorziene werken en na
afgifte van de bijhorende documentatie.
Na de voorlopige aanvaarding zal het systeem in operationeel gebruik worden
genomen en in werking worden getest gedurende een volledige werkingscyclus
van ___ maanden. Ingeval het systeem gedurende deze periode beantwoord heeft
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aan de functies en technische specificaties zoals overeengekomen, zal op het einde
van deze periode de definitieve oplevering geschieden. Indien het systeem niet
beantwoord heeft aan de functies en de technische specificaties, wordt deze periode
verlengd met de periode gedurende dewelke het systeem niet voldeed. In ieder geval
zal het systeem gedurende een periode van minimaal drie maanden na de correctie
van het laatste gebrek correct moeten hebben gefunctioneerd alvorens tot definitieve
aanvaarding kan worden overgegaan.
Elke vorm van oplevering of aanvaarding dient schriftelijk te gebeuren in een
afzonderlijk daartoe opgesteld document.”
Voorbeeldclausule (korte variant):
“De levering geschiedt door het presteren van de Dienst en/of het ter
beschikking stellen van het Product en de melding van de leverancier dat de Dienst
is gepresteerd en/of het Product klaar is voor gebruik. De klant heeft de plicht
om na deze melding de correctheid van de geleverde Dienst en/of het Product te
verifiëren en zorgvuldig te testen.
De klant beschikt over een termijn van zeven kalenderdagen, ingaande vanaf
de dag der levering, om aan de leverancier de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of
de weigering wegens gebreken van de geleverde Dienst/Product bekend te maken.
Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de klant op voldoende wijze in een
aangetekend schrijven gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van
de klant binnen de in dit artikel vooropgestelde termijn, houdt de goedkeuring van
de geleverde Dienst/Product in en de succesvolle uitvoering van de testen.
Verborgen gebreken dienen binnen de vijf dagen na ontdekking aangetekend
te worden gemeld. De klant draagt het risico indien de klant in gebreke is gebleven
na de levering de nodige testen uit te voeren.”

J. Straffen
Partijen kunnen strafsancties met forfaitaire schadevergoedingen
overeenkomen die de leverancier dient te betalen, indien de leverancier er niet
in slaagt tijdig te leveren of indien het geleverde niet voldoet aan de gevraagde
specificaties. Dit is het zogenaamde strafbeding (art. 1226 BW). Om geldig te
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zijn dient het strafbeding een vergoedend karakter te hebben. In weerwil van
zijn naam, mag een strafbeding dus geen straffend karakter hebben.
De toetssteen hierbij is of de overeengekomen vergoeding, op het
ogenblik van de contractsluiting, een redelijke begroting kon zijn van de
schade die voor de klant uit de door het strafbeding geviseerde wanprestatie
kon voortvloeien. Een strafbeding dat te hoog ligt, is dus niet geldig en kan
door de rechter worden gematigd. Een matiging is ook mogelijk indien de
leverancier zijn verplichtingen gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

K. Waarborg en onderhoud van de software
Softwarecontracten bevatten soms een periode gedurende dewelke de
leverancier garandeert dat er zich geen bugs zullen voordoen. Dit is een
commerciële garantie. De leverancier heeft geen plicht om dergelijke garantie
toe te zeggen, maar wanneer hij dit doet, dient hij deze garantie na te leven als
onderdeel van zijn contractuele verplichtingen.
Onderhoudscontracten sluiten hier nauw bij aan. Vaak bepalen
licentiecontracten dat de leverancier niet aansprakelijk is voor de goede
werking van de software indien geen onderhoudscontract werd afgesloten.
De Softwarewet geeft de rechtmatige gebruiker het recht om alle
handelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn om het computerprogramma
te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, met inbegrip van het verbeteren
van fouten. Dit is een vorm van recht tot het onderhouden van de software.
De leverancier heeft evenwel de mogelijkheid om dit onderhoud door de
klant in de overeenkomst te verbieden. In dergelijk geval is hij de enige die
het onderhoud van de software mag uitvoeren. Een klant die niet oplet, kan
zo verzeild raken in een situatie waar hij tegen zijn wil gebonden is aan een
leverancier.
Omgekeerd is het mogelijk dat een leverancier het onderhoud en
ondersteuning van een programma tegen de zin van de klant na een tijd
stopzet. Voor belangrijke pakketten is het aangewezen om bij de aankoop
van de software met deze problematiek rekening te houden, en indien nodig
van de leverancier de nodige waarborgen voor continuïteit te eisen. Het
onderhoud vormt ook een niet te onderschatten kost.
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Voor het onderhoud van de software zal de leverancier veelal aandringen
op een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst. Onder deze overeenkomst
staat de leverancier -tegen betaling- in voor het verder actief en actueel
houden van de software. De klant daarentegen, wenst vaak een bepaalde
waarborgperiode gedurende dewelke de leverancier de software kosteloos dient
te onderhouden. Of er een dergelijke waarborg dient te worden geboden en
de duur en inhoud ervan, maakt deel uit van de onderhandelingen tussen de
partijen. Partijen zijn vrij hieromtrent afspraken te maken.
Voorbeeldclausule (waarborg):
“De leverancier waarborgt dat het systeem volledig zal beantwoorden aan de
overeengekomen functies en specificaties, en dat het geschikt zal zijn voor het doel
waarvoor het is bestemd. Gedurende de garantieperiode, vastgesteld op twaalf
maanden na de definitieve aanvaarding van het systeem, zal de leverancier in elk
geval op zijn kosten gehouden zijn tot het herstellen van bugs, fouten en gebreken.
De garantie zal niet gelden indien de klant zonder medeweten van de
leverancier wijzigingen aan het systeem aanbrengt of laat aanbrengen, tenzij
wanneer veroorzaakt door een tekortkoming van de leverancier en tenzij de
vastgestelde gebreken niet door de aangebrachte wijzigingen werden veroorzaakt.
De garanties en waarborgen in dit artikel worden geboden onafhankelijk van
het afsluiten door de klant van een onderhoudsovereenkomst”.
Voorbeeldclausule (geen waarborg):
“De leverancier zal alleen onderhoud, bijstand en ondersteuning verlenen voor
het systeem indien hiervoor een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is afgesloten.
Indien geen afzonderlijke onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten vanaf de
ingebruikname door de klant vervalt elke waarborg en elke aansprakelijkheid van
de leverancier met betrekking tot de werking van het systeem”.

L. Escrow
Een klant die bedrijfszekerheid wenst, wil vaak toegang tot de broncode
van de geleverde software applicatie. Mocht de oorspronkelijke leverancier

VI. Informaticacontracten

119

failliet gaan of zijn verbintenissen niet nakomen, dan kan de klant beroep
doen op een andere expert voor het onderhoud van zijn applicatie. De
leverancier daarentegen, beschouwt de broncode vaak als een bedrijfsgeheim
en wil net de klant er geen toegang tot verlenen. De oplossing wordt dan
gevonden in het in escrow geven van de broncode bij een derde partij. Het is
van belang om goed vast te leggen onder welke voorwaarden de klant toegang
zal krijgen tot de broncode en welke rechten hij in dergelijk geval op de code
zal hebben.
Wel dient er te worden opgelet dat escrow de klant geen vals gevoel van
veiligheid geeft. Vaak ontdekken klanten die zich op de escrow beroepen
dat de in escrow gegeven broncode verouderd is of niet volstaat om het
systeem actief te zetten, of dat er niet tijdig een gespecialiseerde leverancier
kan worden gevonden die met de broncode aan de slag kan. Bovendien is de
kost om een nieuwe leverancier zich te laten inwerken soms zo hoog dat het
sop de kolen niet waard is. Over het algemeen is het voor escrow dan ook
aangewezen dat de klant zelf een IT departement heeft dat met de broncode
aan de slag kan of zich van in het begin technisch laat bijstaan en een
eventuele overname goed opvolgt.
Voorbeeldclausule:
“Voor de aanvaarding van het systeem zal de leverancier overgaan tot het
ondertekenen van een escrow-overeenkomst waarbij de broncode van de meest
recente versie van de software die deel uitmaakt en nadien (na wijziging) deel
zal uitmaken van het systeem, alle software componenten welke nodig zijn
om tot een werkend systeem te komen, alsook alle technische informatie om de
klant en/of derden toe te laten het systeem te onderhouden, aan te passen en/ of
uit te breiden, in bewaring zullen worden gegeven bij een derde partij op een
wijze en onder voorwaarden die van aard zijn om de broncode ter beschikking
te stellen van de klant telkenmale de goede bedrijfsvoering en -werking van de
klant bedreigd is, ondermeer ingevolge faillissement, concordaat, inbreuk op de
onderhoudsverplichtingen, beëindiging van de onderhoudsovereenkomst en gebrek
aan medewerking en informatieverschaffing van de leverancier bij de ontwikkeling
van nieuwe modules door de leverancier of door andere leveranciers.
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De kosten van dergelijke bewaargeving vallen ten laste van de klant. De klant
zal het recht hebben om de broncode in zulk geval in de breedst mogelijke zin te
gebruiken en aan te (laten) passen met het oog op gebruik in overeenstemming
met deze overeenkomst. De klant zal het recht hebben om een derde deskundige
de nodige controles te laten uitvoeren teneinde de identiteit tussen de in
bewaring gegeven broncode en technische documentatie en de code en technische
documentatie zoals werkend als deel van het systeem vast te stellen.”

M. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
a. Het Internationaal Privaatrecht

Software en informatica kennen geen grenzen, zeker niet wanneer ze
online worden aangeboden. Meer en meer stelt zich dan ook de vraag naar het
toepasselijke recht. Dit is het domein van het Internationaal Privaatrecht.
Wanneer de partijen zelf onderling hebben bepaald welk recht van
toepassing is en welke rechter bevoegd is voor hun geschil, zal dat recht van
toepassing zijn en die rechter bevoegd. Wanneer de partijen hieromtrent
niets hebben bepaald, zullen de regels van het Internationaal Privaatrecht
uitmaken welk recht van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van
welk land bevoegd is, en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak zullen
erkennen en uitvoeren.
Binnen Europa wordt de vraag naar het toepasselijke recht voor
dienstencontracten (en dus voor cloudcontracten) geregeld door de Rome
I verordening voor contractuele verbintenissen en de Rome II verordening
voor niet-contractuele verbintenissen. De vraag naar de bevoegde rechtbank
wordt dan weer door de EEX-verordening ondervangen. Deze verordeningen
zijn van toepassing wanneer een Europese Rechter gevraagd wordt over het
toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank te oordelen. Niet-Europese
rechters zullen hun eigen conflictregels toepassen.
De Rome I verordening heeft universele werking. Dit wil zeggen dat
het mogelijk is dat het door haar aangewezen recht een niet- Europees
rechtstelsel betreft.
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b. Toepasselijk recht in geval van rechtskeuze

Vaak wordt het toepasselijke recht contractueel vastgelegd in de algemene
voorwaarden die door de leverancier van toepassing worden gesteld. Veelal
wordt in deze voorwaarden geopteerd voor het recht en de rechtbanken van de
plaats waar de leverancier gevestigd is. Dit houdt in dat de Belgische klant kan
worden geconfronteerd met het feit dat het Amerikaanse recht van toepassing
is en een Amerikaanse rechter bevoegd. Dergelijke toepassing van buitenlands
recht en bevoegdheid van buitenlandse rechter is in principe geldig.
In onderhandelde contracten wordt soms naar een middenweg gezocht
en wordt soms geopteerd voor een rechtstelsel dat voor beide partijen vreemd
is. Dit is perfect rechtsgeldig. De partijen kunnen opteren voor een dergelijk
neutraal recht. Opdat de rechtskeuze geldig is, is niet vereist dat het gekozen
recht enige banden heeft met het contract of de contractanten. Het is
voldoende dat beide partijen zich akkoord verklaren (al is het impliciet via de
aanvaarding van algemene voorwaarden) met de rechtskeuze.
Of de rechtskeuze rechtsgeldig is gebeurd, dient te worden beoordeeld aan
de hand van het aangewezen recht. Of bv. het aanklikken van een akkoordbutton volstaat als wilsinstemming, dient dus te worden beoordeeld aan de
hand van het door partijen aangewezen recht. Indien de rechter vaststelt dat
er geen rechtsgeldige overeenstemming was tussen partijen betreffende het
toepasselijke recht, dan zal dit worden bepaald overeenkomstig de regels van
het Internationaal Privaatrecht.
Op deze regel is één uitzondering voorzien in artikel 10 van de Rome
I verordening. Wanneer de rechtskeuze niet uitdrukkelijk is opgenomen
in het contract tussen de partijen of in de toepasselijke voorwaarden, doch
slechts naderhand duidelijk wordt (bv. de rechtskeuze werd op een voor de
klant moeilijk toegankelijk plek opgenomen en werd als het ware voor hem
verborgen gehouden) dan kan de klant zich beroepen op het recht van de
staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft om aan te tonen dat hij niet
heeft ingestemd met de toepasselijke rechtskeuze. Hij kan zich hier enkel op
beroepen indien uit de concrete omstandigheden blijkt dat het niet redelijk
zou zijn om het in het contract of voorwaarden aangewezen recht toe te
passen. Het spreekt voor zich dat dit een uitzonderingsregel is die niet snel zal
worden toegepast. De regel beschermt de klant wel tegen malafide leveranciers.
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Wanneer een Belgische klant geconfronteerd wordt met een clausule
waarvan hij geen kennis had/kon hebben op het ogenblik van het sluiten
van de overeenkomst en deze clausule bepaalt dat het Amerikaanse recht van
toepassing is en een Amerikaanse rechter bevoegd, zal de Belgische klant zich
voor de Belgische rechter toch op dit artikel 10 van de Rome I verordening
kunnen beroepen.
Wanneer men de mogelijkheid heeft om met de leverancier te
onderhandelen, mag men de toepasselijkheid van buitenlands recht en
de bevoegdheid van een buitenlandse rechtbank niet te licht aanvaarden.
Rechtsregels verschillen van land tot land (ook binnen de Europese
Gemeenschap) en de kosten van een buitenlandse procedure zijn vaak enorm.
De stap naar een procedure in het buitenland wordt in de praktijk dan ook
niet zo snel gezet. Indien men een buitenlands recht en rechter aanvaardt,
dient men dus rekening te houden met een serieuze procedurele handicap.
Bovendien kan het buitenlandse recht regels inhouden die men niet had
verwacht met soms onaangename (financiële) verrassingen tot gevolg.
De afspraken tussen leverancier en klant betreffende het toepasselijke
recht, hebben evenwel geen invloed op bepalingen van de eigen internationale
orde en van bijzonder dwingend recht. Een voorbeeld hiervan is de privacy
wetgeving. Een Belgische rechter zal deze wet toepassen wanneer handelingen
gesteld worden die onder het toepassingsgebied van de Belgische privacy
wetgeving vallen, ook wanneer de partijen contractueel overeengekomen zijn
dat het Belgische recht niet van toepassing is.
c. Toepasselijk recht bij afwezigheid van rechtskeuze

Wanneer de partijen geen overeenkomst hebben gesloten betreffende het
toepasselijke recht, gebeurt de rechtsaanwijzing op grond van art. 4, eerste lid,
litt.b, Rome I-verordening. Volgens deze bepaling is het recht van toepassing
van de staat waar de dienstverlener zijn gewone verblijfplaats heeft.
Rechtspersonen en vennootschappen worden verondersteld hun gewone
verblijfplaats te hebben waar hun hoofdbestuur is gevestigd. Dit houdt in dat
wanneer bv. gecontracteerd wordt met een Belgische vestiging van een Frans
bedrijf, het Franse recht in principe van toepassing zal zijn.
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Hierop is evenwel een correctiemechanisme voorzien. Wanneer vanuit
een lokale vestiging, filiaal of bijkantoor ‘een inhoudelijke bijdrage’ is geleverd
tot uitvoering van de overeenkomst, dan kan het lokale recht van toepassing
worden verklaard. Het is de lokale rechter die autonoom zal oordelen
of er sprake is van een ‘inhoudelijke bijdrage’. Hoewel deze term niet is
gedefinieerd, valt hierbij te denken aan facturatie, helpdesk, deelname aan de
gegevensverwerking in de cloud edm. Ook wanneer voor de klant verborgen
werd gehouden dat hij met een buitenlandse vennootschap contracteerde, kan
aan het lokale recht worden aangeknoopt.
Wanneer het toepasselijke recht overeenkomstig deze regels bepaalbaar
is, loopt de analyse gelijk aan de hypothese waar de partijen het toepasselijke
recht contractueel hebben bepaald.
Voorbeeldclausule:
“Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig
het Belgische recht. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de
interpretatie van deze overeenkomst, zullen worden beslecht voor de Rechtbanken
van Brussel.”
In geval van internationale contracten kan worden toegevoegd:
“De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
van roerende zaken (Wenen, 1980) is uitgesloten.”
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VII.
Enkele IT contracten nader besproken

1. Softwarelicentieovereenkomst
Een licentie is geen wettelijk gedefinieerde term. Het is een gebruiksrecht
dat door een partij aan een andere partij wordt verleend op een bepaald
voorwerp en tegen bepaalde voorwaarden.
In de softwarelicentieovereenkomst bepalen de partijen in essentie (1) de
uitgebreidheid van het verleende recht (bv. niet-exclusief, binnen Europa, voor
een duur van vijf jaren, zonder het recht sub-licenties te verlenen), (2) het
voorwerp dat in licentie wordt gegeven (de software waarop de overeenkomst
betrekking heeft) en (3) de voorwaarden waaronder de licentie wordt verleend
(bv. het betalen van een jaarlijkse vergoeding).
De verleende gebruiksrechten kunnen worden gekoppeld aan een bepaald
aantal gebruikers (gelijktijdig of niet), een aantal werkstations, de hoeveelheid
uitgewisselde data en dergelijke meer. De partijen genieten een vrijwel totale
vrijheid om daaromtrent afspraken te maken.
Belangrijk voor ogen te houden is dat een licentiegever niet meer rechten
kan verlenen dan hij zelf heeft. Wanneer de licentiegever de houder is van de
intellectuele rechten op een programma, is zijn recht om licenties hierop te
geven vrijwel onbeperkt. Indien de licentiegever echter niet zelf de houder is
van de rechten, maar een licentie betrokken heeft van een derde partij (voor de
volledige of een deel van de software), dient de sub-licentie te kaderen binnen
de grenzen van de licentie die hijzelf verkregen heeft.
Een ander belangrijk element is de regeling van de intellectuele rechten
op aanpassingen en wijzigingen aan de software gedurende de licentieovereenkomst. De leverancier zal vaak willen dat deze hem toekomen zodat
hij deze aan zijn andere klanten kan aanbieden. De klant echter wil deze vaak
voor zichzelf onder de redenering dat hij er voor heeft betaald.
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Met code die men vrij op het internet vindt, dient men voorzichtig te
zijn. Het is immers niet omdat deze code vrij beschikbaar of toegankelijk is,
dat men deze zomaar onbeperkt kan gebruiken. Een huis waarvan de deur
openstaat, wandelt men ook niet zomaar binnen. Belangrijk is te kijken welke
licentie op de code van toepassing is. Indien de code niet van een licentie is
voorzien, dient men veiligheidshalve van het gebruik van de code af te zien.
Als gebruiker dient men immers steeds te kunnen aantonen op basis waarvan
men een werk gebruikt.
Free and Open Source Software is software die onder een Free and Open
Source licentieovereenkomst beschikbaar is. Wanneer van deze software
gebruik wordt gemaakt, dienen de voorwaarden van deze overeenkomsten,
zoals naamsvermelding, publicatie licentievoorwaarden, copyleft, edm. wel
degelijk te worden nageleefd.

2. Softwareontwikkelingsovereenkomst
De softwareontwikkelingsovereenkomst is een overeenkomst
waarbij een opdrachtgever een uitvoerder gelast met de ontwikkeling
van een software- programma. De rechtsleer neemt aan dat het een
aannemingsovereenkomst betreft.
Hoewel softwareontwikkelingsovereenkomsten in alle vormen en soorten
voorkomen, kan men twee grote categorieën onderscheiden: de ontwikkeling
van software tegen een vaste prijs (fixed price) of met nacalculatie (time and
material). Onder de fixed price overeenkomst neemt de aannemer de opdracht
aan om een welbepaald programma tegen een welbepaalde vergoeding te
ontwikkelen. Hoewel partijen achteraf nog kunnen overeenkomen om
de scope te wijzigen en bijkomende ontwikkelingen toe te voegen, al dan
niet tegen een meerprijs, is het uiterst belangrijk dat de scope van de te
ontwikkelen software vooraf duidelijk is bepaald. Onduidelijke afspraken
geven immers aanleiding tot discussies.
Een fixed price overeenkomst zal veelal een resultaatsverbintenis betreffen.
Dit betekent dat van de opdrachtnemer verwacht wordt dat hij tegen een
bepaalde datum een bepaald resultaat aflevert. De ontwikkelaar wordt hier
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verondersteld een werkend programma af te leveren, hoewel men veelal
aanvaardt dat in een op maat ontwikkeld softwareprogramma nog enkele bugs
of kleine foutjes kunnen voorkomen. Eventueel kan een waarborgperiode
worden voorzien, gedurende dewelke de leverancier fouten opspoort en
verbetert.
Onder de time and material overeenkomst levert de opdrachtnemer zijn
prestaties en houdt hij een detail bij van de gepresteerde uren en gemaakte
kosten. Op basis van deze staten, wordt de opdrachtnemer vergoed, ongeacht
de staat van het geleverde product.
Van de time and material overeenkomst wordt vaak aangenomen dat
het een middelenverbintenis betreft. Een middelenverbintenis houdt in
dat de opdrachtnemer zich op professionele wijze inspant om een bepaald
programma te ontwikkelen. Indien dit niet lukt, ligt de verantwoordelijkheid
daarvoor niet automatisch bij de ontwikkelaar. Dit zal wel het geval zijn
indien kan aangetoond worden dat de ontwikkeling niet professioneel werd
aangepakt.
Hoewel de bovenstaande indeling het meeste voorkomt, is het perfect
mogelijk voor partijen om andere afspraken te maken. Zo kunnen partijen
een fixed price overeenkomst afsluiten zonder garantie op resultaat (een
middelenverbintenis) en bij een time and material overeenkomst toch een
resultaat garanderen (resultaatsverbintenis).

3. Algemene voorwaarden
Partijen werken niet toevallig samen. Ook wanneer er geen document
wordt ondertekend (of op elektronische wijze wordt gecontracteerd), zal
een rechter ervan uitgaan dat er een overeenkomst tussen de partijen is tot
stand gekomen. De rechter zal de gezamenlijke bedoeling van de partijen dan
proberen te achterhalen.
Vaak blijkt dat één van de partijen tijdens de onderhandelingsfase (of
in de factuur) haar aankoopvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden heeft
medegedeeld. Tussen handelaars wordt normaliter aangenomen dat de
wederpartij deze voorwaarden heeft aanvaard indien zij hiervan kennis
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heeft genomen of had kunnen nemen en deze niet heeft geprotesteerd.
Veiligheidshalve is het echter aangewezen om de voorwaarden te laten
ondertekenen. Dan kan er immers geen discussie zijn over het feit dat de
wederpartij deze heeft aanvaard.
Ook wanneer een contract is afgesloten, kunnen algemene voorwaarden
worden toegepast ter aanvulling van het contract. Wanneer het contract een
bepaald element niet voorziet, dan nog zal toepassing worden gemaakt van de
algemene voorwaarden van de partij die deze heeft opgelegd. Daarom voorzien
contracten vaak expliciet dat de algemene voorwaarden van de partijen niet
van toepassing zijn.

4. Instruction to proceed
Het onderhandelen van softwareontwikkelingsovereenkomsten neemt vaak
zoveel tijd in beslag dat partijen de werken reeds voor de ondertekening ervan
aanvatten. Dit geeft soms aanleiding tot problemen daar het verloop van de
werken de onderhandeling van de overeenkomst kan beïnvloeden.
Zolang geen overeenkomst is gesloten, is het algemene wettelijke regime
van toepassing. Dit heeft voor beide partijen zowel voor- als nadelen. Zo is
de aansprakelijkheid van de leverancier zonder contractuele clausule tot het
tegendeel, onbeperkt. De leverancier zal conform het wettelijke regime alle
voorzienbare schade moeten vergoeden indien de overeenkomst niet correct
wordt uitgevoerd. De leverancier zal dan ook graag een overeenkomst afsluiten
om zijn aansprakelijkheid te beperken. De klant heeft dan weer het probleem
dat de auteursrechten op de software ontstaan in hoofde van de leverancier.
Indien de klant de overdracht ervan wilt, dient hij aan te dringen op het
sluiten van een overeenkomst waarin zulks is voorzien. Deze twee voorbeelden
tonen aan dat beide partijen hun eigen juridische belang hebben tot het
sluiten van een overeenkomst.
Om de nadelen van deze grijze zone te ondervangen, geeft de klant de
leverancier vaak “instruction to proceed”. Dit zijn enkele basisafspraken
gemaakt die gelden tot de inwerkingtreding van de onderhandelde
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overeenkomst. Zij voorzien vaak ook hoe partijen de samenwerking zullen
stopzetten indien zij er tegen een bepaalde datum niet in slagen om een
overeenkomst te onderhandelen. Omgekeerd kan de leverancier bedingen
dat zijn diensten, in afwachting van de door partijen gesloten overeenkomst,
worden geleverd onder zijn algemene verkoopsvoorwaarden.

5. Onderhoudsovereenkomst
Software wordt vaak geleverd met een waarborgperiode. Gedurende deze
periode staat de leverancier in voor het opsporen en verbeteren van fouten.
Maar ook na deze waarborgperiode kunnen er zich problemen voordoen en
dient de software van tijd tot tijd te worden aangepast aan de voortgang van de
techniek en de softwareomgeving waarin deze opereert. Dit is het onderhoud
van de software en wordt geregeld in een onderhoudsovereenkomst. Ook deze
overeenkomst is een aannemingsovereenkomst.
In de onderhoudsovereenkomst zetten partijen de modaliteiten uiteen
waaronder de leverancier de software verder zal onderhouden. Een dergelijke
overeenkomst is vrij complex en kan betrekking hebben op vele soorten
diensten. Zo kan de ondersteuning geleverd worden vanop afstand of ter
plaatse, kan er al dan niet een permanente helpdesk worden voorzien etc.
Vaak legt de leverancier ook het gebruik van een ticket-systeem op voor het
rapporteren van problemen en gebreken.
Belangrijk is duidelijk te voorzien wat wel en wat niet in het onderhoud is
begrepen. Zo wordt vaak voorzien dat bugfixes en patches in het onderhoud
zijn begrepen, terwijl nieuwe releases van het programma dit niet zijn.
Ook voor de onderhoudsovereenkomst is het verschil tussen
resultaatsverbintenis en middelenverbintenis van uitermate belang. Zo zal in
de ene overeenkomst de leverancier een probleem dienen op te lossen binnen
de vier uur na melding (resultaat), terwijl in een andere overeenkomst de
leverancier de werken slechts dient aan te vatten binnen deze termijn (en geen
oplossing wordt gegarandeerd). De verschillende gevolgen van deze clausules
zijn evident.
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Vaak wordt er in de onderhoudsovereenkomst onderscheid gemaakt
naargelang de ernst van de gebreken. Het is evident dat een kritiek probleem
sneller dient te worden aangepakt dan een klein probleem. Louter cosmetische
problemen worden veelal pas opgelost in een volgende release van het
programma, terwijl kritieke functies soms binnen de vier uren dienen te zijn
opgelost. Eventueel kunnen aan het niet tijdig reageren op problemen voor de
leverancier sancties zijn verbonden. Dergelijke sancties zijn veelal financieel
van aard.

6. Service Level Agreement
In een Service Level Agreement of kortweg SLA, garandeert de
leverancier een bepaald niveau van dienstverlening. Veelal is dit het
beschikbaar stellen van een computerprogramma gedurende een
gegarandeerde minimum periode, bv. een gegarandeerde uptime van
98 procent berekend over iedere zesmaandelijkse periode. Het is zeer
belangrijk om na te gaan hoe de beschikbaarheid wordt gemeten: wordt deze
gemeten per server of over alle servers heen; over welke periode (hoe korter,
hoe strenger); gedurende welke periodes; voor welke diensten etc. Een
gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9 procent biedt voor de klant geen
automatische garantie op een goede service!
Maar een goede SLA gaat veel verder dan het beloven van uptime.
Wat is men immers met uptime wanneer de zoekopdrachten tergend traag
verlopen en het scherm voortdurend bevriest? Daarom is het belangrijk om
voor alle kritische punten afzonderlijke criteria te voorzien. Bv. de maximale
responstermijn voor een zoekopdracht is 0,2 second, blokkerende storingen
mogen maar één keer per maand voorkomen, edm.
Ook een SLA kan een resultaatsverbintenis dan wel een
middelenverbintenis zijn. Het spreekt voor zich dat de leverancier zal
proberen een middelenverbintenis te negotiëren en de klant zal aandringen
op resultaten. Net zoals bij onderhoudsovereenkomsten kunnen aan het niet
halen van de vooropgestelde doelen sancties zijn gekoppeld.
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SLA’s worden vaak in niveaus aangeboden in termen van zilver, goud en
diamant. Een diamanten dienstverlening zal sneller zijn en meer waarborgen
bieden dan een zilveren doch voor een hogere prijs.
Een service level agreement maakt vaak deel uit van andere
overeenkomsten zoals onderhoudsovereenkomst, hostingovereenkomst,
SAAS, etc.

7. SAAS: Software as a service
In geval van “software as a service”, ook wel “cloud computing” of
“software on demand” genoemd, draait het computerprogramma niet langer
bij de klant lokaal, maar op de servers van de leverancier (of diens leverancier).
De klant hoeft zelf geen eigen software meer te installeren en te onderhouden.
De voordelen voor de klant zijn dus legio. Maar toch zitten er addertjes
onder het gras. Wie is eigenaar van welke data? Wat als de software
gedurende een periode niet beschikbaar is? Wat als de leverancier failliet
gaat? Wat als de klant wil overschakelen naar een andere leverancier? Om er
maar enkele te noemen.
SAAS is dus veel meer dan een licentie nemen op software. Er zit een
belangrijk aspect dienstverlening aan vast. De leverancier stelt de software
immers niet enkel ter beschikking, maar moet er ook voor zorgen dat de
software continu beschikbaar en toegankelijk is, adequaat werkt, dat fouten
verbeterd worden, data worden opgeslagen, edm.
Over al deze elementen moeten goede afspraken worden gemaakt. Voor
de klant is dit belangrijk omdat SAAS verregaande afhankelijkheid van de
leverancier impliceert, en voor de leverancier is dit belangrijk om duidelijk te
maken wat hij wel en niet kan leveren.
Vanuit juridisch oogpunt is er niets verkeerd aan SAAS. Wel dient
te worden vastgesteld dat de contracten die via het internet door SAASdiensten worden aangeboden over het algemeen zeer eenzijdig zijn en
weinig of geen verhaalmogelijkheden bieden aan de klant. Bovendien zijn
de verkoopsystemen veelal zo opgesteld dat de klant in de dienst wordt
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meegezogen via gratis diensten en instapprogramma’s. De klant verliest daarbij
makkelijk uit het oog dat de voorwaarden die hij met een klik goedkeurt
juridisch afdwingbare contracten zijn.
De klant dient hier zeer waakzaam voor te zijn. Dit kan door de
cloudcontracten te onderhandelen of door praktische maatregelen te nemen
waardoor de afhankelijkheid van de cloudleverancier vermindert.
Voor een gedetailleerde bespreking van cloudcontracten wordt verwezen
naar het boek Cloudcontracten dat door Crealaw is uitgegeven en kan worden
bekomen via www.crealaw.eu.

8. Consultingovereenkomst/
dienstenovereenkomst
Een consultingovereenkomst of dienstenovereenkomst is een
overeenkomst waarbij een dienstverlener (de consultant) advies, bijstand of
diensten verleent aan de opdrachtgever. Deze bijstand kan een specifieke
opdracht betreffen of betrekking hebben op gespecialiseerde kennis die de
opdrachtgever zelf niet in huis heeft. In dergelijk geval heeft de overeenkomst
een welomlijnd kader.
In de praktijk ziet men evenwel dat de consultingovereenkomst ook
wordt aangewend als alternatief voor een arbeidsovereenkomst. In plaats van
de consultant vast in dienst te nemen, werkt de consultant als zelfstandig
dienstverlener. Hierbij dient te worden opgelet dat de opdrachtgever geen
werkgeversgezag uitoefent over de zelfstandig dienstverlener. In dergelijk geval
is er sprake van schijnzelfstandigheid. Hiervoor wordt verwezen naar het
hoofdstuk personeel en zelfstandige medewerkers.
Een bijzonder aandachtspunt dat niet voldoende kan worden benadrukt is
de overdracht van auteursrechten. De auteursrechten op de door de consultant
gemaakte werken (software en andere werken) gaan niet automatisch over
op de opdrachtgever, ook niet wanneer de opdrachtgever de ontwikkeling
integraal betaalt. De overdracht van auteursrechten dient specifiek in de
overeenkomst te zijn voorzien.
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9. Geheimhoudingsovereenkomst
De meest efficiënte wijze om informatie te beschermen tussen partijen,
is het afsluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst (Non-Disclosure
Agreement of NDA). In een dergelijke overeenkomst komen partijen overeen
om de vertrouwelijke informatie van de wederpartij vertrouwelijk te houden.
Vaak nemen de partijen deze verplichting niet alleen zelf op, doch verbinden
zij zich ertoe om deze ook op te leggen aan hun personeel en onderaannemers.
Belangrijk is voor ogen te houden dat een NDA een contract is tussen
welbepaalde partijen en dat partijen die de overeenkomst niet hebben
ondertekend niet door de verplichtingen ervan gebonden zijn. Wanneer men
op NDA’s vertrouwt om informatie geheim te houden, dient men er dan ook
voor te zorgen dat alle betrokken partijen hieronder gevat zijn.
De term “vertrouwelijke informatie” is vaag. Partijen doen er dan ook
goed aan om te definiëren wat zij hieronder verstaan. In de meest enge vorm
wordt vertrouwelijke informatie beperkt tot die informatie die in de bijlage is
gevoegd of die anderszins als vertrouwelijk is gemarkeerd. Het andere extreem
is de afspraak waaronder alle informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd.
Maar natuurlijk zijn er ook tussenwegen mogelijk.
Voorbeeldclausule:
Eng: “Vertrouwelijke Informatie bestaat uit ieder document dat als
vertrouwelijk is gemarkeerd.”
Tussenin: “Vertrouwelijke Informatie bestaat uit alle informatie die uit haar
aard vertrouwelijk is.” (deze definitie blijft zeer vaag)
Ruim: “Vertrouwelijke Informatie bestaat uit alle informatie waarvan de
partijen in het kader van deze overeenkomst kennis krijgen.”
Het is ook mogelijk te bepalen welke informatie men niet als vertrouwelijk
beschouwt:
“Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan enig document,
materiaal, gegeven of informatie waarvan de ontvangende Partij kan aantonen
dat die:
a. haar reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de
openbaarmakende Partij;
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b. publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit verwijtbaar aan de
ontvangende Partij kan worden toegerekend;
c. door de openbaarmakende Partij aan een derde partij werd geopenbaard
zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
d. onafhankelijk door de ontvangende Partij werd ontwikkeld.”
Het is ook mogelijk om te bepalen welke maatregelen partijen dienen te
nemen om de vertrouwelijke informatie te beschermen:
“Partijen zullen alle redelijke maatregelen nemen om de Vertrouwelijke
Informatie van de wederpartij vertrouwelijk te houden en zullen de toegang
ertoe beperken tot diegenen van hun personeelsleden, toeleveranciers en agenten
die er toegang toe dienen te hebben voor de doeleinden als uiteengezet in deze
overeenkomst. Partijen zullen deze personeelsleden, toeleveranciers en agenten
informeren van de voorwaarden uit deze Overeenkomst en zullen verantwoordelijk
zijn voor de naleving van deze voorwaarden door deze personeelsleden,
toeleveranciers en agenten.
Eens de Vertrouwelijke Informatie niet langer noodzakelijk is voor de
doeleinden als uiteengezet onder deze overeenkomst, zal de ontvangende Partij
alle kopijen van de Vertrouwelijke Informatie terug bezorgen aan de openbaar
makende Partij, of –indien deze dit verkiest- schriftelijk bevestigen dat zij alle
kopijen van de Vertrouwelijke Informatie in haar bezit of controle heeft vernield.”
Daar het vaak zeer moeilijk is om de schade te bepalen welke ontstaat
wanneer de wederpartij de vertrouwelijkheidsverplichting niet nakomt, wordt
er vaak een forfaitaire schadevergoeding voorzien in geval van contractbreuk.
Aangezien het hier om contractuele afspraken gaat, zijn er vele varianten
mogelijk.

10. Dading
Een overeenkomst die geen typisch informaticacontract is, maar toch
voldoende belangrijk is om te worden besproken, is de dading. De dading is
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het middel bij uitstek om een geschil tussen partijen dat bestaat of dreigt te
ontstaan te regelen.
In een dadingsovereenkomst doen partijen elkaar wederzijdse toegevingen
met als doel het geschil te beëindigen of te voorkomen, zonder dat een van
de partijen de gegrondheid van de aanspraken van de andere partij daarom
erkent.
Het is dus het middel bij uitstek om een geschil of een twistpunt dat tot
een geschil kan leiden, te beëindigen. De dading dient schriftelijk te worden
opgemaakt.
Let wel, een dading stelt een definitief einde aan het geschil dat
het voorwerp is van de dading. Achteraf kan hierop niet meer worden
teruggekomen. Wanneer de dading door de contractspartij niet correct wordt
uitgevoerd, dient men zich tot de rechter te richten om de uitvoering van
de dading te eisen en kan men zich niet meer beroepen op de onderliggende
gronden. Over de onderliggende gronden van de dading wordt immers niet
meer geoordeeld. De dading is geregeld in artikelen 2044 e.v. BW.

11. Informaticaverzekeringen
Wanneer een verzekeringspolis wordt afgesloten, is het uiterst
belangrijk goed te begrijpen voor welke activiteiten dekking wordt
verleend en welke activiteiten specifiek van dekking zijn uitgesloten.
Standaard verzekeringspolissen sluiten typisch informaticadiensten zoals
informaticaconsultancy, hosting en dergelijke meer uit. Ook aansprakelijkheid
voor inbreuken op intellectuele rechten wordt standaard uitgesloten.
Indien men zich als leverancier of als klant wil indekken voor informaticarisico’s zoals falen van hardware, computerfraude, aansprakelijkheid
van leveranciers voor informaticaproducten, hosting, databanken,
wedersamenstelling van gegevens, etc. dient men bij de verzekeringsmakelaar
naar een specifieke polis te informeren.
De meeste polissen bevatten belangrijke uitsluitingen en dienen grondig te
worden bestudeerd om na te gaan of zij een voldoende dekking bieden.
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In geval van informaticaproducten is het ook van belang na te gaan welke
internationale dekking de polis biedt. Verzekeraars zijn veelal weigerachtig om
ook in de Verenigde Staten dekking te verlenen.
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VIII.
Free and Open Source Software (FOSS)

1. Inleiding
Hoewel steeds meer de stap wordt gezet naar FOSS (in het Nederlands
“vrije software” of “open bron software”), dekt deze vlag nog vele ladingen. In
het algemeen wordt onder free and open source software, software verstaan
die aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld onder een FOSS licentie.
Maar ook over wat een free and open source licentie juist inhoudt, bestaat heel
wat discussie en onzekerheid. De Open Source Definitie is de toonaangevende
definitie voor open source licenties en wordt gehanteerd door het Open Source
Initiative. Deze definitie is van Amerikaanse oorsprong en wringt hier en daar
met het Belgische recht. Toch kan men stellen dat FOSS licenties geldig en
afdwingbaar zijn onder Belgische recht.
Free and open source software wordt vaak diametraal tegenover
proprietary software gesteld. Traditioneel verkrijgen licentienemers van
klassieke proprietary software een beperkt recht op de objectcode voor
intern gebruik. Dit gebruik wordt vaak gekoppeld aan bepaalde hardware of
aan een beperkt aantal gebruikers, en laat wijziging en verdere verspreiding
doorgaans niet toe. Daarnaast beschikt de licentienemer over een aantal
wettelijke rechten, zoals het recht om fouten te verbeteren en de software
te reproduceren en aan te passen voor het beoogde doel, het recht op het
maken van een reservekopie, het recht de software te bestuderen alsook het
recht om de code zoveel als nodig te reproduceren en te vertalen met het
oog op de compatibiliteit met andere programma’s. Deze rechten zijn bijna
allemaal van dwingend recht (dit wil zeggen dat de wet deze rechten oplegt).
De uitoefening van deze wettelijke rechten wordt in de praktijk bemoeilijkt
doordat de licentienemer doorgaans geen toegang geeft tot de broncode van
de applicatie. Bij proprietary software is de licentienemer dus sterk afhankelijk
van de licentiegever.
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De FOSS filosofie wil meer vrijheid geven aan de licentienemer (Free
Software Movement) en coöperatie tussen de ontwikkelaars aanmoedigen
(Open Source Initiative) door een set van basisrechten te definiëren welke de
gebruiker steeds dient te krijgen. Waar het auteursrecht traditioneel “rechten
voorbehoudt”, wendt FOSS het auteursrecht aan om de gebruiker een aantal
basisrechten te geven dewelke hij niet zou krijgen onder een proprietary
software licentie. De auteur van het werk doet hiervoor via een FOSS licentie
contractueel afstand van bepaalde patrimoniale rechten. Ten opzichte van
derden waarmee geen licentieovereenkomst wordt gesloten, behoudt de auteur
al zijn rechten voor.
In tegenstelling tot de auteur van publieke domein software, heeft de
auteur van FOSS geenszins zijn rechten op zijn werk opgegeven. FOSS steunt
net op de rechten van de auteur (het auteursrecht) om de free and open source
licentievoorwaarden op te leggen. Als vuistregel kan FOSS gezien worden als
software waarop gebruikers via hun licentieovereenkomst ruimere rechten
krijgen, dan welke ze gewoon zijn te krijgen via een proprietary software
licentie. De FOSS licentievoorwaarden dienen evenwel door de gebruiker te
worden gerespecteerd.

2. De open source definition
De open source-gedachte streeft ernaar auteurs te bewegen hun software
begrijpbaar, toegankelijk, aanpasbaar en reproduceerbaar te maken voor
elke gebruiker. Open source wil netwerken van programmeurs-gebruikers
vormen die kennis delen en samen werken aan nieuwe applicaties. Om tot
samenwerking te komen is het noodzakelijk dat gebruikers toegang hebben tot
de broncode van de software en het recht hebben om die broncode te wijzigen
en de gewijzigde broncode weer verder te verdelen. Al deze rechten worden
beïnvloed door het auteursrecht.
De internet encyclopedie Wikipedia definieert open source software als
“computer software whose source code is available under a copyright license that
permits users to study, change, and improve the software, and to redistribute it in
modified or unmodified form”.
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Deze definitie is ruimer dan de definitie welke wordt gehanteerd door het
Open Source Initiative. Het Open Source Initiative ziet open source software
als software die verspreid wordt onder een licentie die voldoet aan haar Open
Source Definitie. Software die wordt verspreid onder een licentie die niet
gecertificeerd is door het Open Source Initiative, wordt door het Open Source
Initiative niet als open source software beschouwd.
De Open Source Definitie zelf is geen licentie, maar een lijst van tien
kenmerken waaraan een licentie volgens het Open Source Initiative moet
voldoen om door haar als open source licentie te worden erkend. Zij zal als
zodanig geen bindende kracht hebben tussen partijen, maar kan beschouwd
worden als deel van de gebruiken en gewoonten binnen de open source
gemeenschap in het licht waarvan de open source licenties dienen te worden
geïnterpreteerd. De Open Source Definitie werd ontworpen door Bruce
Perens onder de naam “The Debian Free Software Guidelines”. Hij verfijnde de
definitie in 1997 om tot de Open Source Definitie te komen.
Omwille van de eenduidigheid is enkel de Engelse versie van de Open
Source Definitie de officiële door het Open Source Initiative ondersteunde
tekst. De vertaling die hieronder wordt weergegeven, is gebaseerd op deze
welke wordt gehanteerd door de Vereniging Open-source Nederland. De
gehanteerde definitie is de Open Source Definitie versie 1.9.
“Inleiding
Open source betekent niet alleen toegang tot de broncode. De voorwaarden
voor verspreiding van open source software moeten in overeenstemming met de
volgende criteria zijn:
1. Vrije wederverspreiding
De licentie mag geen enkele partij verhinderen om de software te verkopen
of weg te geven als onderdeel van een collectie software met programma’s van
verschillende bronnen. De licentie mag geen royalties of andere vergoeding voor een
dergelijke verkoop eisen.
2. Broncode
Het programma moet de broncode bevatten, en moet verspreiding toestaan,
zowel als broncode als in gecompileerde vorm. Als het product zonder broncode
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verspreid wordt, moet er een goed gedocumenteerde manier zijn om de broncode,
tegen niet meer dan een redelijke kost te verkrijgen, bij voorkeur via download
via het Internet. De broncode moet de geprefereerde vorm zijn waarin een
programmeur zou verkiezen om het programma aan te passen. Met opzet zeer
verwarrende broncode schrijven is niet toegestaan. Tussenvormen, zoals de output
van een preprocessor of translator zijn niet toegestaan.
3. Afgeleide programma’s
De licentie moet aanpassingen en van het originele programma afgeleide
werken toestaan, en deze moeten onder dezelfde voorwaarden verspreid kunnen
worden als het originele programma.
4. Integriteit van de originele broncode
De licentie mag de verspreiding van aangepaste broncode alleen verbieden
als de licentie wél de verspreiding van zogenaamde “patch bestanden” bij de
originele broncode toestaat, met het doel het programma aan te passen tijdens het
“builden” ervan. De licentie moet expliciet toestaan dat software die gebaseerd is
op gewijzigde broncode verspreid wordt. De licentie mag vereisen dat afgeleide
programma’s een andere naam of versienummer hebben dan de originele software.
5. Geen discriminatie van personen of groepen
De licentie mag niet discrimineren tegen welke persoon of groep personen
dan ook.
6. Geen discriminatie tegen toepassingsgebieden
De licentie mag niemand verhinderen om het programma te gebruiken in
een bepaald toepassingsgebied. Zij mag bijvoorbeeld niemand verhinderen om het
programma in een bedrijf, of voor genetisch onderzoek te gebruiken.
7. Verdeling van de licentie
De rechten die bij het programma horen moeten ook van toepassing zijn op
iedereen naar wie het programma is verspreid, zonder dat voor deze partijen een
extra licentie noodzakelijk is.
8. De licentie mag niet specifiek voor één product gelden
De rechten die bij het programma horen mogen niet afhankelijk zijn van
het feit dat het programma deel uitmaakt van een bepaalde software- distributie.
Als het programma uit deze distributie wordt gehaald en gebruikt of verspreid
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wordt volgens de voorwaarden van de licentie van het programma, dan hebben
alle partijen naar wie het programma is herverspreid dezelfde rechten die ook van
toepassing waren op de originele distributie.
9. De licentie mag andere software niet beïnvloeden
De licentie mag geen beperkingen stellen aan andere software die is verspreid
samen met het betreffende programma. De licentie mag bijvoorbeeld niet vereisen
dat alle andere software die met het programma wordt meegeleverd ook open source
software is.
10. De licentie moet technologie neutraal zijn
Geen voorziening in de licentie mag geschreven zijn op een bepaalde
technologie of stijl van interface.”

3. De free software vrijheden
Het Open Source Initiative is niet de eerste beweging die meer rechten
wil geven aan de gebruikers. Het werd opgericht in 1998, als reactie tegen
de benaming “free software”, welke reeds in oktober 1985 werd gebruikt door
Richard Stallman en zijn Free Software Foundation. Men voelde aan dat de
term “free software” door de zakenwereld als bedreigend werd ervaren, door de
dubbele betekenis van het Engelse woord “free”. Deze term kan immers zowel
worden verstaan in de zin van vrijheid als kosteloos.
Ter verduidelijking van de term free in de betekenis van “free software”
geeft Richard Stallman, de stichter van de Free Software Foundation, volgend
voorbeeld: “Free software is a matter of liberty not price. To understand the
concept, you should think of ‘free’ as in ‘free speech’, not as in ‘free beer’”. Free
software is dus geen (niet noodzakelijk) gratis software, maar software
waarover de gebruiker een set van rechten of vrijheden krijgt, welke hij niet
zou krijgen bij proprietary software.
Volgens de free software filosofie heeft iedere gebruiker recht op volgende
vier vrijheden :
(1) de vrijheid om het programma te gebruiken voor welk doel ook;
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(2) vrijheid om te bestuderen hoe een programma werkt en om het aan te
passen aan zijn noden;
(3) de vrijheid om de software verder te verdelen;
(4) de vrijheid om het programma te verbeteren en de verbeteringen vrij
te geven aan het publiek. De toegang tot de broncode is hiertoe een
noodzakelijke voorwaarde.

4. Juridische analyse
A. Auteursrechten
De open source licentie wijkt zodanig af van de klassieke softwarelicentieovereenkomsten dat zij beschouwd dient te worden als een sui generis
licentiecontract. Toch is zij gebaseerd op dezelfde mechanismen, waarvan het
auteursrecht het belangrijkste is.
Alhoewel free and open source software kan geschreven zijn door één
persoon of in het begin in handen kan zijn van één rechtspersoon, is het in
het algemeen zo dat na enige tijd de software het resultaat is van het werk van
meerdere auteurs die aanspraken kunnen formuleren. De vraag stelt zich of
door de latere aanvullingen het een werk ontstaan uit samenwerking betreft,
dan wel of het eindproduct is en elk product ontstaan tijdens de verdere
evolutie van de software, een afgeleid werk is.
Het antwoord op deze vraag is niet anders dan voor “gewone” software: In
geval het werk is ontstaan uit samenwerking en het werk ondeelbaar is, zijn de
medeauteurs vrij om bij overeenkomst de uitoefening van de auteursrechten
te regelen. Deze vrijheid gaat zeer ver. De medeauteurs kunnen overeenkomen
op welke wijze het programma wordt openbaar gemaakt (bv. als open source)
en hoe beslissingen omtrent de auteursrechten worden genomen, bv. bij
gewone of bijzondere meerderheden, of aan één van hen het recht geven
alle beslissingen hieromtrent te nemen. Tevens kunnen ze tal van afspraken
maken met betrekking tot de morele rechten, zoals onder wiens naam het
werk zal worden gepubliceerd. Indien de medeauteurs geen overeenkomst
sloten, mag geen van de auteurs het auteursrecht afzonderlijk uitoefenen.
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Unanimiteit is hier immers vereist. Bij gebreke aan unanimiteit dient de
rechter te beslissen. De rechter kan oordelen naar billijkheid en volgens de
gebruiken, en rekening houdend met de goede trouw die moet gelden voor de
(mondelinge) overeenkomst die in feite de basis voor de samenwerking en de
totstandkoming van de software vormde. Men werkt inderdaad niet zomaar
toevallig samen.
Free and open source software zal na verloop van tijd in de meeste
gevallen een afgeleid werk of een samengesteld werk zijn. Afgeleide werken
en samengestelde werken zijn werken waarvan de originaliteit steunt
op voorafbestaande werk(en), waarvan originele kenmerken worden
overgenomen. De auteur(s) van het afgeleide of samengestelde werk
hebben als enigen een auteursrecht op hun werk. Dit is een zelfstandig en
volwaardig auteursrecht, dat evenwel wordt ingeperkt doordat het afgeleide of
samengestelde werk niet kan worden geëxploiteerd zonder de toestemming van
de houder van het auteursrecht op het oorspronkelijke werk. Bij de gangbare
FOSS licenties stelt zich geen probleem wat deze toelating betreft, mits de
voorwaarden (bv. m.b.t. verdere verspreiding van het afgeleide werk) worden
nageleefd.
Om de auteursrechtelijke situatie beter te beheersen, kan het nuttig zijn
om alle auteursrechten betreffende een free and open source project bij één
organisatie te verzamelen. Het bestaan van een dergelijke organisatie zal het
afdwingen van de gezamenlijke rechten vergemakkelijken.

B. Morele auteursrechten
De free and open source beweging kent haar oorsprong in Amerika,
en hecht daardoor minder belang aan de morele rechten van de auteur. Zo
bepaalt de Open Source Definitie dat de auteur van onder een open source
licentie verspreide software, zich niet kan verzetten tegen de aanwending
van de software door bepaalde personen en groepen of voor bepaalde
toepassingsgebieden.
Of een auteur al zijn rechten op een werk kan opgeven, is een heikel
punt gelet op de principiële onvervreemdbaarheid van de morele rechten.
Hoewel afstand van morele rechten in principe kan, is de globale afstand
van de toekomstige uitoefening van morele rechten nietig, ook wat betreft
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morele rechten op software. De morele rechten houden het recht in om het
vaderschap op te eisen, zich te verzetten tegen eeraantastende wijzigingen en
toepassingen van het werk en het recht te beslissen om het werk bekend te
maken aan het publiek (divulgatie).
De auteur van het onder open source licentie verspreide werk zal zich op
basis van zijn morele rechten dus wellicht kunnen blijven verzetten tegen ieder
gebruik van zijn werk door personen of groepen of voor bepaalde doeleinden,
welke zijn eer of reputatie aantasten. Men kan zich de vraag stellen of dit voor
technologische toepassingen zoals software wel wenselijk is.
Morele rechten werken door naar afgeleide werken. De auteur van het
oorspronkelijke werk zal zich dan ook op basis van zijn morele rechten niet
alleen kunnen verzetten tegen de aanwending door derden van zijn werk, maar
ook tegen de aanwending van afgeleide werken welke zijn eer of reputatie
aantasten.

C. Afdwingbaarheid
De vraag of een FOSS licentie kan worden afgedwongen hangt af van
de vraag of er een geldige licentie tot stand is gekomen. De essentiële vragen
zijn: (i) tussen wie wordt een licentie gesloten en (ii) wordt de licentie geldig
gesloten?
a. Met wie sluit de gebruiker een licentie?

Indien één auteur zijn werk onder een open source licentie ter beschikking
stelt, is het antwoord duidelijk: de licentie wordt gesloten tussen de
licentienemer en de auteur. In het geval er verschillende medeauteurs zijn, dan
wordt de zaak ingewikkelder. Met wie de licentienemer contracteert hangt dan
af van de onderlinge overeenkomst tussen de medeauteurs.
Veelal zal free and open source software het werk zijn van meerdere
auteurs welke niet in concertatie hebben samengewerkt. FOSS komt immers
meestal tot stand via een ketting van auteurs, die allen een bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van het programma. Voor zover een nieuwe
auteur een oorspronkelijke bijdrage levert aan het werk, komt telkenmale
een afgeleid werk tot stand. De licentienemer van het uiteindelijke werk zal
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de toestemming moeten hebben van iedere auteur in de ketting welke een
oorspronkelijke bijdrage heeft geleverd aan het uiteindelijke werk, beginnende
bij de auteur van het oorspronkelijke werk. Deze toestemming kan direct
zijn, of indirect doordat in de FOSS licentie toestemming is gegeven aan de
volgende auteur om het werk te bewerken en verder te verspreiden.
De meeste FOSS licenties lossen dit op door een contractuele band te
scheppen tussen de licentienemer en alle auteurs uit de ketting. Zo bevat de
GPLv2 bijvoorbeeld volgende clausule: “each time you redistribute the Program
(or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor ...”.
Op deze wijze verkrijgt de gebruiker van het uiteindelijke werk
automatisch een licentie van alle auteurs uit de ketting.
b. Wordt de licentie geldig gesloten?

Een auteur kiest voor een FOSS licentie omdat hij zijn werk wenst te
verspreiden en aan anderen –eventueel met zekere restricties– ter beschikking
wil stellen. Daarbij is het voor hem van belang dat hij die restricties kan
afdwingen.
Klassieke informaticacontracten worden gesloten door de uitdrukkelijke
aanvaarding van de voorwaarden door de licentienemer via de
ondertekening van deze voorwaarden, het openen van de verpakking, het
aanklikken of aanvinken van een ‘I agree’ button of een andere handeling
waaruit de aanvaarding kan worden afgeleid. Deze methoden om een
licentieovereenkomst af te sluiten zijn ondertussen voldoende beproefd en
worden, minstens tussen handelaars, over het algemeen als geldig bevonden.
FOSS licenties welke op een zelfde wijze tot stand komen, zullen ook geldig
zijn gesloten.
In een open source omgeving wordt software evenwel typisch ter
beschikking gesteld met de eenvoudige vermelding op een website of in
de broncode van de software dat het free and open source software betreft.
De licentie dient in de praktijk meestal niet expliciet te worden aanvaard.
Het steeds weer moeten klikken en bevestigen, zou in bepaalde gevallen
het gebruik van de software immers kunnen belemmeren. De Open Source
Definitie verzet zich tegen het eisen van een expliciete instemming met de
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licentievoorwaarden met als doel de overeenkomst tussen licentiegever en
licentienemer te bevestigen.
De vraag is of in dergelijke gevallen een geldige licentie wel tot stand kan
komen. Deze dient positief te worden beantwoord omdat de gebruiker van een
auteursrechtelijk beschermd werk de grond moet kunnen aangeven waarop
hij van het werk gebruik kan maken. Gebruik maken van de software zonder
toestemming van de auteur impliceert immers een auteursrechtelijke inbreuk.
Dit betekent dat iedereen die van software gebruik wenst te maken welke hij
vindt via het internet, actief op zoek dient te gaan naar een licentie. Indien de
gebruiker niet kan aantonen dat hij over een licentie beschikt, dient hij zich
van het gebruik te onthouden. Afstand van auteursrechten wordt niet vermoed
maar dient te worden bewezen. Het louter ter beschikking stellen van een werk
op het internet impliceert niet dat dit deel wordt van het publieke domein.
Het valt overigens te betwijfelen of een gebruiker er veel baat bij heeft
om het bestaan van een FOSS licentie te betwisten. Indien de gebruiker de
totstandkoming van de FOSS licentie betwist, impliceert dit dat er geen
rechtsgeldige auteursrechtelijke licentie is verleend en de gebruiker dus geen
gebruik mag maken van het computerprogramma.
c. Voor de rechtbank

Zowel in de Verenigde Staten als in de ons omliggende landen werden
de FOSS licenties reeds verschillende malen succesvol afgedwongen voor
de rechtbank. Over het algemeen wordt niet meer getwijfeld aan hun
afdwingbaarheid.
In België is er tot op heden nog geen geval bekend. Wel is er een uitspraak
betreffende Creative Commons licenties. Deze licentie – die veel gelijkenissen
vertoond aan de FOSS licenties- werd succesvol afgedwongen voor de
rechtbank te Nijvel.

D. Aansprakelijkheid en exoneratie
FOSS licenties bevatten typisch zeer sterke exoneratieclausules, die de
auteur van alle aansprakelijkheid ontslaan. De reden die hiervoor wordt
gegeven is dat FOSS software vaak zonder kosten wordt ter beschikking
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gesteld, en dat de auteur daardoor onvoldoende inkomsten genereert om voor
aansprakelijkheidsverzekeringen en juridische kosten te betalen.
Hoewel deze redenering zeker opgaat voor de amateur programmeur,
geldt zij veel minder voor professionele programmeurs, die hun bedrijfsmodel
rond free and open source software hebben opgebouwd. Vaak bieden de
professionele leveranciers van free and open source software of aanverwante
diensten trouwens wel garanties.
Men kan zich afvragen of deze exoneratieclausules voldoen aan de
algemene geldigheidsvereisten naar Belgische recht. Deze vereisten zijn: (i) dat
het beding niet strijdig is met de openbare orde of een wettelijke bepaling, (ii)
geen persoonlijk bedrog of eigen opzet van de schuldenaar dekt en (iii) niet
elke betekenis aan de aangegane verbintenis of aan het contract ontneemt.
In deze zin is het van belang te kijken naar de wijze waarop de
licentiegever het product presenteert. Bij een product dat als afgewerkt en
gebruiksklaar wordt gepresenteerd, zal sneller worden vastgesteld dat de
exoneratieclausule niet geldig is, dan bij een product waarbij de licentiegever
duidelijk een voorbehoud heeft geformuleerd.
Voor zover aan de drie bovenstaande voorwaarden is voldaan, zullen
exoneratiebedingen in principe afdwingbaar zijn, tenzij de bedinger
beschouwd zou kunnen worden als een professionele verkoper. De
professionele verkoper wordt immers vermoed het gebrek in de software te
kennen, en krachtens artikel 1643 BW hebben contractuele bedingen van
niet-vrijwaring voor verborgen gebreken geen uitwerking indien de verkoper
op het ogenblik van de verkoop kennis had van het gebrek in de zaak. De
professionele verkoper van open source software zal in principe aansprakelijk
zijn, tenzij hij het bewijs kan leveren van onoverwinnelijke onwetendheid. In
de praktijk zal dergelijk bewijs moeilijk te leveren zijn.

E. Het copyleft principe
Een kenmerk dat in verschillende (maar niet in alle) FOSS licenties
wordt teruggevonden, is het zogenaamde “copyleft” principe. FOSS licenties
die het copyleft principe incorporeren, leggen contractueel op dat iedereen
in de ketting van opeenvolgende gebruikers, als tegenprestatie voor het
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gebruiksrecht dat wordt toegekend, de verbeteringen die hij aan de software
aanbrengt en de afgeleide werken die hij maakt, onder zelfde voorwaarden aan
verdere gebruikers ter beschikking moet stellen. Met andere woorden, software
die copyleft software incorporeert, moet op zijn beurt als copyleft software
worden ter beschikking gesteld. Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk
beschermde delen van copyleft software op te nemen in een werk dat men als
proprietary in licentie geeft.
Het copyleft principe, dat ook wel eens het virale of verervende kenmerk
van (bepaalde) open source software wordt genoemd, kan de commerciële
mogelijkheden van de software beperken en wordt daardoor soms als nadelig
ervaren. Soms waarschuwt men voor het gevaar dat bedrijven lopen indien
een nalatige of rancuneuze werknemer een stukje copyleft code in de code van
proprietary software zou verwerken. Dit zou er in theorie toe kunnen leiden
dat het bedrijf verplicht zou worden om haar proprietary software onder een
copyleft FOSS licentie ter beschikking te stellen.
Hoewel oplettendheid noodzakelijk is, kan men zich afvragen of dergelijke
rampscenario’s wel realistisch zijn. Enkel de zuivere copyleft FOSS licenties
zoals de GNU General Public License kennen deze virale of verervende
kenmerken. Niet-copyleft licenties, zoals bv. de Berkeley Software Distribution
licentie en de daarvan afgeleide Apache licentie, kennen deze vereiste niet. De
GNU General Public License heeft een “zuster-licentie”, de Lesser GPL welke
specifiek geschreven is voor bibliotheken. Deze Lesser GPL bevat hiervoor
geen verervingsclausule zodat ook in proprietary software gelinkt kan worden
naar bibliotheken welke onder deze licentie worden verspreid. Verder werkt
het copyleft-principe enkel bij de verdere verspreiding van de code (behoudens
het affero-principe). Indien de code louter voor intern gebruik wordt
aangewend, zal de eigen broncode niet moeten worden vrijgegeven. Mocht
copyleft-code toch in software verzeild raken die onder een proprietary licentie
wordt verdeeld, dan heeft men in de praktijk de mogelijkheid de copyleftcode te vervangen door eigen of andere code. Het is natuurlijk wel mogelijk
dat producten waarbij deze vervanging niet heeft plaatsgevonden, worden
geblokkeerd en dat een schadevergoeding dient te worden betaald.
De vraag stelt zich of een auteur geldig kan opleggen op welke wijze
afgeleide werken moeten worden verspreid. Deze vraag moet positief worden
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beantwoord. De auteur van het oorspronkelijke werk heeft geen rechten op
het afgeleide werk, maar kan op basis van zijn rechten op het oorspronkelijke
werk de verspreiding van het afgeleide werk toestaan of verbieden. Een afgeleid
werk kan dus enkel en alleen geëxploiteerd worden mits toestemming van
de auteursrechthebbende op het oorspronkelijke werk. De auteur van het
afgeleide werk is met handen en voeten gebonden aan de auteur van het
oorspronkelijke werk.

F. FOSS en financiën
a. Financiële vergoedingen

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat free and open source
software niet noodzakelijk gratis software is. De term free doelt immers op
“vrijheid” en niet op gratis. Daarom wordt wel eens de term libre software (in
het Nederlands “vrije software”) naar voor geschoven als alternatieve en meer
duidelijke benaming. Het is dan ook toegelaten om een vergoeding te vragen
voor iedere distributie van de FOSS software, weze het via DVD, download
of welke wijze dan ook. Opleggen dat iedere verdere verkrijger een vergoeding
verschuldigd is, is niet toegelaten. Dergelijke royalty verplichtingen maken de
licentie niet langer FOSS.
Ook voor dienstverlening rond de FOSS kan een vergoeding worden
gevraagd. Deze kan betrekking hebben op consultancy activiteiten,
waarborgen, garanties en dergelijke meer.
Interessant om weten is dat, wanneer je de rechthebbende bent van de
rechten op een computerprogramma, je dit onder verschillende licenties op
de markt kan brengen. Het is mogelijk om de software zowel onder FOSS
licentie als onder een traditionele proprietary licentie te verspreiden. Deze
techniek noemt dual licensing. Waarom zou iemand dit doen? Wel, de
reden is vrij eenvoudig. Doordat de software onder een FOSS licentie op de
markt komt, is de drempel voor gebruikers om de software uit te proberen
en te gebruiken zeer laag. De FOSS licentie kan dan ook zorgen voor een
snelle penetratie van de markt. Tegelijk zullen gebruikers die aanpassingen
willen doorvoeren of afgeleide werken willen maken van de software, hun
inspanningen eveneens als copyleft software moeten verdelen. Het spreekt
voor zich dat niet alle gebruikers dit zullen willen doen. Deze gebruikers
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zullen verkiezen om een vergoeding te betalen voor het gebruik van de
software onder een andere licentie, die hen toestaat om hun aanpassingen en
toevoegingen proprietary te houden.
De techniek van dual licensing is vrij complex en dient goed te worden
overdacht. Ondoordachte verspreiding onder een FOSS licentie kan immers
significante gevolgen hebben. Eens software onder een FOSS licentie op de
markt is gebracht, is het onmogelijk om die software terug van de markt te
halen. Wel is het natuurlijk mogelijk om zelf de verspreiding te stoppen en
nieuwere versies onder een andere licentie te verspreiden. Het is dan ook
aangeraden een expert te raadplegen alvorens tot dual licensing over te gaan.
b. Schadevergoeding bij inbreuk

Inbreuken op auteursrechten op software volgen hetzelfde regime als
inbreuken op ieder ander auteurswerk. Inbreuken op software die wordt
verspreid onder een FOSS licentie dienen in beginsel dan ook niet anders te
worden gesanctioneerd dan inbreuken op proprietary software. Free and open
source software behoort immers niet tot het openbare domein. De auteur heeft
zijn rechten geenszins opgegeven. Sommige rechtsleer en rechtspraak neemt
evenwel aan dat de schade van de houder van de auteursrechten wel beperkt
zal zijn, daar deze zijn werk toch vrij ter beschikking stelt via het internet.
Deze redenering kan echter niet zomaar worden gevolgd.
Naast het vestigen van een reputatie en bekendheid met de daaraan
gekoppelde waardecreatie, kan een auteur andere redenen hebben om zijn
werk ‘vrij’ ter beschikking te stellen. De auteur kan ook direct geldelijk
voordeel halen uit de vrije verspreiding van zijn werk. De meest eenvoudige
wijze is het verspreiden van de vrije werken samen met reclame of het vragen
van een vergoeding voor iedere download. Een andere wijze is het verlenen
van specifieke diensten rond het werk. Het vrij verspreiden van het werk
zorgt ervoor dat het werk vele gebruikers heeft. De auteur haalt dan zijn
inkomsten uit het verlenen van ondersteuning en consulting diensten, of het
licenseren van ‘proprietary add-ons’. Nog een ander business model is het
hierboven besproken dual licensing model. Dit model maakt -zoals de naam
laat uitschijnen- gebruik van twee verschillende licenties. De eerste licentie is
een copyleft licentie. Deze –vaak kosteloze– licentie zorgt ervoor dat het werk
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zich snel zal verspreiden en een ruime basis van gebruikers krijgt. Een tweede
licentie zonder het copyleft systeem kan dan tegen betaling worden bekomen
door geïnteresseerden die van het werk gebruik willen maken zonder dat hun
eigen toevoegingen door het copyleft principe ‘vrij’ dienen te worden ter
beschikking gesteld.

G. Open source licenties
Licenties die aan de criteria van de Open Source Definitie voldoen,
kunnen het Open Source Initiative label toegekend krijgen. Hiertoe dient een
certificatieprocedure te worden doorlopen.
Er zijn inmiddels heel wat licenties die het Open Source Initiative label
hebben verkregen en de uitgangspunten van de Open Source Definitie als
basis hebben. De meest populaire open source licentie is de GNU Public
license v. 2, ook wel GPLv2 genoemd. Andere bekende licenties zijn de Lesser
General Public License, welke in essentie een uitgeklede versie is van de GPL
toegespitst op bibliotheken, de Affero GPL die ook diegenen die aanpassingen
doorvoeren aan de software maar hun aanpassingen niet verdelen, wil laten
bijdragen, de Academic Free License, de Berkeley Software Distribution
license (BSD) en de ervan afgeleide Apache Software License. Ook GPLv3, de
opvolger van GPLv2 wint aan populariteit.
Hoewel al deze licenties de Open Source Definitie respecteren, hebben ze
allen hun eigen specifieke kenmerken. Het is dan ook uiterst belangrijk om na
te gaan welke specifieke licentie van toepassing is, alvorens gebruik te maken
van open source software. Zeker met copyleft licenties dient voorzichtig te
worden omgesprongen.
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IX.
Overheidsopdrachten

1. Inleiding
Het aantal overheidsopdrachten en de omvang ervan is enorm. De
jaarlijkse investeringen in Belgische overheidsopdrachten bedragen immers
meer dan 20 miljard euro. Voor tal van bedrijven is de overheid dan ook
een lucratieve klant, zo ook in de informaticasector. Maar omwille van de
objectiviteit van de procedure en de gelijke behandeling van de inschrijvers,
zijn de regelgeving en de te volgen procedures uitermate complex. Bovendien
zijn zij overwegend van dwingende aard, en kan de aanbestedende
overheid, noch de inschrijver ervan afwijken. Wie wil meedingen naar
overheidsopdrachten dient deze regelgeving naar de letter na te leven, of hij zal
contracten aan zijn neus zien voorbijgaan.
Deze complexe regelgeving is aan voortdurende verandering onderhevig.
Het is raadzaam om regelmatig de laatste stand van zaken na te gaan.

2. Toepasselijke wet: de verschillende sectoren
De overheidsopdrachtenwet maakt een onderscheid tussen de klassieke
sectoren en de speciale sectoren. De speciale sectoren betreffen water, energie,
vervoer en postdiensten. Zij kennen een eigen, afwijkende regelgeving. De
klassieke sectoren behelzen de rest. Zij hebben hun eigen reglementair kader.
Om de toepasselijke regelgeving te bepalen, is het dus van belang goed
na te gaan of de aanbestedende overheid al dan niet in één van de speciale
categorieën valt. Indien zulks het geval is, dient de specifieke regelgeving te
worden toegepast.
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Aangezien het grootste deel van de informaticaopdrachten valt binnen
de klassieke sectoren, wordt in dit hoofdstuk enkel hierop ingegaan. De
belangrijkste regelgeving hieromtrent is terug te vinden in volgende teksten:
- Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006.
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten.
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van
15 juli 2011.
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken.
Een gedetailleerd overzicht van de toepasselijke reglementering kan
worden gevonden op de website van de Dienst Overheidsopdrachten van de
FOD Kanselarij van de Eerste Minister (http://www.16procurement.be/nl/
content/wetgeving).

3. Begrippenkader
De overheidsopdrachtenwet heeft haar eigen begrippenkader. Hieronder
worden een aantal kernbegrippen toegelicht.
Aanbestedende overheid: de Staat en alle overheidsinstellingen, -lichamen
of -personen die een overheidsopdracht uitschrijven.
Overheidsbedrijf: elke onderneming die onderworpen is aan de
overheidsopdrachtenwet. Het betreft ondernemingen waarop de overheid
rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen uit
hoofde van eigendom, financiële deelneming of in de onderneming geldende
voorschriften. De overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze
overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van de onderneming :
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- de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, of
- over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn
aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of
- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of
toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen.
Kandidaat: de aannemer, leverancier of dienstverlener die een aanvraag
tot deelneming indient.
Aanvraag tot deelneming: de schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting
door een kandidaat om geselecteerd te worden.
Geselecteerde: de kandidaat die bij de selectie gekozen is.
Inschrijver: de aannemer, leverancier, dienstverlener of geselecteerde die
een offerte indient voor een opdracht.
Offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op
grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die hij biedt.
Opdrachtnemer: de inschrijver met wie de opdracht is gesloten.
Overheidsopdracht: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de
aannemers, leveranciers of dienstverleners en de aanbestedende overheid of het
overheidsbedrijf. De overheidsopdracht heeft betrekking op het uitvoeren van
werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.
Raamovereenkomst: een overeenkomst met het doel gedurende een
bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen,
met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.
Gunning van de opdracht: de beslissing van de aanbestedende overheid
of het overheidsbedrijf om de gekozen inschrijver aan te wijzen.
Sluiting van de opdracht: de totstandkoming van de contractuele
band tussen enerzijds de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf en
anderzijds de opdrachtnemer.
Opdrachtdocumenten: de documenten die op de opdracht toepasselijk
zijn, met inbegrip van alle aanvullende en andere documenten waarnaar deze
verwijzen. Deze omvatten:
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- de aankondiging van opdracht,
- het bestek dat de bijzondere bepalingen bevat die op de opdracht
toepasselijk zijn,
- de door de partijen ondertekende overeenkomst.
Variant en optie: De variante vormt een alternatieve wijze van conceptie
of uitvoering, die altijd noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht
(bv. voor een voertuig: een benzinemotor, met een dieselmotor als variant). De
optie daarentegen vormt ten opzichte van het basisproject een element dat niet
strikt noodzakelijk en zelfs bijkomstig is voor de uitvoering van de opdracht
(bv. voor een voertuig, de levering van een bagagerek).
Perceel: de onderverdeling van een opdracht, die apart kan worden
gegund, in principe met het oog op een gescheiden uitvoering.

4. Overheidsopdrachten
Een overheidsopdracht is de overeenkomst die wordt gesloten tussen
een aannemer en een aanbestedende overheid. Zij heeft betrekking op het
uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.
Al naar gelang het een werk, levering of dienst betreft, is een verschillende
regelgeving van toepassing.

A. Werken
Het uitvoeren van werken doelt op alle werken die betrekking hebben op
het voorbereiden, bouwen, afwerken en slopen van onroerende goederen en
bouwwerken. Informaticaopdrachten vallen hier in principe niet onder.

B. Leveringen
Onder leveringen verstaat men het verwerven van producten via aankoop,
leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie.
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Diensten van plaatsing en installatie vallen hieronder, voor zover zij
bijkomend zijn. Met bijkomend wordt bedoeld dat de waarde van de diensten
kleiner dient te zijn dan deze van de levering.
De levering van standaard software of hardware, al dan niet met
bijkomende prestaties van plaatsing en installatie, worden beschouwd als een
levering. Het onderhoud van deze software en hardware, kwalificeert evenwel
als dienst.

C. Diensten
Onder diensten verstaat men de diensten die zijn opgelijst in bijlage 2 bij
de overheidsopdrachtenwet. Voornamelijk categorie ‘Diensten in verband met
computers’ is van belang voor informaticaopdrachten, maar mogelijk kunnen
ook andere categorieën toepasselijk zijn.
De creatie van maatsoftware wordt beschouwd als een dienst. Maar bij
deze diensten kunnen bijkomstig producten worden geleverd. Ook hier is het
criterium de vergelijking van de waarde van de diensten en de producten.
Waar dit criterium op het eerste zicht eenvoudig lijkt te zijn, is het dit
in werkelijkheid niet. Het is immers niet steeds duidelijk of een bepaalde
prestatie een dienst of een product betreft en welke waarde er aan dient te
worden toegekend. Gezien de verschillende regelgeving voor diensten en
leveringen, kan dit vervelende gevolgen hebben.

5. Publicatie van de opdrachten
Essentieel voor een overheidsopdracht is de mededinging. Elke
overheidsopdracht wordt door middel van concurrentie gegund. Om deze
concurrentie uit te lokken moeten overheidsopdrachten worden gepubliceerd.
Wanneer een overheid of overheidsbedrijf een opdracht wil uitschrijven, dient
zij deze dus eerst officieel aan te kondigen.
Enkel bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is er geen
publicatieverplichting. In dit geval is aan de publiciteitsvereiste voldaan
wanneer er tenminste drie concurrenten worden geraadpleegd.

156

Het Praktijkboek Informaticarecht | www.crealaw.eu

De aankondiging van opdracht is voor alle andere procedures verplicht.
In de praktijk komt dit veelal neer op overheidsopdrachten waarvan het
aanbestedingsbedrag 85.000 € (exclusief BTW) overstijgt. De belangrijke
opdrachten moeten Europees gepubliceerd worden. De minder belangrijke
opdrachten worden alleen op de Belgische markt bekendgemaakt.
De Europese publicatie gebeurt in het Publicatieblad van de Europese
Unie. De Belgische aankondiging gebeurt in het Bulletin der Aanbestedingen.
Beiden verschijnen dagelijks en kunnen worden geraadpleegd via https://enot.
publicprocurement.be/.

6. Soorten procedures
In tegenstelling tot commerciële partijen, kunnen overheden en
overheidsbedrijven niet zomaar opdrachten onderhandelen en toekennen. Zij
dienen procedures te volgen, die waarborgen bieden inzake objectiviteit en
gelijke behandeling van de inschrijvers. Hieronder worden de verschillende
procedures kort besproken.

A. De aanbesteding
Opdrachten kunnen steeds worden geplaatst via aanbesteding. Voor
deze procedure legt de aanbestedende overheid de criteria vast, en wordt de
opdracht geplaatst enkel op basis van de prijs. Regelmatige inschrijvingen
kunnen niet worden geweigerd.
De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver met de laagste
regelmatige offerte. De laagste regelmatige offerte wordt enkel en alleen
bepaald op basis van de aangeboden prijzen en andere berekenbare gegevens
zoals bijkomende licentiekosten, energieverbruik, onderhoudskosten edm.
Belangrijk om weten is dat de aanbestedende overheid geen waarde kan
toekennen aan andere criteria, zoals bijvoorbeeld een betere productkwaliteit
of het inzetten van betere profielen.
Deze procedure wordt dan ook typisch gebruikt wanneer de aanbestedende overheid de technische eisen van de opdracht nauwkeurig kan definiëren en

IX. Overheidsopdrachten

157

weergeven in het bestek (bv. bij een bouwwerk). Wanneer zulks niet mogelijk
is, is deze procedure niet geschikt.
Er zijn twee types van aanbestedingen:
a. De open aanbesteding (eenstapsprocedure):

Onder deze procedure maakt de aanbestedende overheid de aankondiging
bekend met de specificaties van de opdracht en de uiterste datum om de
offertes in te dienen.
Iedereen is gerechtigd om op een open aanbesteding in te schrijven en
de aanbestedende overheid is verplicht alle inschrijvingen in aanmerking te
nemen op voorwaarde dat de inschrijver voldoet aan de minimumcriteria:
(i) de inschrijver voldoet aan de financiële, economische en technische
minimumeisen vermeld in de aankondiging; (ii) hij bevindt zich niet in een
toestand van uitsluiting (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige
sociale zekerheidsbijdragen, ...) en (iii) zijn offerte wordt beschouwd
als regelmatig (ze voldoet aan de vormvoorschriften, bevat geen enkel
voorbehoud, vervult de technische eisen, ...).
b. De beperkte aanbesteding (tweestapsprocedure):

De beperkte aanbesteding omvat twee fasen. In de eerste fase maakt
de aanbestedende overheid de aankondiging bekend met de financiële,
economische en technische minimumeisen waaraan de inschrijvers moeten
voldoen, alsook de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming.
Uit deze aanvragen selecteert de aanbestedende overheid deze bedrijven die
geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te
voeren en die zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden (faillissement,
fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen, ...). Enkel de
geselecteerde ondernemingen mogen in een volgende fase een offerte indienen.
De opdracht wordt toegekend aan de laagste regelmatige offerte.

B. De offerteaanvraag
De procedure van de offerteaanvraag is vrij gelijkaardig aan
de aanbesteding. Het grote verschil is dat de prijs niet het enige
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gunningscriterium is. De aanbestedende overheid kan de ingediende offertes
beoordelen op basis van verschillende vooraf kenbaar gemaakt criteria, zoals
onder meer de technische waarde, de nazorg, de geboden garanties, edm.
Op basis van deze criteria zal de aanbestedende overheid de meest voordelige
offerte kiezen. Criteria die niet zijn opgenomen in de aankondiging of in het
bestek, mogen niet in rekening worden gebracht. Alle vermelde criteria hebben
dezelfde waarde, tenzij anders aangegeven in de aankondiging of het bestek.
In tegenstelling tot de procedure van de aanbesteding, definieert de
aanbestedende overheid de eisen van de opdracht niet noodzakelijk in detail in
het bestek, doch geeft zij een eerder functionele beschrijving. De deelnemers
kunnen, binnen de beperkingen opgelegd in het bestek, de functionele
vereisten zelf invullen.
Behalve wanneer dit uitdrukkelijk verboden is of beperkingen werden
opgelegd in het bestek, bieden de eventuele vrije varianten de ondernemingen
de mogelijkheid om de overheid nieuwe technieken, methodes of producten
aan te bieden. Dit laat hen toe nieuwe technieken, methodes of producten aan
te bieden die hen onderscheiden van hun concurrenten. De voorgestelde vrije
varianten worden beoordeeld op basis van dezelfde gunningscriteria.
a. De open offerteaanvraag (eenstapsprocedure):

Onder deze procedure maakt de aanbestedende overheid de aankondiging
bekend met de modaliteiten betreffende het bekomen van het bestek voor de
opdracht, alsook de uiterste datum om de offertes in te dienen.
Iedereen is gerechtigd om op een open aanbesteding in te schrijven en
de aanbestedende overheid is verplicht alle inschrijvingen in aanmerking te
nemen op voorwaarde dat de inschrijver voldoet aan de minimumcriteria:
(i) de inschrijver voldoet aan de financiële, economische en technische
minimumeisen vermeld in de aankondiging; (ii) hij bevindt zich niet in een
toestand van uitsluiting (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige
sociale zekerheidsbijdragen, ...) en (iii) zijn offerte wordt beschouwd
als regelmatig (ze voldoet aan de vormvoorschriften, bevat geen enkel
voorbehoud, vervult de technische eisen, ...).
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b. Beperkte offerteaanvraag (tweestappenprocedure):

De beperkte offerteaanvraag vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase
maakt de aanbestedende overheid de aankondiging bekend met de financiële,
economische en technische minimumeisen waaraan de inschrijvers moeten
voldoen, alsook de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming.
Uit deze aanvragen selecteert de aanbestedende overheid deze bedrijven die
geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te
voeren en die zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden (faillissement,
fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen, ...).
Enkel de geselecteerde ondernemingen worden uitgenodigd om in een
volgende fase een offerte indienen. Het bestek dient beschikbaar te zijn
uiterlijk op het ogenblik van de uitnodiging tot het indienen van offertes.

C. De onderhandelingsprocedure
Bij een onderhandelingsprocedure treedt de aanbestedende overheid in
onderhandeling met één of meerdere concurrenten over de voorwaarden van
een opdracht. Op basis van de resultaten van deze onderhandelingen bepaalt
de aanbestedende overheid de laagste (laagste prijs) of voordeligste (over
meerdere criteria) offerte.
Zoals bij alle overheidsopdrachten, moet gedurende de onderhandelingen
het beginsel van de gelijke behandeling worden nageleefd. Alle partijen die
regelmatige, objectief vergelijkbare offertes hebben ingediend, moeten tot de
onderhandelingen worden uitgenodigd.
Maar aangezien het moeilijker is in deze meer vrije procedure de
beginselen van objectiviteit en gelijke behandeling te waarborgen, kan de
onderhandelingsprocedure slechts in beperkte gevallen worden gebruikt.
a. De onderhandelingsprocedure met bekendmaking:

De onderhandelingsprocedure met bekendmaking vindt plaats in twee
fasen. In de eerste fase maakt de aanbestedende overheid de aankondiging
bekend met de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan
de inschrijvers moeten voldoen, alsook de uiterste ontvangstdatum voor de
aanvragen tot deelneming. Uit deze aanvragen selecteert de aanbestedende
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overheid deze bedrijven die geacht worden over de beste draagkracht te
beschikken om de opdracht uit te voeren en die zich niet in een toestand van
uitsluiting bevinden (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale
zekerheidsbijdragen, ...).
Enkel de geselecteerde ondernemingen worden uitgenodigd om in een
volgende fase een offerte in te dienen.
Om de laagste of voordeligste offerte te bepalen, onderhandelt de
aanbestedende overheid met één of meer concurrenten over de voorwaarden
van de opdracht. Tijdens de onderhandelingen dient het beginsel van de
gelijke behandeling te worden nageleefd. De concurrenten die objectief
vergelijkbare offertes hebben ingediend, moeten dus worden uitgenodigd om
deel te nemen aan de onderhandelingen.
Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid
de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Zij verstrekt met name geen
discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen.
De onderhandelingsprocedure met bekendmaking vormt een
uitzonderingsprocedure. Het gebruik ervan is slechts toegestaan in een beperkt
aantal gevallen waarvan de belangrijkste hieronder worden opgelijst:
a) een eerdere procedure leidde enkel onregelmatige of onaanvaardbare
offertes. Onder de opvolgende onderhandelingsprocedure kunnen de
oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden
gewijzigd.
b) het betreft uitzonderlijke gevallen van werken, leveringen of diensten
waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op
voorhand een globale prijs vast te stellen.
c) specifieke gevallen betreffende sociale werkplaatsen.
d) het betreft opdrachten van gering belang waarvan de waarde (zonder
BTW) lager is dan de door de Koning bepaalde drempel. Actueel is deze
voor leveringen en diensten bepaald op 193.000€. De Koning kan deze
drempel wijzigen.
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e) in het geval van een overheidsopdracht voor diensten, voor zover door
de aard van de te verlenen diensten de specificaties van de opdracht niet
voldoende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht bij
open of beperkte procedure te plaatsen.
f ) in geval van een overheidsopdracht die betrekking heeft op bepaalde
diensten zoals hotels en restaurants, juridische diensten, onderwijs,
gezondheidszorg, cultuur edm.
b. De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is een nietgeformaliseerde procedure waarbij de aanbestedende overheid met één of
meerdere concurrenten in onderhandeling treedt betreffende de opdracht.
Zoals haar naam suggereert, worden deze opdrachten niet publiek bekend
gemaakt.
Waar deze procedure niet is geformaliseerd, dient wel nog steeds
het beginsel van de gelijke behandeling te worden nageleefd (objectief
vergelijkbare aanvragen tot deelneming of offertes moeten op dezelfde manier
worden behandeld). Indien mogelijk dienen meerdere aannemers, leveranciers
of dienstverleners te worden geraadpleegd.
Vermits de concurrentie minder speelt bij deze procedure mag deze enkel
worden aangewend in een beperkt aantal gevallen waarvan de belangrijkste
hieronder worden opgelijst:
a) de goed te keuren uitgave is niet hoger dan de door de Koning
vastgelegde drempels zonder BTW. Op heden bedraagt de algemene
drempel 85.000 euro (excl. btw). Voor diensten van financiële
instellingen, onderzoeks- en ontwikkelingswerk en alle diensten
boven vermeld onder punt f bij de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking is geen bekendmaking vereist tot € 193.000 (excl. btw).
Voor opdrachten opgedeeld in percelen geldt een beperking van 30.000
euro(excl. btw) per perceel. Het aanvaarden van opdrachten louter op
grond van factuur (buiten het toepassingsgebied van de regelgeving) is
mogelijk tot 8.500 euro. De Koning kan deze drempels wijzigen.
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b) de opdracht heeft betrekking op leveringen of diensten die geheim
zijn, of waarvan de uitvoering gepaard moet gaan met bijzondere
veiligheidsmaatregelen.
c) ingeval van dwingende spoed, voortvloeiend uit onvoorzienbare
gebeurtenissen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed
ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende
overheid te wijten zijn.
d) in beperkte gevallen indien in een voorgaande procedure geen geldige
of geschikte offertes werden ontvangen, mits de oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.
e) in geval de leveringen of diensten om technische of artistieke redenen of
omwille van de bescherming van alleenrechten, slechts aan één bepaalde
aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden gegund.
f ) het gaat om aanvullende diensten die noch in het oorspronkelijk
geplande ontwerp, noch in de oorspronkelijke opdracht zijn vermeld en
die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden
voor de uitvoering van de erin beschreven diensten, op voorwaarde
dat ze worden gegund aan degene die deze diensten uitvoert en het
samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende
diensten niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de
hoofdopdracht :
- wanneer deze aanvullende diensten technisch of economisch niet
van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden zonder een ernstig
bezwaar op te leveren voor de aanbestedende overheid;
- wanneer deze werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de
uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn
voor de vervolmaking ervan.
g) in geval van herhalingsopdrachten van soortgelijke diensten voor zover
dit in de oorspronkelijke opdracht is vermeld en binnen de drie jaren na
de oorspronkelijke opdracht.
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D. De concurrentiedialoog
Dit betreft een procedure waarbij de aanbestedende overheid een dialoog
voert met de geselecteerde kandidaten om één of meer oplossingen uit te
werken die beantwoorden aan de behoeften van de aanbestedende overheid.
Op basis van de resultaten van de dialoog, worden de geselecteerde kandidaten
uitgenodigd een offerte in te dienen. Alle ondernemingen kunnen zich
kandidaat stellen om aan de dialoog deel te nemen. De medewerking aan de
dialoog hoeft niet noodzakelijk kosteloos te zijn. De aanbestedende overheid
heeft de mogelijkheid een vergoeding te voorzien voor deelnemende bedrijven.
Deze gunningsprocedure is enkel van toepassing voor bijzonder
complexe overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, waarbij het voor de
aanbestedende overheid objectief onmogelijk is te bepalen welke technische
middelen aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt
te bieden heeft op het stuk van technische, financiële of juridische oplossingen.
Hoewel deze procedure nieuw is, valt in te beelden dat zij kan worden
gebruikt voor grote en complexe informaticaprojecten. Van deze procedure
wordt verwacht dat de studie en voorbereiding van de projecten transparanter
zal worden voor ondernemingen en dat zij een meer gerichte prijsofferte zullen
kunnen indienen.
Vermeldenswaardig is nog dat de oplossingen die door een deelnemer
worden voorgesteld, niet zonder zijn instemming worden bekendgemaakt.

E. Specifieke procedures
Verder zijn er nog een aantal specifieke procedures die de aanbestedende
overheid kan aanwenden. Er mag evenwel geen misbruik worden gemaakt van
deze procedures, noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de
mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen.
a. Dynamisch aankoopsysteem:

Een aanbestedende overheid kan gebruik maken van een dynamisch
aankoopsysteem voor opdrachten voor leveringen en diensten voor courant
gebruik.
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Het gebruik van een dynamisch aankoopsysteem vereist, voor elke
specifieke opdracht, een open procedure en de aanwending van elektronische
middelen in alle stadia van de procedure tot de gunning van de opdracht.
De regelmatige indicatieve offertes van alle inschrijvers die voldoen aan de
selectiecriteria, kunnen te allen tijde worden gewijzigd op voorwaarde dat zij
in overeenstemming blijven met de opdrachtdocumenten.
b. Elektronische veiling:

Onder bepaalde omstandigheden kan de aanbestedende overheid de
gunning van een opdracht laten voorafgaan door een elektronische veiling
voor zover de specificaties van de opdracht nauwkeurig kunnen worden
bepaald en het gaat om opdrachten voor leveringen en diensten voor courant
gebruik.
c. Raamovereenkomst:

Een aanbestedende overheid kan raamovereenkomsten sluiten. De keuze
van de partijen bij de raamovereenkomst en de gunning van de erop gesteunde
opdrachten, moeten op basis van dezelfde gunningscriteria gebeuren.
Bij de gunning van de erop gesteunde opdrachten mogen de reeds in de
raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet wezenlijk worden gewijzigd.
De duur van de raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die
erop zijn gesteund, is beperkt tot vier jaar, behoudens in uitzonderlijke en
behoorlijk gemotiveerde gevallen.
d. Ontwerpwedstrijd:

Onder deze procedure wil de aanbestedende overheid via de aankondiging
van een prijsvraag, een plan of een ontwerp verkrijgen dat gekozen wordt door
een jury. De prijsvraag kan betrekking hebben op de keuze van ontwerpen
(al dan niet onder toekenning van een premie) of de gunning van een
overheidsopdracht voor diensten.
Het organiseren van wedstrijden en de beoordeling door een jury, kunnen
eveneens verwerkt zijn in andere procedures voor overheidsopdrachten.
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e. Marktverkenning

Het gebeurt dat een aanbestedende overheid onvoldoende kennis in huis
heeft om de nodige opdrachtdocumenten en –specificaties op te stellen. Zij
kan daarvoor beroep doen op een externe adviseur. Dit is de zogenaamde
marktverkenning.
Een dergelijke marktverkenning vóór het aanvatten van een
gunningsprocedure met het oog op het opstellen van de opdrachtdocumenten
en -specificaties, is toegelaten op voorwaarde dat die marktverkenning niet tot
een verhindering of een vertekening van de mededinging leidt. Dit laatste kan
het geval zijn wanneer de adviseur die de marktverkenning heeft uitgevoerd
meedingt bij de opvolgende overheidsopdracht. Het is immers mogelijk
dat de adviseur de opdracht op eigen maat gaat schrijven of zijn voorkennis
aanwendt tijdens de gunningsprocedure. Dit zou leiden tot ongeoorloofde
concurrentievervalsing wat dient te worden vermeden.
Daarom is het essentieel dat de marktverkenning zo wordt ingericht dat
de adviseurs niet in een toestand van onverenigbaarheid komen wanneer
ze naderhand zouden deelnemen aan de overheidsopdracht. Daartoe
dient te worden gezorgd dat onverenigbaarheden, belangenvermengingen
en ongeoorloofde concurrentievoordelen worden vermeden. Dit is een
verantwoordelijkheid van zowel de aanbestedende overheid als de adviseur
zelf. Soms kan het voor een partij aangewezen zijn om niet mee te doen aan
de marktverkenning ten einde de deelname aan de opdracht zelf niet in gevaar
te brengen. Het is immers aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat er geen
sprake is van een hindering of vertekening van de mededinging. Essentieel
hierbij is dat alle informatie die door de adviseur wordt verzameld en alle
resultaten van de marktverkenning in het bestek worden verwerkt op zodanige
wijze dat alle deelnemers beschikken over dezelfde informatie.

7. De algemene en bijzondere
aannemingsvoorwaarden
De algemene uitvoeringsregels die van toepassing zijn op alle
overheidsopdrachten, zijn terug te vinden in het KB van 14 februari 2013.
Deze algemene voorwaarden bevatten de regels betreffende borgtocht,
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onderaanneming, keuringen en keuringsprocedures, prijsbepaling en
herziening van prijs, betalingen, intellectuele rechten, waarborgtermijnen,
klachten, verbreking, ... Het bevat ook een specifiek sanctiemechanisme.
De uitvoeringsregels van het KB zijn automatisch van toepassing
op alle overheidsopdrachten boven 30.000€. Voor overheidsopdrachten
met een bedrag geraamd onder 8.500€ zijn ze niet van toepassing en
voor overheidsopdrachten tussen deze drempels, zijn enkel de essentiële
uitvoeringsregels van toepassing. Het bestek kan evenwel bepalen dat de
uitvoeringsregels toch van toepassing zijn. Er kan door de overheden slechts in
beperkte mate van worden afgeweken.
Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels zijn onder bepaalde
voorwaarden mogelijk indien zulks is vereist door de aard van de opdracht.
De afwijkingen dienen te zijn opgenomen in het bestek. Van de belangrijkste
bepalingen van de uitvoeringsregels kan slechts worden afgeweken met een
specifieke motivering. Van sommige bepalingen kan in zijn geheel niet worden
afgeweken.
Het bestek bevat tevens de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn
op de opdracht. Het opstellen van een bestek is (behoudens uitzonderingen)
verplicht. Het bestek dient in principe alle informatie te bevatten die nodig is
om een offerte op te stellen.
Wanneer men wil inschrijven op een overheidsopdracht, dient men dus
zowel met de algemene uitvoeringsregels uit het KB als met de bijzondere
aannemingsvoorwaarden rekening te houden. De aannemer wordt geacht
de algemene uitvoeringsvoorwaarden te kennen en kan voor onaangename
(financiële) verrassingen komen te staan indien dit niet het geval is, onder
meer op het vlak van betalingsmodaliteiten, boetes edm. “Dit stond niet in
het bestek” is geen verweer. De algemene uitvoeringsvoorwaarden lezen en
begrijpen is de boodschap.

8. Plaatsing van de opdracht
Opdrachten dienen geplaatst te worden aan de laagste regelmatige offerte
indien de prijs het enige criterium is en aan de meest voordelige regelmatige
offerte indien meerdere gunningscriteria in rekening worden genomen.
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De gunningscriteria die in rekening worden genomen, moeten door de
aanbestedende overheid in het bestek zijn aangegeven. De gunningscriteria
dienen toe te laten om de economisch meest voordelige offerte te selecteren.
De aanbestedende overheid kan deze criteria zelf bepalen, en er eventueel ook
een bepaald gewicht aan toekennen. Indien er geen gewicht is aan toegekend,
wegen ze allemaal even sterk door. De gunningscriteria dienen objectief en
voldoende precies te zijn.
De aanbestedende overheid kan ofwel technische specificaties geven
ofwel criteria formuleren gebaseerd op performantie en functionaliteit. Het is
hierbij niet toegestaan specificaties of criteria te gebruiken die de concurrentie
kunnen beperken, tenzij duidelijk wordt gemotiveerd waarom het niet anders
kan. In geval het bestek criteria gebruikt die de concurrentie beperken is het
toegestaan gelijkwaardige alternatieven voor te stellen.
Mogelijke criteria die inzake informaticaopdrachten kunnen worden
weerhouden zijn onder meer:
. prijs;
. technische aspecten;
. licentiekosten;
. omgeving waarbinnen de applicatie dient te functioneren;
. gebruiksvriendelijkheid van de applicatie;
. leveringstermijnen;
. ingezette profielen;
. ...
De opdrachten worden toegekend door kennisgeving van de beslissing aan
de kandidaat. Deze kennisgeving gebeurt doorgaans via aangetekend schrijven.

9. Niet-gunning
In tegenstelling tot opdrachten in het gewone commerciële verkeer, heeft de
overheid geen contractsvrijheid. Het weigeren van personen en offertes, alsook
de toekenning van de opdracht, dient volgens volgende regels te verlopen:
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A. Weringsgronden met betrekking op de persoon
De Overheidsopdrachtenwet somt een aantal uitsluitingscriteria op, op
basis waarvan de aanbestedende overheid kandidaten kan uitsluiten. Deze
criteria hebben betrekking op de betrouwbaarheid van de onderneming, zijnde
haar financiële stabiliteit (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige
sociale zekerheidsbijdragen, ...) en de integriteit (ernstige beroepsfouten,
strafrechtelijke veroordelingen, valse verklaringen ...).
De aanbestedende overheid kan ook selectiecriteria bepalen in de
aankondiging van de opdracht. Deze selectiecriteria beogen die kandidaten te
selecteren die vanuit technisch, financieel en economisch standpunt het best
geplaatst zijn om de opdracht uit te voeren. Het niveau van kwalificatie is vrij
te bepalen door de aanbestedende overheid, maar dit dient in evenredigheid
te staan met de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Voor bepaalde
procedures dient de aanbestedende overheid eveneens rekening te houden met
het minimale door de wet voorziene aantal kandidaten.

B. Weringsgronden met betrekking tot de offerte
Onregelmatige offertes worden geweerd. De onregelmatigheid slaat
zowel op formele als inhoudelijke elementen. Indien de offerte van het bestek
afwijkt op essentiële punten, zoals prijs, uitvoeringstermijnen en technische
specificaties, dan betreft dit een substantiële onregelmatigheid. In dat geval is
de aanbestedende overheid verplicht om de offerte te weren. Minder ernstige
afwijkingen (relatieve onregelmatigheden) kunnen door de aanbestedende
overheid worden aanvaard of geweerd. Zij dient haar beslissing te nemen en te
motiveren op basis van de principes van gelijke behandeling van de inschrijvers
en de beginselen van behoorlijk bestuur.
De grens tussen substantiële onregelmatigheden en relatieve onregelmatigheden is in de praktijk niet makkelijk te trekken. De aanbestedende overheid
heeft hier de facto dan ook een zekere appreciatievrijheid, die aanleiding kan
geven tot misbruiken.
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C. Rechtsbescherming
De overheidsopdrachtenwet voorziet in een aantal maatregelen om de
rechten van de niet-weerhouden kandidaten te beschermen. Zo moet de
aanbestedende overheid haar gemotiveerde beslissing onmiddellijk nadat
deze is genomen aan alle kandidaten mededelen. Enkel voor opdrachten van
beperkte waarde gelden hierop uitzonderingen.
a. Standstill

Voor opdrachten die de drempel voor Europese bekendmaking bereiken,
geldt een standstill verplichting. Dit wil zeggen dat de aanbestedende overheid
gedurende een termijn van 15 dagen niet mag overgaan tot contractsluiting
met de gekozen inschrijver. Gedurende deze termijn kan door de nietweerhouden kandidaten een vordering tot schorsing worden ingeleid bij de
Raad van State of, wanneer de aanbestedende instantie geen administratieve
overheid is, bij de gewone rechter. Deze verplichte wachttermijn geldt
bovendien ook voor de opdrachten die oorspronkelijk beneden de Europese
drempels werden geraamd (en enkel op Belgisch vlak werden gepubliceerd),
maar waarvan het uiteindelijke goedgekeurde inschrijvingsbedrag (exclusief
BTW) de Europese drempel met 20% overschrijdt. Voor opdrachten onder
deze drempel kan de aanbestedende overheid deze standstill termijn vrijwillig
toepassen.
Een beroep bij de Raad van State kan enkel worden ingesteld via een
schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Hierbij dient
geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel te worden aangetoond. De Raad
van State kan een belangenafweging doorvoeren en beslissen om de schorsing
van de uitvoering of de voorlopige maatregelen niet toe te staan wanneer hun
negatieve gevolgen groter zouden zijn dan hun voordelen. Een beroep bij de
burgerlijke rechter moet worden ingesteld via een procedure in kortgeding.
Wanneer tijdens de standstill periode door een niet-weerhouden kandidaat
een vordering wordt ingesteld, moet de aanbestedende overheid wachten met
de contractsluiting tot er een uitspraak is.
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b. Verhaalprocedures

Elke belanghebbende kan een verzoek tot nietigverklaring of schorsing
indienen bij de Raad van State of, voor beslissingen van entiteiten die
geen administratieve overheid zijn, bij de gewone rechter. In geval van
een verzoek tot schorsing, is het mogelijk om aan de rechter het opleggen
van voorlopige maatregelen te vragen. Bij zijn beslissing moet de rechter
rekening houden met de vermoedelijke gevolgen van de schorsing en van
de voorlopige maatregelen voor alle belangen: zowel deze van de betrokken
partijen als deze van het openbaar belang. Daarnaast kan men als gegriefde
partij evident schadevergoeding vorderen. Wanneer de formaliteiten van
de overheidsopdrachtenwet niet zijn gevolgd, kan bovendien een specifieke
procedure tot onverbindendverklaring worden ingesteld.
Let wel, deze vorderingen dienen tijdig te worden ingesteld. De
vordering tot vernietiging (zowel voor de Raad van State als voor de gewone
rechter) moet binnen de 60 dagen na kennisgeving worden ingesteld. Het
schorsingsverzoek dient binnen de wachttermijn van 15 dagen te worden
ingediend en in bepaalde gevallen zelfs binnen de tien dagen. De vordering tot
onverbindendverklaring moet binnen de 30 dagen worden ingesteld hoewel
deze termijn in sommige gevallen wordt verlengd tot zes maanden.

10. Intellectuele rechten en overheidsopdrachten
A. Gebruik van de resultaten
Bij de uitvoering van overheidsopdrachten kan de opdrachtnemer gebruik
maken van voorafbestaand materiaal dat intellectueel rechtelijk is beschermd.
Dit kan onder meer Free Software zijn of programma’s van toeleveranciers.
Dit hoeft in principe geen probleem te zijn. Het uitvoeringsKB bij de
overheidsopdrachtenwet voorziet immers dat de overheid de eigendom van
de creaties die in het kader van een overheidsopdrachtenwet worden gebruikt
of worden aangemaakt, niet verkrijgt. Zij krijgt enkel een gebruikslicentie
voor die exploitatiewijzen die zijn aangegeven in het bestek. Als algemene
regel geldt dat de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld
of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht, niet tegen de
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aanbestedende overheid kunnen aangevoerd worden voor het gebruik van
de resultaten van de opdracht. Het is aan de opdrachtnemer om de nodige
stappen te zetten bij derden om de noodzakelijke exploitatierechten en
toestemmingen te verkrijgen.
Het is voor de overheid dan ook van groot belang om de exploitatiewijzen
die zij wenst uit te oefenen goed in de opdrachtdocumenten te omschrijven.
In geval zij sublicenties wenst toe te staan, dient zij zulks eveneens in de
opdrachtdocumenten te specificeren.
De aanbestedende overheid kan evenwel in het bestek van deze regels
afwijken en de overdracht van rechten voorzien. Zulke afwijking dient
expliciet in de opdrachtdocumenten te zijn opgenomen.
Bovenstaande regel geldt evenwel niet voor de creatie, de fabricage of de
ontwikkeling van tekeningen en modellen, emblemen, logo’s edm. Daarvan
verkrijgt de aanbestedende overheid automatisch de intellectuele eigendom,
alsook het recht om deze te registreren op haar naam. Dit geldt eveneens voor
domeinnamen.
De aanbestedende overheid heeft eveneens het recht om, na de
opdrachtnemer hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens te publiceren
over het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten. Dit heeft niet tot
gevolg dat derden deze resultaten zonder meer mogen gebruiken.
De voorwaarden voor het commercieel of ander gebruik door de
opdrachtnemer, van de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en
over de verkregen resultaten, worden bepaald door de opdrachtdocumenten.
Het is voor de opdrachtnemer in principe toegestaan om de resultaten
van de overheidsopdracht verder commercieel te exploiteren. Deze hoeft
de aanbestedende overheid hiertoe geen vergoeding te betalen tenzij (i)
de aanbestedende overheid aan de financiering van het onderzoek en de
ontwikkeling verbonden aan het voorwerp van de opdracht heeft deelgenomen
en (ii) een vergoeding in de opdrachtdocumenten werd voorzien.

B. Methodes en knowhow
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten
verkrijgt de aanbestedende overheid evenmin de rechten op de methodes en
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de knowhow die ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de
opdracht. Deze blijven strikt bij de opdrachtnemer.
Bovendien geldt er zowel voor de aanbestedende overheid als voor de
opdrachtnemer een verplichting tot vertrouwelijkheid. De aanbestedende
overheid zal dan ook omzichtig moeten omspringen met de knowhow van de
opdrachtnemer.

C. Wederzijdse bijstand en waarborg
De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten
van de aanbestedende overheid te vrijwaren en moet zo nodig, op eigen
kosten, de formaliteiten vervullen die nodig zijn opdat die rechten aan derden
zouden kunnen worden tegengeworpen.
Vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde tegen de
opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, moeten deze elkaar inlichten
en alle mogelijke maatregelen nemen om de stoornis te doen ophouden, en
moeten zij wederzijds bijstand verlenen door elkaar bewijselementen mee te
delen of nuttige documenten te overhandigen die ze in hun bezit hebben of
kunnen verkrijgen.
De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of uitvindingen die hij
zal realiseren in het kader van de opdracht, met name de foto’s, illustraties,
grafieken edm. geen inbreuk vormen op enig recht van derden, op
enige wetgeving, en dat voor zover in het werk portretten zullen worden
opgenomen, de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot gebruik van
deze portretten in het kader van de opdracht zullen zijn verkregen.
De opdrachtnemer of de aanbestedende overheid die de rechten van een
derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontractant
kenbaar heeft gemaakt, staat borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze
medecontractant zou stellen. Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten is die waarborg evenwel beperkt tot het bedrag van de
opdracht.
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D. Bestek
Wat hierboven staat beschreven, is het algemene kader. Het bestek kan
nog bijkomende voorwaarden bevatten, zoals bv. escrowverplichtingen en
dergelijke meer.

11. e-Procurement
Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
zet een kader uiteen om de aanbesteding en gunning van overheidsopdrachten
binnen de Europese Unie te coördineren. Dit kader bevat onder meer de
elektronische aanbesteding en gunning van overheidsopdrachten.
Om aan deze richtlijn te voldoen, werkt België een e-procurement systeem
uit volgens hetwelke overheidsopdrachten via een online procedure kunnen
worden bekendgemaakt en geplaatst. Het uiteindelijke doel is om alle fases van
het proces van de publicatie over de betaling en ten slotte het contractbeheer
via een online procedure te laten verlopen. Voorlopig zijn enkel volgende
platformen functioneel:
- e-notification: De bekendmakingen van overheidsopdrachten en het
ter beschikkingstellen van het bestek worden gepubliceerd via het
e-notificationplatform van het bulletin der aanbestedingen.
- e-tendering: Dit is een platform via hetwelke offertes elektronisch
kunnen worden aangeboden.
- e-catalogue: Dit is een elektronische catalogus via dewelke bedrijven
producten kunnen aanbieden en ambtenaren producten kunnen
bestellen.
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12. Nomenclaturen
Om de identificatie van opdrachten te vergemakkelijken, gebruikt men
nomenclaturen. Dit zijn systemen van codes met onderverdelingen. Om
overheidsopdrachten te identificeren is het dus mogelijk te zoeken op de codes
die overeenstemmen met de opdrachten waarin men interesse heeft.
Voor de bekendmaking van aankondigingen van opdracht is enkel het
gebruik van de CPV-nomenclatuur en de NUTS-nomenclatuur verplicht.
a. CPV

De Common Procurement Vocabulary (CPV) is binnen de Europese unie
een uniform classificatiesysteem voor overheidsopdrachten. De vermelding
van deze codes is verplicht bij alle aanbestedingen (EG-Verordening nr.
2195/2002).
Het is een classificatiesysteem voor alle soorten opdrachten voor werken,
leveringen en diensten. Ieder product, dienst of bouwwerk is te relateren aan
een CPV code. Het is de bedoeling dat deze de NACE en CPC codes zal
vervangen, die nu soms nog worden toegevoegd.
CPV bestaat uit een basiscode van 9 cijfers, bv: CVP nr. 72000000-5 ITdiensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning en CVP
nr. 72100000-6 Advies inzake hardware.
Er is tevens een aanvullende codelijst. Bv. CVP nr. 30200000-1
Computeruitrusting en –benodigdheden in de basislijst kan worden aangevuld
met code CVP nr. E 071 in geval van huur.
Deze lijst is bijzonder gedetailleerd en uitgebreid. Hij kan worden
geconsulteerd via de website van de Europese Commissie. De lijst is voor de
aanbestedende overheid evenwel zelf vaak te uitgebreid en te ingewikkeld,
waardoor vaak een hogere code wordt gekozen zonder subcodes. Voor
aannemers is het vaak aangewezen om de korte omschrijving van de opdracht
als leidraad te gebruiken in plaats van codes.
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b. NUTS

De NUTS code (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) duidt
op de geografische ligging van de aanbestedende overheid binnen de Europese
Unie. Zo duidt BE 212 bv. op het arrondissement Mechelen en BE 310 op
Nijvel.
Meer informatie over de NUTS-nomenclatuur vindt u op de website van
de Europese Commissie.
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X.
Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer

1. Het fundamentele recht op eerbiediging van
het privéleven
Wanneer wordt gesproken over privacy, wordt al te vaak meteen gedacht
aan de wet van Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Hoewel
deze wet vaak misleidend de ‘privacy wet’ wordt genoemd, behandelt deze
enkel de automatische verwerking van persoonsgegevens. Zij regelt dus slechts
een beperkt aspect van het fundamentele recht van ieder mens op eerbiediging
van het privéleven.
Het recht op eerbiediging van het privéleven zelf is zo fundamenteel dat
het is opgenomen in de basisteksten waarin ook de andere rechten van de
mens zijn opgenomen:
Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:
“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.”
Artikel 17 van het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke
Rechten:
“Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging
in zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan
onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.”
Artikel 22 van de Belgische Grondwet:
“Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven,
behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.”
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Het begrip ‘privéleven’ dient zeer ruim te worden geïnterpreteerd. De
situaties en vragen gerelateerd aan de bescherming van dit recht zijn dan ook
erg talrijk en gevarieerd. Voorbeelden van het recht op eerbiediging van het
privéleven zijn onder meer de bescherming van de fysieke en morele integriteit
van een persoon, diens fysieke of sociale identiteit en persoonlijke autonomie,
diens recht op identiteit en persoonlijke ontwikkeling, diens recht op een
naam, seksuele geaardheid, politieke en religieuze overtuiging, enz. Ook het
recht om contacten aan te knopen of relaties te ontwikkelen met zijn gelijken,
daar inbegrepen in het kader van een professionele, arbeids- of commerciële
relatie, valt onder deze bescherming.
Hoewel het recht op eerbiediging van het privéleven fundamenteel is,
is het niet absoluut. Het is onderhevig aan beperkingen en we zijn dan ook
gewend dat onze persoonlijke levenssfeer van tijd tot tijd wordt doorbroken.
Te denken valt bv. aan een alcoholcontrole, het verwerken van medische
informatie door het ziekenfonds, de controle van e-mailverkeer door de
werkgever, de winkelier die de adresgegevens van zijn klanten verwerkt, de
sportclub die de ouders contacteert van haar jeugdleden, edm. Dergelijke
inmengingen in de persoonlijke levenssfeer zijn slechts geoorloofd wanneer
cumulatief voldaan is aan volgende drie voorwaarden:

A. Legaliteitsbeginsel
Een inmenging is enkel mogelijk wanneer dit wordt voorzien door een
rechtsnorm. De term rechtsnorm dient ruim te worden geïnterpreteerd en
duidt op wetten en Koninklijke besluiten, maar evenzeer op bedrijfsinterne
reglementen, individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten en dergelijke
meer. Zo vloeit uit de wet op de arbeidsovereenkomsten van de werknemer
voort dat de werknemer verplicht is het werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig
te verrichten op de tijd, plaats en wijze zoals overeengekomen en te handelen
volgens de bevelen en instructies van de werkgever. Het is evident dat de
werkgever het recht heeft te controleren of de werknemer deze verbintenissen
nakomt, hoewel dit een zekere inmenging kan betekenen in diens private
sfeer. Dit wordt onder meer erkend in de beruchte CAO 81, de Collectieve
Arbeidsovereenkomst tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
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de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische online
communicatiegegevens.
Dit controlerecht van de werkgever dient evenwel te worden afgewogen
tegen de ernst van de inmenging. De controle van de inhoud van privé
e-mailberichten die werden verzonden van het werkadres van de werknemer,
is niet mogelijk op basis van bovenvermelde algemene norm uit de wet
op de arbeidsovereenkomsten. Om daartoe te kunnen overgaan is een
specifieke rechtsnorm (bv. een uitdrukkelijke bepaling in de individuele
arbeidsovereenkomst of een uitdrukkelijk reglement voor het gebruik van
e-mail) verplicht. Het kan natuurlijk wel steeds met de uitdrukkelijke
toestemming van de werknemer.

B. Finaliteitsbeginsel
De inmenging in het privéleven moet een gerechtvaardigd doel hebben
zoals de bescherming van de rechten en vrijheden van derden. Zo kan een
werkgever niet willekeurig ingrijpen in het privéleven van werknemers en
zullen zijn controlemaatregelen dienen te worden verantwoord vanuit de
belangen van de onderneming. De ingeroepen belangen mogen uiteraard van
economische aard zijn.

C. Relevantie- en proportionaliteitsbeginsel
De inmenging in het privéleven dient relevant en geschikt te zijn in
functie van het ingeroepen belang. De inmenging mag bovendien niet
buitenproportioneel zijn en dient derwijze te worden toegepast dat zij zo
weinig mogelijk schade berokkent aan diegene op wiens privéleven een
inmenging geschiedt. Zo zal de organisator van een tombola enkel de naam
en adres van de deelnemers kunnen verzamelen en bv. niet hun inkomen,
familiale situatie edm.
De afweging van legaliteit, finaliteit en relevantie/proportionaliteit dient
keer op keer in concreto te gebeuren. Het is dan ook zeer moeilijk hieromtrent
algemene richtlijnen te formuleren.
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2. De automatische verwerking van
persoonsgegevens
A. Inleiding
Wanneer men overgaat tot de automatische verwerking van
persoonsgegevens, dient men naast en bovenop de voormelde regels
betreffende de eerbiediging van het privéleven rekening te houden met de
wetten op de verwerking van persoonsgegevens:
a. De Conventie en de Raad van Europa

Het verdrag met betrekking tot de bescherming van personen ten opzichte
van de automatische verwerking van persoonsgegevens trad in werking op 1
oktober 1985. België ondertekende en ratificeerde dit verdrag. Het verdrag
bevat een aantal basisrechten en -plichten betreffende de geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen,
zowel in de privé-sector als in de publieke sector. De deelnemende landen
mogen het toepassingsgebied uitbreiden, maar dienen minimaal deze
basisrechten in hun wetgeving op te nemen.
b. Ontwerp van Europese verordening

Op 12 maart 2014 keurde het Europese Parlement het ontwerp van de
zogenaamde privacy verordening goed die tot doel heeft de oude privacy
richtlijn 95/46/EG daterend van 1995 te vervangen. Deze is immers door de
technologische evoluties aan vervanging toe.
De door het Europese Parlement goedgekeurde tekst is nu voorgelegd
aan de Raad van Ministers. Zij moeten op het ogenblik van het schrijven
van dit boek hun input geven en daarna zal er met het Parlement tot een
consensustekst worden gekomen. Gezien de belangen die op het spel staan,
valt te verwachten dat deze tekst nog even op zich kan laten wachten.
Vermoedelijk zal de nieuwe verordening ten vroegste in de loop van 2016
worden geïmplementeerd.
Daarom wordt er in dit boek voor geopteerd om de huidige regelgeving
weer te geven. Er is evenwel een onderdeel voorzien met de belangrijkste
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voorstellen uit het ontwerp van Privacyverordening. Zodra er een finale versie
is van deze tekst, kan u de actuele stand raadplegen op www.crealaw.eu.
c. De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens
(hierna de ‘WVP’)

De WVP bevat de belangrijkste regels betreffende de verwerking van
persoonsgegevens . Het belangrijkste uitvoeringsbesluit ervan is het KB dd.
13 februari 2001. Daarnaast zijn er nog bijzondere wetgevingen waarin
bepalingen betreffende de verwerking van gegevens zijn opgenomen, zoals de
wetgeving op de Kruispuntbank, het Rijksregister, het consumentenkrediet
edm. In dit hoofdstuk worden deze echter niet behandeld en beperken we ons
tot de WVP en haar uitvoeringsbesluiten.

B. Wanneer is de WVP van toepassing?
De WVP is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens en op elke niet-geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn
om daarin te worden opgenomen (art. 3 WVP).
De begrippen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerking’ en ‘bestand’, zijn
zeer ruim gedefinieerd. De WVP heeft dan ook een erg ruim materieel
toepassingsgebied.
Belangrijk te noteren is dat de bepalingen van de WVP moeten
worden toegepast, ongeacht de vraag of de eerbiediging van het privéleven
gerespecteerd wordt (zie punt 1 hierboven). Ook de verwerking van
persoonsgegevens waarbij geen recht op privacy betrokken is of waardoor
niemand wordt geschaad, dient volgens deze bepalingen te gebeuren. Het
recht op eerbiediging van het privéleven is immers een grondrecht dat
zelfstandig wordt beschermd. Om een klacht in te dienen wegens schending
van zijn privacy dient men geen schade aan te tonen.
De WVP is zowel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
door private als door publieke instanties. De niet-naleving ervan wordt
beteugeld met verschillende straf- en burgerrechtelijke sancties.
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C. De betrokkene en de verantwoordelijke voor de
verwerking
Om de WVP te begrijpen dient men twee termen goed voor ogen te
houden (art. 1 WVP).
- De betrokkene
Onder de ‘betrokkene’ wordt de natuurlijke persoon verstaan op wie de
te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. Voorwaarde is wel dat de
persoon direct of indirect te identificeren is, eventueel met hulpmiddelen.
- De verantwoordelijke voor de verwerking
Onder ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ wordt diegene (natuurlijke
persoon, rechtspersoon, vereniging of openbaar bestuur) verstaan die alleen
of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens bepaalt. Het criterium is dus niet het feitelijk uitvoeren
van de verwerking, maar het hebben van de beslissingsbevoegdheid over de
verwerking. Het is de verantwoordelijke voor de verwerking die onder de
WVP de grootste verantwoordelijkheid draagt betreffende de verwerking.
Diegene die de verwerking feitelijk uitvoert wordt de ‘verwerker’
genoemd. Dit is diegene (natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging
of openbaar bestuur) die ten behoeve van de voor de verwerking
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Personeel of andere personen
die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking
gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, zijn geen verwerkers. Wanneer
de verantwoordelijke voor de verwerking de verwerking door personeel laat
uitvoeren, wordt de verwerker en de verantwoordelijke voor de verwerking
geacht dezelfde persoon te zijn.
Ook de verwerker heeft een aantal verplichtingen onder de WVP. Meer
hierover onder het punt ‘Verwerking van gegevens in opdracht’ verder in dit
hoofdstuk.
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D. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder de term ‘persoonsgegevens’ wordt iedere informatie betreffende
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan (de
zgn. betrokkene). Het begrip identificeerbaar dient zeer ruim te worden
opgevat. Het betreft alle gegevens die er toe leiden dat een persoon direct
of indirect kan worden geïdentificeerd. Niet alleen naam, fysiek adres,
identificatienummers, maar eveneens e-mailadressen, gebruiksnamen,
paswoorden en dergelijke meer kwalificeren als persoonsgegevens. Ook
specifieke elementen die kenmerkend zijn voor iemands fysieke, fysiologische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit worden beschouwd
als persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor foto’s, video- en filmbeelden, maar
ook voor Twitter- en Facebookaccounts, edm. die toelaten om een persoon te
identificeren. Er dient niet alleen naar de gegevens op zich te worden gekeken,
maar ook naar wat er uit de gegevens kan worden afgeleid.
Zeer algemene gegevens of louter statistische gegevens vallen hier niet
onder, zolang zij niet rechtstreeks of onrechtstreeks tot identificatie van
personen kunnen leiden.
De WVP is enkel van toepassing op natuurlijke personen. Gegevens
betreffende bedrijven, instellingen of andere rechtspersonen vallen dus niet
onder het toepassingsgebied. Het is onduidelijk wat de situatie is, wanneer de
informatie betrekking heeft op zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

E. Wat is verwerking?
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van
geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter
beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede
het wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Het begrip verwerken is dus zeer ruim gedefinieerd en heeft betrekking
op zowat alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen gebeuren,
onafhankelijk of de verwerking gebeurt via een geautomatiseerd procédé.
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Enkel wanneer de verwerking niet geautomatiseerd is en de verwerkte gegevens
niet bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen, is de regelgeving
niet van toepassing. Belangrijk te noteren is dat de wet van toepassing is
op alle stappen van de verwerking en dus niet louter op het eindresultaat.
Wanneer de verschillende stappen van de verwerking worden uitgevoerd door
verschillende partijen, zullen alle partijen de regels dienen na te leven.

F. Wat is een bestand?
Een bestand is elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens
bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel
gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze.
Alle bedrijfshandelingen, marketingacties, procédés en dergelijke meer die tot
gevolg hebben dat persoonsgegevens (zelfs gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt
worden (bv. deze worden opgenomen in een mailinglijst) of worden opgeslagen
in een bestand (bv. in het individueel personeelsdossier), vallen hieronder.
Opdat er sprake is van een bestand, moeten de persoonsgegevens volgens
bepaalde criteria toegankelijk zijn. Deze criteria dienen de toegang tot de
gegevens te vergemakkelijken. Van een dossier waarvan de inhoud louter
alfabetisch of numeriek is gerangschikt, kan worden geargumenteerd dat dit
geen bestand is in de zin van de privacyregelgeving.
De privacyregelgeving maakt geen onderscheid tussen het rechtstreekse
dan wel onrechtstreekse verkrijgen van persoonsgegevens. Ook wanneer
persoonsgegevens onrechtstreeks worden verwerkt (bv. door het doorlopen
van een bepaalde procedure, al beoogt die op zich niet het verwerken van
persoonsgegevens) is de regelgeving van toepassing. Hierbij kan bv. worden
gedacht aan het organiseren van een online forum waarbij de deelnemers
hun e-mailadres dienen in te vullen. Hoewel de organisator van het forum
als zodanig geen persoonsgegevens wenst te verwerken maar enkel een forum
wenst uit te baten, is de regelgeving van toepassing.

G. Hoe dienen persoonsgegevens te worden verwerkt?
De WVP legt een aantal criteria op volgens dewelke persoonsgegevens
dienen te worden verwerkt.
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1° Persoonsgegevens dienen op eerlijke, rechtmatige en transparante wijze
te worden verwerkt.
Met eerlijk wordt bedoeld dat de verwerking transparant moet zijn
voor de betrokkene en dat deze mogelijkheden dient te hebben om tegen
de verwerking te protesteren. De verwerking mag ook niet in strijd zijn met
andere regelgevingen (bv. spam). Met verwerking op rechtmatige wijze wordt
bedoeld dat alle bepalingen van de WVP dienen te worden nageleefd.
2° Welbepaalde doeleinden
Persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen. Zij mogen dus niet in het
wilde weg worden vergaard. Dit doeleinde dient voorafgaandelijk te worden
vastgesteld (bv. de organisatie van een online tombola). Iedere verwerking van
persoonsgegevens dient steeds te gebeuren in het kader van dit doeleinde en
met de rechtmatige verwachtingen van de betrokkene in het achterhoofd. In
het voorbeeld van de online tombola, kunnen de gegevens van de deelnemers
niet zomaar worden aangewend voor andere marketingacties.
Eén verwerking kan dienen voor meerdere doeleinden. Bv. de gegevens
van een klant kunnen worden aangewend voor facturatiedoeleinden en voor
het zenden van nieuwsbrieven, indien hij dit expliciet heeft aanvaard.
De gegevens mogen wel enkel in het kader van de gemelde doeleinden
worden verwerkt en op een wijze die daarmee verenigbaar is.
3° Voldoende informatie, maar niet meer dan nodig
De persoonsgegevens die worden verwerkt, dienen toereikend, terzake
en niet overmatig te zijn. Deze overweging dient steeds te worden gemaakt
vanuit de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder
worden verwerkt. Wanneer men bv. persoonsgegevens verwerkt met als doel
ze te gebruiken voor een online tombola, zal men niet meer gegevens mogen
verwerken dan strikt nodig voor de organisatie ervan. Dit houdt in dat niet
meer gegevens dan naam, voornaam, e-mailadres en login kunnen worden
verwerkt. Het is bv. niet relevant om gegevens betreffende het inkomen van
de deelnemers te vragen, op te slaan en te verwerken. Natuurlijk zijn er steeds
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grijze zones. Zo kan bv. het geslacht relevant zijn wanneer de prijs bestaat uit
een dames/herenfiets.
4° Nauwkeurige en actuele informatie
De verwerkte persoonsgegevens dienen nauwkeurig te zijn en actueel
te worden gehouden. Men dient alle redelijke maatregelen te nemen om de
gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren. Men
zal dit zeker moeten doen wanneer de betrokkene hierom verzoekt.
5° Niet langer bewaren dan nodig
De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder
worden verwerkt, noodzakelijk is. In het geval van het voorbeeld van de
tombola zullen zij dan ook na de uitreiking van de prijs dienen te worden
vernietigd.
Wel is het mogelijk algemene of statistische gegevens langer bij te
houden (bv. aantal deelnemers, deelnemers per land, etc.). Deze gegevens
mogen er niet toe kunnen leiden dat individuele personen kunnen worden
geïdentificeerd.

H. Legitieme / rechtmatige verwerking
Persoonsgegevens mogen enkel legitiem / rechtmatig worden verwerkt.
Hiermee wordt bedoeld dat men persoonsgegevens enkel mag verwerken in
volgende gevallen (deze opsomming is limitatief ):
1° Toestemming van de betrokkene
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met de toestemming van de
betrokkene. Deze dient voorafgaandelijk te worden gevraagd en duidelijk en
ondubbelzinnig zijn. De aan de betrokkene verstrekte informatie dient dus
volledig te zijn en mag niet misleidend zijn. De betrokkene dient duidelijk te
weten voor welke doeleinden zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt.
Dat de toestemming van de betrokkene ondubbelzinnig dient te zijn,
wil niet zeggen dat deze noodzakelijk schriftelijk dient te worden gegeven.
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Of de toestemming kan worden gegeven via algemene voorwaarden is een
open vraag. Veiligheidshalve is het aangewezen een duidelijke privacy policy
op te stellen en deze via aanvinken te laten bevestigen. Het is van belang dat
men achteraf kan aantonen dat de betrokkene effectief zijn toestemming
heeft verleend. Het opslaan van de registratie is dan ook aanbevolen. Een
mogelijkheid is ook de betrokkene per e-mail een kopie te bezorgen van de
privacy policy met de bevestiging van zijn aanvaarding ervan.
De betrokkene kan zijn toestemming ten allen tijde intrekken.
2° Uitvoering van een overeenkomst
De verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren wanneer deze
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene een van de partijen is of voor de uitvoering van maatregelen die
aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de
betrokkene zijn genomen. Zo zullen de persoonsgegevens kunnen worden
verwerkt van een consument die online een aankoop doet, maar evenzeer van
deze die informatie opvraagt met het oog op een mogelijke aankoop.
Wel dienen de verwerkte gegevens relevant te zijn binnen het kader van de
bedoelde overeenkomst. Iedere verwerking dient immers te gebeuren binnen het
kader van welbepaalde doeleinden (zie boven). Wanneer de persoonsgegevens
worden verwerkt in het kader van een online aankoop, zal men bv. geen
gegevens kunnen verwerken die betrekking hebben op de medische toestand van
de betrokkene (ook al kan men die uit de aankoop afleiden).
3° Wettelijke verplichting
De verwerking is eveneens toegestaan wanneer deze noodzakelijk is
om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de
verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een
verordening. Zo zal een online winkel klantengegevens kunnen (en moeten)
verwerken in haar boekhouding.
4° Vitaal belang voor de betrokkene
In geval van vitaal belang voor de betrokkene, kan men zonder zijn
toestemming persoonsgegevens verwerken. Deze toelating dient zeer eng
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te worden te worden geïnterpreteerd. Enkel situaties waarin de verwerking
essentieel is voor de betrokkene (bv. zijn leven is in gevaar) komen in
aanmerking. De term ‘vitaal belang’ laat zeker niet toe om een consument in
te lichten dat hij via een andere toeleverancier 20 procent kan besparen op zijn
telefoonfactuur.
5° Taken van openbaar belang en openbaar gezag
De verwerking is toegestaan voor de vervulling van een taak van openbaar
belang en voor de uitoefening van het openbaar gezag. De verwerking van
persoonsgegevens door politiediensten valt hieronder. De verwerking door
private bedrijven (zoals bv. parkeerbedrijven) valt hier niet automatisch onder.
6° In het belang van de verantwoordelijke van de verwerking
Het eigen (gerechtvaardigde) belang van de verantwoordelijke voor de
verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, kan volstaan
om -zonder toestemming van de betrokkene- zijn gegevens te verwerken. Het
is hierbij wel vereist dat het belang van de betrokkene niet overweegt. Dit is
een feitelijke afweging die keer op keer dient te worden gemaakt.
Iemand die over wil gaan tot de verwerking van persoonsgegevens, dient
na te gaan op welke van bovenstaande gevallen hij zich kan beroepen. Zonder
deze grond is de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig.

I. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Voor de verwerking van persoonsgegevens met een bijzondere gevoeligheid
gelden bijkomende regels. Het betreft gegevens betreffende raciale of etnische
afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke
overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging en het seksuele leven.
Het uitgangspunt is dat de verwerking van deze gegevens verboden is.
De verwerking ervan is dus principieel niet toegestaan. Wel zijn er enige
uitzonderingen voorzien. Deze betreffen volgende gevallen:
1° De betrokkene heeft schriftelijk toegestemd (deze toestemming kan ten
allen tijde door de betrokkene worden ingetrokken);
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2° Indien noodzakelijk in het kader van het arbeidsrecht;
3° Wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale
belangen van de betrokkene of van een derde (enkel en alleen indien de
betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn instemming te getuigen);
4° Ledenadministratie van bepaalde organisaties (bv.
geloofsgemeenschappen, politieke partijen en dergelijke meer);
5° Indien de gegevens duidelijk door de betrokkene zelf openbaar zijn
gemaakt;
6° Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de
uitoefening of de verdediging van een recht in rechte (bv. in een juridische
procedure);
7° In diverse andere gevallen voor wetenschappelijke doeleinden,
gezondheidssector en openbaar belang.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen,
gelden gelijkaardige beperkingen.
Zelfs indien men onder een van deze uitzonderingen valt, blijft
het opletten met de verwerking van persoonsgegevens die als bijzonder
worden gekwalificeerd. Op de verwerking ervan zijn vaak nog bijkomende
voorwaarden van toepassing. Er geldt tevens een geheimhoudingsplicht.

J. Gevallen waarin de WVP niet van toepassing is
De WVP voorziet in een aantal uitzonderingen waarin zij niet, of niet
volledig, van toepassing is. De belangrijkste zijn:
- De verwerking van persoonsgegevens die door een natuurlijk
persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke
doeleinden wordt verricht. Te denken valt hierbij aan een persoonlijk
vriendenbestand op Facebook. Wanneer een dergelijk bestand evenwel
wordt bijgehouden door de secretaris van een VZW of door een
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werknemer in opdracht van zijn werkgever, is de WVP wel degelijk van
toepassing.
- Andere uitzonderingen zijn voorzien voor uitsluitend journalistieke,
artistieke of literaire doeleinden wanneer de verwerking betrekking
heeft op persoonsgegevens die kennelijk publiek zijn gemaakt door
de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het publiek
karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon
betrokken is.
- De overige uitzonderingen betreffen vnl. de taken van veiligheids- en
politiediensten en openbare instellingen.

K. Rechten van de betrokkene
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten van de betrokkene
op basis van de WVP (art. 9 tot 15 WVP). Deze rechten houden voor de
verantwoordelijke voor de verwerking de overeenkomende verplichtingen in.
De betrokkene heeft deze rechten zowel wanneer de persoonsgegevens zijn
verstrekt door de betrokkene zelf als wanneer deze zijn verkregen via een derde
partij.
a. Het recht op eerbiediging van het privéleven

Diegene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene), heeft
onder de WVP een hele set van rechten. Voor de volledigheid wordt erop
gewezen dat deze rechten bovenop het fundamentele recht op eerbiediging
van het privéleven komen zoals besproken in het begin van dit hoofdstuk (art.
2 WVP). Dit fundamentele recht vloeit voort uit internationale verdragen
betreffende mensenrechten en uit de Grondwet, en niet uit de WVP. De
verantwoordelijke dient het privéleven van de betrokkene te respecteren.
b. Plicht tot informeren van de betrokkene

Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden
verkregen, heeft de betrokkene recht op de hieronder opgesomde informatie.
De verantwoordelijke voor de verwerking dient deze aan de betrokkene te
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bezorgen voorafgaand aan de verwerking. Dit dient ook te gebeuren wanneer
de betrokkene zich spontaan elektronisch aanmeldt.
De hieronder opgelijste informatie is de minimale informatie die dient te
worden bezorgd. (Nog) beter informeren is dus toegestaan.
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van het recht om zich kosteloos tegen de verwerking te
verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct
marketing;
d) andere bijkomende informatie, met name:
. de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens;
. het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele
gevolgen van niet-beantwoording;
. het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
. bijkomende informatie naar gelang het soort gegevens dat wordt
verkregen.
e) andere informatie als door de Koning bepaald.
De informatie onder punt d dient niet te worden medegedeeld indien
de verantwoordelijke kan bewijzen dat dit niet nodig is om een eerlijke
verwerking te waarborgen. Bij twijfel is het aangewezen zoveel mogelijk
informatie te verschaffen.
Deze informatieplicht geldt tevens niet in volgende gevallen:
a) de betrokkene is reeds op de hoogte;
b) de kennisgeving is onmogelijk of kost onevenredig veel moeite;
c) in geval van toepassing van zekere wettelijke bepalingen.
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c. Hoe informeren?

De informatie dient te worden verstrekt uiterlijk op het ogenblik
dat de informatie wordt verkregen van de betrokkene. Het vergaren van
persoonsgegevens en het verstrekken van informatie dient dus gelijktijdig te
gebeuren. Algemeen kan men stellen dat het veilig is de betrokkene maximaal
voorafgaandelijk te informeren. Indien de gegevens niet rechtstreeks van de
betrokkene komen, maar worden verkregen van een derde, dient de informatie
te worden verstrekt op het ogenblik van registratie van de persoonsgegevens of
bij de eerste mededeling aan derden.
Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld,
moeten de gegevens worden verstrekt op het tijdstip van vastlegging of binnen
een redelijke termijn na de verzameling, met inachtneming van de specifieke
omstandigheden waaronder de gegevens worden verzameld of anderszins verwerkt,
of, wanneer verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt
overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking van de gegevens.
De wijze waarop dient te worden geïnformeerd, is niet wettelijk bepaald.
Het is dus mogelijk dit op elektronische wijze te doen. Ook hier dient te
worden opgelet met het louter werken via algemene voorwaarden. Beter is het
werken met een privacy policy die de betrokkene dient aan te vinken en met
een click te aanvaarden. In gevoelige omstandigheden wordt best gewerkt via
verzendings- en ontvangstbevestiging per e-mail of zelfs op papier.
Aangezien de verantwoordelijke de bewijsplicht heeft (en de niet-naleving
gesanctioneerd wordt met burgerlijke en strafrechtelijke sancties) is het
aangewezen om het bewijs van de kennisgeving te registreren.
d. Recht op mededeling

De betrokkene heeft het recht dat hem volgende informatie wordt
medegedeeld:
- het feit dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt;
- welke gegevens worden verwerkt;
- zijn recht op verbetering en verhaal;
- zijn inzagerecht in de openbare registers (bij de Privacy Commissie).
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Om dit recht uit te oefenen, dient de betrokkene een gedagtekend en
ondertekend verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking.
Deze dient binnen de 45 dagen, te rekenen van het tijdstip van indiening van
het verzoek, de gevraagde informatie mede te delen.
e. Recht op verzet

De betrokkene is ten allen tijde gerechtigd om zich te verzetten tegen
de verwerking van zijn persoonsgegevens, op voorwaarde dat hij hiertoe
een zwaarwegende en gerechtvaardigde reden heeft die verband houdt met
zijn bijzondere situatie. Dit recht kan niet worden uitgeoefend wanneer de
verantwoordelijke de gegevens van de betrokkene verwerkt in het kader van
een overeenkomst tussen beide partijen of in het kader van een wettelijke
verplichting. De verplichting tot motivering geldt niet in het geval van direct
marketing. In dat geval kan de betrokkene zich kosteloos en zonder opgave
van reden verzetten.
Om dit recht uit te oefenen, dient de betrokkene een gedagtekend en
ondertekend verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking.
Deze dient, binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van
het verzoek, mede te delen aan de betrokkene dat de desbetreffende gegevens
zijn aangepast of verwijderd voor zover de kennisgeving niet onmogelijk blijkt
of onevenredig veel moeite kost.
Indien het verzet gegrond is, mag de verantwoordelijke de gegevens
niet langer verwerken. De gegevens dienen dan te worden terugbezorgd of
vernietigd.
f. Recht op verbetering

De betrokkene is gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem
betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren of aanvullen. Hij kan tevens
ten allen tijde kosteloos de verwijdering bekomen van alle persoonsgegevens
die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake zijn, of
waarvan de verwerking verboden is, of die na verloop van de toegestane duur
zijn bewaard.
Om dit recht uit te oefenen, dient de betrokkene een gedagtekend en
ondertekend verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking.
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Deze dient binnen een maand, te rekenen van het tijdstip van indiening van
het verzoek, de nodige actie te ondernemen.
De uitoefening van het recht op verbetering doet geen afbreuk aan het
recht tot vordering van een schadevergoeding in geval van inbreuken.
g. Recht op verhaal

De WVP geeft de betrokkene bepaalde procedurele waarborgen (zie
hierna) ten einde genoegdoening te bekomen indien zijn rechten niet worden
nageleefd.
Hij heeft ook recht op schadevergoeding voor zover hij aantoont dat
er sprake is van (i) een onrechtmatige verwerking, (ii) schade en (iii) een
oorzakelijk verband tussen beide. Indien de betrokkene hierin slaagt, dient de
verantwoordelijke voor de verwerking zijn integrale schade te vergoeden, tenzij
hij bewijst dat het schadeverwekkende feit hem niet kan worden toegerekend.
h. Verbod op automatische besluitvorming

De WVP bevat het principe dat besluiten waaraan voor een persoon
rechtsgevolgen verbonden zijn of die hem in aanmerkelijke mate treffen,
niet louter mogen worden genomen op grond van een geautomatiseerde
gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn
persoonlijkheid te evalueren. Voor dergelijke besluiten is dus steeds een
menselijke tussenkomst vereist. Als voorbeeld kan men denken aan een human
resource tool die op basis van antwoorden op een vragenlijst besluiten trekt
betreffende de persoonlijkheid van een persoon en hieraan het rechtsgevolg
‘niet aannemen’ koppelt.
Het is mogelijk om via overeenkomst of op basis van een specifieke
wettelijke bepaling van dit verbod af te wijken, maar zulks kan enkel onder
welbepaalde voorwaarden.

L. Verplichtingen van de verantwoordelijke
a. De aangifte van de verwerking van persoonsgegevens

Via een aangifte informeert de verantwoordelijke voor de verwerking de
Commissie dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. De
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Commissie neemt deze aangifte op in het openbaar register dat voor iedereen
toegankelijk is. Een aangifte dient dus niet voor het bekomen van toelating tot
de verwerking maar enkel voor het aangeven van een verwerking. Het feit dat
aangifte is gebeurd, wil ook niet zeggen dat de verwerking rechtmatig gebeurt.
Hoewel de WVP ook van toepassing is op niet-automatische
verwerkingen, dienen enkel automatische verwerkingen te worden aangegeven.
Manuele verwerkingen dienen dus niet te worden aangegeven. Bovendien zijn
er een aantal geautomatiseerde verwerkingen vrijgesteld. Deze vrijstellingen
zijn opgelijst in het Uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. Het betreft een
aantal vrij courante verwerkingen, betreffende onder meer personeelsbeheer,
loonbeheer, boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer. Let wel, aan
de vrijstellingen zijn specifieke voorwaarden verbonden. Indien niet aan
deze voorwaarden is voldaan, dient de verwerking wel degelijk te worden
aangegeven.
Wanneer één verwerking meerdere doeleinden heeft, dan dienen meerdere
aangiftes te gebeuren, tenzij de doeleinden samenhangend zijn (bv. aankoop
en verzending van goederen). Wanneer verschillende verwerkingen eenzelfde
doeleinde (of samenhangende doeleinden) hebben, dient slechts één aangifte
te worden ingediend.
Let wel, het feit dat men vrijgesteld is van aangifte, betekent niet dat men
de andere bepalingen van de WVP niet dient na te leven.
b. De procedure van aangifte

De aangifte (art. 17 e.v. WVP) moet gebeuren vooraleer gedeeltelijk of
volledig wordt overgegaan tot geautomatiseerde verwerking (bv. voor men
persoonsgegevens verzamelt). Ook wanneer de verwerking wordt beëindigd en
ingeval van wijziging van informatie, dient een aangifte te gebeuren.
De aangifte bij de Commissie kan zowel langs papieren weg als
elektronisch via internet gebeuren. De elektronische aangifte is goedkoper dan
deze op papier (respectievelijk 25 € en 125 €).
In de aangifte worden de te verwerken persoonsgegevens niet opgenomen
(men kan de gegevens van toekomstige klanten immers niet kennen). Wat
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men wel doet, is het geven van een omschrijving van de kenmerken van de
verwerking. Volgende gegevens dienen te worden opgenomen:
- de benaming van de verwerking;
- de doeleinden;
- de categorieën van verwerkte gegevens (en dus niet de gegevens zelf );
- de eventuele wettelijke of reglementaire basis om te kunnen verwerken;
- de mogelijke ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
- de waarborgen die verbonden worden bij een mededeling aan derden;
- de manier waarop de betrokkenen worden verwittigd indien hun
gegevens aan derden worden medegedeeld;
- de contactpersoon bij wie men terecht kan om zijn rechten uit te
oefenen;
- de maatregelen genomen om de uitoefening van rechten door de
betrokkene te vergemakkelijken;
- de bewaartermijn;
- de veiligheidsmaatregelen;
- de eventuele doorzending naar het buitenland.
Deze gegevens worden opgenomen in het openbare register en zijn voor
iedereen toegankelijk.

M. Verwerken van persoonsgegevens in
opdracht
Informaticabedrijven verwerken vaak persoonsgegevens in opdracht
van de klant. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een online marketing
campagne wordt opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt van klantenlijsten
en e-mailadressen, wanneer reacties van bezoekers van websites worden
opgeslagen en verwerkt, wanneer toegangsrechten tot applicaties worden
beheerd edm. Om een onderscheid te maken tussen diegene die de opdracht
geeft tot de verwerking (de klant) en diegene die de verwerking van de
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persoonsgegevens effectief uitvoert (de leverancier), maakt de WVP een
onderscheid tussen de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ en de ‘verwerker’
(art. 1 WVP).
Onder ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ wordt zoals boven
uiteengezet diegene (natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging of
openbaar bestuur) verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Onder verwerker
wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die ten behoeve van de
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker komt dus veelal
overeen met diegene die in opdracht persoonsgegevens verwerkt. Personen die
onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking vallen,
zoals bv. personeelsleden, kwalificeren niet als verwerkers. Zij vormen immers
deel van de organisatie van de verantwoordelijke.
Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de
verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft
tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke
voor de verwerking verwerken (behoudens wettelijke uitzonderingen). Dit
is niet onlogisch. Het is de verantwoordelijke voor de verwerking die de
aansprakelijkheid draagt om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens correct
en wettelijk worden verwerkt.
Wanneer de verantwoordelijke ervoor kiest om met een verwerker te
werken, dient hij volgende verplichtingen in acht te nemen (art. 16 WVP):
1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van
de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot
de te verrichten verwerking;
2° toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te
leggen in contractuele bepalingen;
3° de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de
verantwoordelijke voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst;
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4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt
in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de
verwerker is gebonden door dezelfde verplichtingen als deze die waartoe de
verantwoordelijke in toepassing van paragraaf 3 is gehouden;
5° in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de
overeenkomst met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen
met betrekking tot de maatregelen bedoeld in paragraaf 3 vaststellen.

N. Technische verplichtingen
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te
waarborgen, moeten de verantwoordelijke voor de verwerking, alsmede de
verwerker, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die
nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens (art. 16 WVP):
- tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging;
- tegen toevallig verlies;
- tegen de wijziging van of de toegang tot;
- tegen iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren,
rekening houdend enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de
kosten voor het toepassen van de maatregelen en anderzijds, met de aard van
de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.
Op advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer kan de Koning voor alle of voor bepaalde categorieën van
verwerkingen aangepaste normen inzake informaticaveiligheid uitvaardigen.
Het is daarom aan te bevelen te informeren bij de Commissie of er specifieke
aanbevelingen zijn voor de verwerking waartoe men wenst over te gaan.

O. Internationale toepassing
a. Toepasselijkheid van de (Belgische) WVP

De WVP is van toepassing in twee gevallen (art. 3bis WVP):
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1° op de verwerking van persoonsgegevens die wordt verricht in het kader
van de effectieve en daadwerkelijke activiteiten van een vaste vestiging van de
verantwoordelijke voor de verwerking op het Belgisch grondgebied. Indien een
Amerikaans bedrijf, dat daar ook gevestigd is, gegevens verwerkt van Belgische
consumenten en deze gegevens bedoeld zijn voor haar activiteiten in Amerika
(en dus niet voor de activiteiten van een Belgische vestiging), dan is de WVP
niet van toepassing.
2° op de verwerking van persoonsgegevens door een verantwoordelijke die
geen vaste vestiging op het grondgebied van de Europese Gemeenschap heeft,
indien voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik gemaakt wordt van
al dan niet geautomatiseerde middelen die zich op het Belgisch grondgebied
bevinden, andere dan degene die uitsluitend aangewend worden voor de
doorvoer van de persoonsgegevens over het Belgisch grondgebied. Dit kan
het geval zijn wanneer een Amerikaans bedrijf beroep doet op een Belgische
toeleverancier voor diensten waarbij de verwerking van persoonsgegevens zijn
betrokken.
Het spreekt voor zich dat de toepassing van deze regelgeving in een
internetomgeving niet steeds duidelijk is.
b. Het grensoverschrijdend uitwisselen van persoonsgegevens

Het grensoverschrijdend uitwisselen van persoonsgegevens binnen de
Europese Gemeenschap stelt in principe geen probleem. Richtlijn 95/46/EG
heeft de wetgevingen van de lidstaten immers geharmoniseerd op dit aspect.
Buiten de Europese Gemeenschap mag men slechts persoonsgegevens
uitwisselen met landen die een passend beschermingsniveau waarborgen en
voor zover de WVP wordt nageleefd (art. 21 e.v. WVP).
De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt in eerste instantie
door de verantwoordelijke zelf beoordeeld op basis van alle relevante
omstandigheden. In het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard
van de gegevens, met het doeleinde en met de duur van de voorgenomen
verwerking of verwerkingen, het land van herkomst en het land van
eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betrokken
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land gelden, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen die in die
landen worden nageleefd.
De verantwoordelijke zal ook moeten rekening houden met de
beslissingen van de Europese Commissie terzake. Voor een actuele stand
van zaken kan best contact opgenomen worden met de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie verder).
In een beperkt aantal gevallen kunnen er toch persoonsgegevens worden
uitgewisseld, ook met landen die geen adequate bescherming bieden. Dit is
onder meer het geval wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige
toestemming geeft of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering
van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de
verwerking.

P. Procedurele aspecten
a. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(CBPL)

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Hoogstraat 139, 1000 Brussel en www.privacycommission.be) is belast met
het toezicht op de naleving van de WVP (art. 23 e.v. WVP). In dit kader kan
zij onderzoeken voeren en aanbevelingen en adviezen geven. Hoewel deze
aanbevelingen en adviezen niet bindend zijn, hebben zij wel een hoge morele
waarde. Bovendien kan de Commissie indien zij misdrijven (inbreuken op de
WVP) vaststelt, aangifte doen bij het parket. Zij is dus niet zonder tanden.
b. Strafsancties

De WVP wordt beteugeld met geldboetes die zwaar kunnen oplopen en
gevangenisstraffen tot twee jaar (art. 37 e.v. WVP). Verder kan de strafrechter
de verbeurdverklaring uitspreken van de dragers waarop de onrechtmatig
verwerkte gegevens zijn opgeslagen of de uitwissing van de gegevens bevelen.
De verbeurdverklaring of de uitwissing kunnen worden gelast, ook wanneer
de dragers van persoonsgegevens niet aan de veroordeelde toebehoren. De
strafrechter kan ook het verbod uitspreken om gedurende ten hoogste twee
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jaar rechtstreeks of door een tussenpersoon, het beheer te hebben over enige
verwerking van persoonsgegevens.
c. Burgerlijke procedure

De WVP voorziet een specifieke procedure volgens dewelke de betrokkene
een vordering kan instellen om kennis te krijgen van persoonsgegevens, alsook
om deze te laten verbeteren of te verwijderen of zich tegen de verwerking ervan
te verzetten. Deze vordering wordt ingesteld bij de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, zitting houdende zoals in kort geding (art. 14 WVP).
De voorzitter van de rechtbank van de woonplaats van de eiser is bevoegd.
De voorzitter kan alle nuttige maatregelen opleggen aan de
verantwoordelijke om de naleving van de WVP af te dwingen. Indien nodig
kan hij een dwangsom opleggen.

3. Het ontwerp van Privacyverordening
A. Privacy by design
Op 12 maart 2014 keurde het Europese Parlement het ontwerp van
de zogenaamde Privacyverordening goed die tot doel heeft de oude privacy
richtlijn 95/46/EG daterend van 1995 te vervangen. Deze was immers door de
technologische evoluties aan vervanging toe.
Op het ogenblik van het schrijven van dit boek is de door het Europese
Parlement goedgekeurde tekst voorgelegd aan de Raad van Ministers. Zij
moeten nu hun input geven en daarna zal er met het Parlement tot een
consensustekst worden gekomen. Gezien de belangen die op het spel staan,
valt te verwachten dat deze tekst nog even op zich kan laten wachten. Wellicht
zal deze er niet komen voor 2016.
Dat wil evenwel niet zeggen dat er vandaag geen rekening mee dient
te worden gehouden. De tekst die voorligt bevat aanpassingen die dermate
significant zijn dat bedrijven er best nu reeds rekening mee houden. Zo niet
zou de rekening bij de implementatie in 2016 wel eens lelijk tegen kunnen
vallen. De bewijsplicht en documentatieplicht die de bedrijven wordt
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opgelegd, maakt immers dat er gewerkt zal moeten worden met privacy by
design. Dit is het rekening houden met de privacy aspecten bij het opzetten
van de business case zelf.
Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het ontwerp.
Volg evenwel regelmatig de website www.crealaw.eu. Van zodra er meer
duidelijkheid is over de finale versie van de tekst, verschijnt daar een update.

B. Belangrijkste wijzigingen
a. Verordening in plaats van richtlijn

De nieuwe Europese tekst komt er in de vorm van een verordening in
plaats van een richtlijn.
Al op 25 januari 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel voor
een Algemene verordening gegevensbescherming ingediend bij het Europees
Parlement. De verordening moet de huidige Privacy richtlijn 95/46/EG
gaan vervangen. De richtlijn is in de diverse lidstaten op verschillende wijze
geïmplementeerd in de nationale wetgeving en sluit ook niet goed aan op
huidige en toekomstige technologieën. De voorgestelde verordening zal
rechtstreeks werken in de lidstaten, zodat in de hele EU dezelfde privacyregels
zullen gelden.
b. One stop shop

Het toepassingsgebied wordt sterk verruimd. Waar de richtlijn van
toepassing was op iedereen die een vaste vestiging of servers heeft binnen de
EU, is de verordening van toepassing op iedereen die diensten aanbiedt binnen
de EU. Het criterium van de materiële band komt aldus te vervallen.
Daar staat dan weer tegenover dat men verwerkingen niet meer hoeft te
registreren in de diverse lidstaten waar men actief is. De verordening voorziet
in één loket voor bedrijven die in gans Europa actief zijn.
c. Voorwaarden voor toestemming

De Privacyverordening definieert “toestemming” als “elke vrije, specifieke, op
informatie berustende en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de betrokkene, door
middel van hetzij een verklaring hetzij een ondubbelzinnige actieve handeling
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aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt”. Belangrijk
is hier de specificatie dat het om een verklaring dient te gaan dan wel een
actieve handeling. De Privacyverordening maakt dus komaf met de algemeen
gangbare praktijk van prechecked boxes. Vanaf de inwerkingtreding van de
verordening zal de toestemming van de betrokkene enkel geldig gegeven zijn
in geval deze zelf actief de box heeft aangevinkt. Ook het verkrijgen van de
toestemming via algemene voorwaarden is daarmee duidelijk onmogelijk
geworden.
Verder bepaalt de Privacyverordening dat, wanneer de betrokkene zijn
toestemming moet geven in het kader van een schriftelijke verklaring die ook
op een andere aangelegenheid betrekking heeft, de toestemming duidelijk
afzonderlijk van deze andere aangelegenheid moet worden weergegeven.
Tot slot bepaalt deze nog dat de toestemming geen rechtsgrondslag voor
verwerking biedt wanneer er een aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat
tussen de positie van de betrokkene en die van de voor de verwerking
verantwoordelijke. De toestemming dient immers in volledige vrijheid te
worden gegeven.
d. Recht op het laten wissen van gegevens

Betrokkenen hebben het recht om van de verantwoordelijke te vragen
om al hun persoonsgegevens effectief te wissen. Dit gaat verder dan het recht
om te worden vergeten zoals eerst was voorzien. Wanneer de gegevens werden
doorgegeven aan een derde partij, dient de verantwoordelijke ervoor te zorgen
dat ook deze partij overgaat tot het wissen van de persoonsgegevens.
e. Documentatieplicht

De verordening legt een verregaande documentatieplicht op. Zowel de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking als de verwerkers dienen alle
documenten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens
te bewaren en op verzoek van de Privacy Commissie voor te leggen. Dit heeft
onder meer betrekking op de omschrijving van het doel van de verwerking en
de categorieën van betrokkenen. Deze documentatieplicht komt in de plaats
van de meldingsplicht bij de Privacy Commissie. De verantwoordelijke dient
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verder interne regelingen en mechanismen op te zetten waardoor hij kan
aantonen aan de verordening te voldoen.
f. Meer uitgebreide informatieplicht

De Privacy Richtlijn voorzag reeds in een informatieplicht. Onder de
verordening wordt deze informatieplicht nog verder uitgebreid. Bovendien
dient de voor de verwerking verantwoordelijke expliciet procedures te voorzien
via dewelke de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Wellicht zal er
worden gewerkt met door de Commissie opgelegde standaardformulieren en
standaardprocedures.
g. Data Protection Officer

Ieder bedrijf dat binnen een periode van 12 maanden persoonsgegevens
verwerkt van meer dan 5.000 betrokkenen moet een Data Protection Officer
aanstellen. Dit kan een werknemer zijn of een extern persoon die deze functie
voor minimaal 2 jaar vervult.
h. Melden van datalekken aan overheid en betrokkenen binnen de 72 uur

In het geval een datalek is ontstaan dient dit binnen 72 uur aan de Pricavy
Commissie of een andere relevante toezichthouder te worden gemeld. Ook
diegenen wiens persoonsgegevens zijn betrokken dienen onverwijld te worden
geïnformeerd.
i. Data protection by default

Dienstverleners moeten voortaan het principe “privacy by default”
toepassen. Dit betekent dat de standaard instellingen die zij moeten hanteren,
diegene zijn die de betrokkene het meeste bescherming geven van zijn privacy.
j. Zelfstandige verantwoordelijkheid bewerkers

De verantwoordelijke voor de verwerking is niet langer de enige
aansprakelijke. Verwerkers (die in opdracht van de verantwoordelijke
persoonsgegevens verwerken) dienen onder meer passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen die in verhouding staan tot de risico’s
die het verwerken van persoonsgegevens mee kunnen brengen. Naast de
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verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens kunnen ook
verwerkers door de toezichthouder worden gesanctioneerd indien zij niet
voldoen aan de verordening.
k. Boetes tot maximaal € 100.000.000 of 5% van de wereldwijde
jaaromzet.

Ten slotte de meest spectaculaire wijziging: boetes tot € 100.000.000 of
5% van de wereldwijde jaaromzet . Om ook de grote internationale spelers
aan te kunnen pakken (Facebook, Google…), krijgen de Europese Privacy
toezichthouders de bevoegdheid om ondernemingen deze astronomische
boetes op te leggen bij overtreding van de verordening. De hoogte van deze
bedragen toont zonder meer aan hoe serieus Europa privacy neemt.

4. Privacy en zoekmotoren: “right to be forgotten”
Alle natuurlijke personen genieten van ‘the right to be forgotten’.
Interessant om in dit kader te vermelden is het recente arrest van het
Europese Hof van Justitie C-131/12: Google Spain SL, Google Inc. v Agencia
Española de Protección de Datos, Mario Costeja González. De achtergrond
van deze zaak was dat de Heer Mario Costeja González verouderde
krantenartikelen over zijn ongezonde financiële verleden uit de Google
resultaten wou zien verdwijnen.
Het Hof oordeelde dat de behandeling van persoonsgegevens door
zoekmotoren een verwerking uitmaakt in de zin van de Privacyrichtlijn.
Google en andere zoekmotoren worden beschouwd als verantwoordelijke
voor deze verwerking en zijn er toe gehouden de privacyregels te respecteren.
Dit houdt onder meer in dat zij op verzoek van natuurlijke personen kunnen
worden verplicht om bepaalde links uit hun zoekresultaten te verwijderen. Dit
is het zogenaamde “right to be forgotten”.
Ter verduidelijking, dit betreft de verwijdering van de verwijzing naar
webpagina’s uit de resultatenlijst en niet de verwijdering of onbeschikbaar
maken van de webpagina’s zelf, wat veelal buiten de macht van de
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zoekmotoren zal liggen. Dit recht kan worden uitgeoefend ook wanneer de
publicaties op de webpagina’s legitiem is.
Het Hof voegt wel toe dat dit recht niet absoluut is en dat dit recht dient
te worden afgewogen met het recht van het publiek op informatie, bv. wanneer
de betrokkene een belangrijke publieke rol speelde. Maar over de details van
dergelijke afweging blijft het Hof bijzonder vaag. Wel wijst het Hof erop dat
het belang van de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt in
principe voorrang krijgt boven het economisch belang van de exploitant van
de zoekmachine en het belang van het publiek om toegang te krijgen tot de
informatie in kwestie.
Om het recht op vergetelheid uit te oefenen, dient men zich in eerste
instantie tot de operatoren van de zoekmotor zelf te richten. Wanneer
deze het verzoek niet inwilligt, kan men zich vervolgens richten tot de
toezichthoudende instanties en desnoods tot de rechter.

5. Bescherming van communicatie
A. Inleiding
Sterk gerelateerd aan het recht op privacy is de bescherming van
communicatie. Is je Facebook pagina openbaar, mag je e-mails van je ex op
je blog zwieren, mag je surfgedrag worden getraceerd? Ons gedrag op het
internet lijkt één open boek ... maar is dit eigenlijk niet privé? Een antwoord
op deze vraag is niet eenvoudig, nu er drie wetten zijn die samen van
toepassing zijn. Ze hebben alle drie hun eigen toepassingsgebied en dienen alle
drie samen te worden gerespecteerd. Deze wetten zijn:
- Het Strafwetboek (art. 314 bis betreffende het telecommunicatiegeheim)
- De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
(hierna “WEC”)
- De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
(hierna de “Privacywet” of “WVP”)
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Verder zijn er nog twee gevallen wanneer deze wetten niet (volledig) van
toepassing zijn. Dit is het geval wanneer de toestemming van de betrokkenen
is bekomen en in geval van nood.

B. Het telecommunicatiegeheim (art. 314 bis
Strafwetboek)
Het telecommunicatiegeheim is één van de fundamentele rechten van de
moderne rechtstaat. Het wordt dan ook in diverse verdragen en wetten erkend,
waaronder artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten
van de Mens (EVRM): “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”.
Dit principe werd in België uitgewerkt in art. 314 bis Strafwetboek.
Volgens de eerste paragraaf van dit artikel is het verboden, tijdens de
overbrenging, opzettelijk en met behulp van een toestel andermans privécommunicatie af te luisteren of te doen afluisteren, er kennis van te nemen of
doen van nemen, het op te nemen of doen opnemen, zonder de toestemming
van alle deelnemers aan die communicatie.
Deze wet is een strafwet en dient dan ook eng te worden geïnterpreteerd.
Daden die niet onder de letter van de wet vallen, zijn niet strafbaar. Zo staat
er “met behulp van een toestel” in de wet. Dit maakt dat kennisname zonder
toestel niet strafbaar is onder deze wet. Het over de schouder meelezen van een
e-mail of luistervinken aan de deur is dus onder dit artikel niet strafbaar.
De termen communicatie en telecommunicatie dienen wel in hun meest
ruime zin te worden begrepen. Telefonie, e-mail, fax, online banking, VOIP,
chatten... vallen hier dus zeker onder. Wel dienen ze privé te geschieden.
Dit wil zeggen dat ze niet bestemd mogen zijn om door iedereen te worden
gehoord/gelezen. Boodschappen op een website, blog of publiek forum zijn
niet privé en worden niet beschermd door artikel 314 bis § 1. Boodschappen
binnen een beperkte groep, bv. Facebook of ander sociaal netwerk zijn een
twijfelgeval. Veel zal afhangen van het gedrag van de gebruiker en van de door
hem gekozen privacy-instellingen. Zo werd van Facebook vermeldingen reeds
geoordeeld dat ze publiek zijn doordat de gebruiker er voor koos dat vrienden
van vrienden de berichten konden lezen. De rechter zal geval per geval
oordelen of er sprake is van een private dan wel publieke communicatie.

X. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

207

Het is belangrijk goed voor ogen te houden dat de term ‘privé’ onder deze
wet een specifieke betekenis heeft: met name dat deze niet bestemd is om door
iedereen te worden gehoord/gelezen. Deze term valt dus bv. niet altijd samen
met het onderscheid privaat-zakelijk binnen dienstverband. Het is perfect
mogelijk dat een bericht van een werknemer dat in se zakelijk is, toch als privé
onder artikel 314 bis Strafwet wordt beschouwd omdat het niet bestemd is om
door iedereen te worden gelezen.
Of ook surfen op het internet zelf onder wet valt, is een goede vraag. Het
kan in ieder geval niet a priori worden uitgesloten. In de rechtsleer wordt bv.
verwezen naar het geval wanneer men via een website persoonlijke gegevens
doorgeeft die niet voor het grote publiek bestemd zijn (bv. orders betreffende
banktransacties). Die stelling kan zeker worden toegetreden. Maar vinden
we niet allemaal dat ons surfgedrag persoonlijk is en niet bestemd is voor het
grote publiek? Hoe ruim deze interpretatie dient te gaan, is niet duidelijk.
Wel duidelijk is dat een te ruime interpretatie van de wet vele online (social)
marketing technieken in de grijze zone brengt.
Let wel, opdat artikel 314 bis §1 Strafwet van toepassing zou zijn, dient
het kennisnemen, afluisteren of opnemen ‘tijdens de overbrenging’ te gebeuren.
Dit geeft evident aanleiding tot discussie. Wat is ‘tijdens de overbrenging’
immers precies? Het is duidelijk dat het stiekem lezen van een papieren
outprint van andermans fax of e-mail, hoewel laakbaar, niet strafbaar is
onder deze wet. De fase van de overbrenging is immers afgesloten. Van
gelezen e-mails in de inbox kan men argumenteren dat de overbrengingsfase
is afgesloten. Maar wat met ongelezen e-mails? De rechtspraak terzake is
fragmentarisch. Zo werd reeds geoordeeld dat een werkgever de facturen van
gsm gebruik in rechte kon aanwenden nu de desbetreffende communicatie was
afgesloten en de werknemer kon verwachten dat de facturen aan de werkgever
ter hand zouden worden gesteld.
Wanneer dergelijke (tele)communicatie privé geschiedt, mogen derden op
geen enkele wijze kennis nemen van de inhoud ervan of deze opnemen, tenzij
met toestemming van alle deelnemers eraan. De toestemming van één persoon
uit de groep volstaat dus niet. Op de niet naleving van dit verbod staan strenge
straffen tot één jaar gevangenisstraf en geldboetes.
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Hou wel voor ogen dat het dient te gaan om andermans communicatie.
Het opnemen van de eigen communicatie wordt dus niet geviseerd. De wet
is dus niet van toepassing op het opnemen van een eigen telefoongesprek, het
opslaan op harde schijf van eigen e-mails en chatsessies edm. Dit betekent
natuurlijk niet dat e-mails waarin jezelf geadresseerde bent zomaar op het
internet mogen worden gepubliceerd. De verzender heeft immers ook zijn
rechten (zie verder).
De eerste paragraaf van art. 314 bis Strafwetboek bepaalt wanneer het
afluisteren en opnemen van (tele)communicatie onwettig is. De volgende
paragraaf is er de logische doortrekking van en bepaalt dat dergelijk illegaal
verkregen materiaal niet mag worden bijgehouden, onthuld, verspreid
of anderszins gebruikt. Het verder verspreiden van een dergelijke (tele)
communicatie zou immers opnieuw een inbreuk betekenen op het private
karakter ervan. Wanneer men bv. de e-mails van zijn werkgever onwettig
onderschept, zal men deze niet kunnen aanwenden in het kader van een
ontslagprocedure of ander geschil. Ieder gebruik van het ontdekte materiaal
is volgens de wet automatisch verboden (los van de vraag naar bedrieglijk
opzet of oogmerk tot schaden). Zelfs het bewaren van het onwettig verkregen
materiaal is strafbaar. Ondanks dit wettelijke mechanisme, zien we dat rechters
in de praktijk toch vaak een belangenafweging maken en dergelijk materiaal
soms toch aanvaarden. Zo zal een werknemer zich niet op zijn privacy kunnen
beroepen enkel en alleen om aan de gevolgen van zijn frauduleus gedrag te
ontsnappen.
De derde paragraaf van art. 314 bis Strafwetboek stelt ook de poging
strafbaar. Het installeren van software met als doel e-mailcorrespondentie te
onderscheppen, is dus strafbaar.

C. De bescherming van de elektronische communicatie
(art. 124 en 125 WEC)
Uit de bespreking boven blijkt duidelijk dat art. 314 bis Strafwetboek de
elektronische communicatie onvoldoende beschermt, bv. omdat reeds gelezen
e-mails niet onder haar toepassingsgebied vallen. Daarom heeft de wetgever
een bijkomende bescherming toegevoegd in art. 124 WEC:
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“Indien men daartoe geen toestemming heeft gekregen van alle andere, direct
of indirect betrokken personen, mag niemand:
1° met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die
via elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;
2° met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de
informatie en de inhoud ervan betrokken zijn;
3° (...) met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektronische
communicatie en met betrekking tot een andere persoon;
4° de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet
werden verkregen, wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig
gebruik van maken.”
Deze bepaling stelt dus dat het verboden is om zonder toestemming: (1)
opzettelijk kennis te nemen van het bestaan van andermans elektronische
communicaties; (2) de personen die bij dergelijke communicatie betrokken
zijn te identificeren of (3) er andere gegevens uit af te leiden.
Van belang is ook het vierde verbod dat maakt dat het wijzigen,
schrappen, kenbaar maken, opslaan of op enige wijze gebruik maken van
informatie, identificatie of gegevens zonder dat hier noodzakelijk enig opzet
mee gemoeid is, strafbaar is.
Al deze handelingen zijn strafrechtelijk gesanctioneerd.
De rechtsleer argumenteerde enige tijd dat deze bepaling enkel betrekking
had op de kennisname van het bestaan van de informatie en niet van de
inhoud ervan. Aldus zou bv. de inhoud van een e-mail niet vallen onder deze
verbodsbepalingen. Aldus zou het kennisnemen van de inhoud van een e-mail
in de inbox (en dus na de fase van de overbrenging), noch onder het verbod
van art. 314 bis Strafwetboek, noch onder het verbod van art. 124 WEC
vallen. In een belangrijk arrest van 1 oktober 2009 heeft het Hof van Cassatie
geoordeeld dat deze zienswijze verkeerd is omdat het kennisnemen van de
inhoud van een e-mail samengaat met de kennisname en gebruik ervan en dus
wel degelijk onder het verbod van art. 124 WEC valt. Ook de inhoud van de
informatie is aldus beschermd.
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Het vierde lid maakt dat ook wanneer men niet opzettelijk kennis krijgt
van andermans e-mails ieder gebruik ervan (wijzigen, schrappen, kenbaar
maken, opslaan of ander) strafbaar is. Aldus kan men argumenteren dat bv.
een werkgever die toevallig kennis krijgt van de inhoud van een e-mail van een
werknemer en deze aanwendt in een ontslagprocedure, strafsancties riskeert.
Art. 314 bis Strafwet en art. 124 WEC bevatten dus verboden die
bijzonder ruim en algemeen zijn geformuleerd. Daarom bepaalt de WEC
in artikel 125 limitatief wanneer de verbodsbepalingen art. 124 WEC en
art. 314 bis Strafwet niet van toepassing zijn. Dit is het geval wanneer (1)
de wet een handeling toestaat of oplegt; (2) handelingen worden gesteld
met als enig doel de goede werking van het netwerk na te gaan en de goede
uitvoering van een elektronische communicatiedienst te garanderen; (3) het
nodig is voor de interventie van hulp- en nooddiensten of de taken van andere
overheidsdiensten, waaronder ook de ombudsdienst voor telecommunicatie;
en (4) het nodig is om spam te vermijden, dit laatste mits toestemming van de
eindgebruiker.

D. Privacy
Het is niet omdat de kennisname van bepaalde communicaties niet
strafbaar is gesteld onder artikel 314 bis Strafwetboek of 124 WEC, dat men
deze zonder meer kan lezen en gebruiken. De betrokkenen hebben immers
recht tot respect van hun privacy. Ieder gebruik van persoonsgegevens dient te
worden afgewogen ten opzichte van het recht op privacy van de betrokkenen.

E. De wetten zijn niet absoluut
a. Toestemming van de betrokkenen

Er is geen inbreuk op de artikelen 314bis Sw. en 124 van de Wet
Elektronische Communicatie wanneer men de toestemming tot kennisname
bekomt van alle deelnemers aan de elektronische communicatie.
Het spreekt voor zich dat dit niet evident is. Het gaat immers over de
toestemming van alle deelnemers en die is niet steeds makkelijk te verkrijgen.
Laten we kijken naar het verschil tussen (basisfunctionaliteiten van) Facebook
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en Gmail om dit te verduidelijken. Beide diensten verwerken en analyseren de
inhoud van de berichten tussen gebruikers om relevante advertenties te tonen.
Wanneer een Facebookgebruiker gegevens of berichten achterlaat op
Facebook, kan men argumenteren dat deze heeft ingestemd met de verwerking
ervan door Facebook als uiteengezet in de privacy policy van Facebook.
Moeilijker wordt het wanneer vrienden van de gebruiker zijn persoonlijke
gegevens verspreiden (door hem te taggen, linken, vermelden...). Hier wordt
het al grijzer, maar men kan nog steeds argumenteren dat de gebruiker in de
Facebookvoorwaarden zijn toestemming hiervoor heeft gegeven.
Gmail daarentegen scant en verwerkt de inhoud van e-mails waar
doorgaans slechts één van de partijen (de Gmailgebruiker) heeft ingestemd
met de privacyvoorwaarden. Google argumenteert dat dit volstaat nu
het scanningsproces volledig is geautomatiseerd en de privacy van zowel
de zendende als de ontvangende partij is gewaarborgd. Waar dit wel het
minimum is waar Google voor kan zorgen, volstaat dit niet om aan het verbod
uit art. 314 bis Strafwet en art. 124 WEC te ontsnappen. Deze verboden
worden immers pas opgeheven bij toestemming van alle betrokkenen, en
niet van één betrokkene (de Gmailgebruiker). De belofte van Google om
niet naar persoonsgegevens te kijken doet geen afbreuk aan deze verboden.
Maar Google moet de e-mails toch scannen voor virus-scanning, bescherming
tegen spam en dergelijke meer? Dit is zeker correct en deze handelingen zijn
expliciet toegestaan onder art. 125 WEC dat een uitzondering voorziet voor
handelingen met als enig doel de goede werking van het netwerk na te gaan
en antispam filters. Deze uitzonderingen laten evenwel niet toe dat ook voor
advertentieredenen tot scanning van e-mails mag worden overgegaan.
b. Noodtoestand

‘Nood breekt wet’ is een algemeen bekend rechtsbeginsel. Het recht op
privacy is niet absoluut. In bijzondere situaties zal het moeten wijken. Zo zal
een werknemer zich niet op zijn privacy kunnen beroepen om te verhinderen
dat zijn/haar frauduleus gedrag aan het licht komt.
Wel dient men voor ogen te houden dat de noodtoestand een
uitzonderingsituatie is. De lat om hieraan te voldoen ligt hoog en dan nog
zal men slechts kunnen overgaan tot schending van de privacy voor zover
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alle andere minder indringende middelen zijn uitgeprobeerd. Het is aan de
feitenrechter om de afweging te maken tussen de ernst van de feiten en het
recht op privacy van de betrokkene.
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XI.
Personeel, zelfstandige medewerkers,
handelsagenten en distributeurs

1. Inleiding
Voornamelijk bij start-ups en jongere bedrijven valt het op hoe los en
creatief er wordt omgesprongen met personeel en zelfstandige medewerkers.
Maar ook heel wat meer ‘volwassen’ bedrijven rijden hier vaak een scheve
schaats.
Voor arbeidsovereenkomsten gebruikt men vaak standaard
overeenkomsten die beschikbaar zijn via het sociaal secretariaat of andere
bron. Dergelijke standaard overeenkomsten besteden evenwel vaak geen
aandacht aan specifieke intellectueelrechtelijke aspecten zoals de overdracht
van auteursrechten, uitvindingen door werknemers, vertrouwelijkheid van
informatie en dergelijke meer. Voor zelfstandige medewerkers is de situatie
vaak nog erger doordat deze vaak eenvoudigweg factureren zonder dat een
overeenkomst wordt opgesteld.
In dergelijke gevallen moet worden teruggevallen op het algemene
wettelijke kader, dat niet altijd een optimaal resultaat geeft, zeker niet vanuit
het perspectief van de werkgever/opdrachtgever.
Bovendien leidt het besteden van te weinig aandacht aan deze
problematiek vaak tot een vervaging tussen het statuut van werknemer
en zelfstandig toeleverancier, wat voor beide partijen tot zeer vervelende
sociaalrechtelijke implicaties kan leiden.
Zonder in detail in te gaan op het algemene arbeidsrecht, worden in dit
hoofdstuk een aantal problematieken toegelicht waarmee informatica- en
technologiebedrijven vaak worden geconfronteerd.
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2. Ontwikkeling van software in dienstverband of
als zelfstandig consultant
A. Auteursrecht
Zoals boven reeds uiteengezet, voorziet de Auteurswet dat auteursrechten
ontstaan in hoofde van de maker van het werk. De rechten komen in principe
dus toe aan de natuurlijke persoon, auteur.
Voor werken gecreëerd door werknemers in dienstverband en ambtenaren
onder statuut, voorziet de Softwarewet een eigen regeling. Deze regeling
bepaalt dat alleen de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de
vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma’s die zijn gemaakt
door een of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken
of in opdracht.
Deze specifieke regeling heeft enkel betrekking op computerprogramma’s.
Werken die worden gecreëerd in dienstverband en die geen
computerprogramma zijn, zoals content verwerkt in het computerprogramma
en vaak ook specifieke designs van de grafische interfaces van het
computerprogramma, vallen niet onder deze specifieke regeling. Wanneer
niet anders is voorzien in het arbeidscontract of reglementen, zullen de
vermogensrechten hierop niet automatisch worden overgedragen aan de
werkgever. Het is daarom aanbevolen dergelijke overdracht altijd contractueel
te voorzien in de arbeidsovereenkomst.
Voor zelfstandige medewerkers voorziet de Softwarewet dergelijke
automatische overdracht niet. Wanneer er geen contract is met de zelfstandige
ontwikkelaar of in geval er in het contract geen overdracht is voorzien, blijven
de auteursrechten op de software en de andere werken bij de medewerker. Dit
kan er toe leiden dat de opdrachtgever twee maal dient te betalen: een eerste
maal bij de ontwikkeling van de software en een tweede maal om de rechten
erop te bekomen, bv. in het kader van een verkoop.

B. Patenten
De werkgever kan een patent aanvragen voor uitvindingen die gedaan zijn
door zijn personeel, indien deze uitvindingen een rechtstreekse band vertonen
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met de verplichtingen van de werknemer jegens de werkgever. Dit zal bv.
zijn wanneer de uitvinding gebeurt in opdracht van de werkgever, tijdens de
diensturen en met de middelen van de werkgever.
Wanneer de uitvinding gebeurt buiten de diensturen en niet met middelen
van de werkgever (zonder rechtstreekse band tussen de uitvinding en de
verplichtingen van de werknemer jegens de werkgever), spreekt men van een
eigentijduitvinding. Deze komen enkel toe aan de werknemer.
Daartussen situeert zich echter een ruime grijze zone. Wat als de
werknemer op eigen initiatief een uitvinding doet, maar hiertoe middelen
van de werkgever gebruikt? Of wat wanneer de uitvinding kadert binnen de
functie van de werknemer, maar gebeurt buiten de diensturen en met eigen
middelen? Om deze gevallen te ondervangen zijn goede contractuele afspraken
nodig.
Hetzelfde geldt voor zelfstandige medewerkers. Hoewel zij vaak deel
uitmaken van het interne team van een bedrijf en enorme knowhow helpen
opbouwen, betekent dit niet dat deze knowhow automatisch de eigendom
wordt van de opdrachtgever. De opdrachtgever die geen correcte overdracht
van rechten overeenkomt met zijn consultants, riskeert dat deze zich verzetten
tegen de aanvraag van een patent op naam van de opdrachtgever.

C. Voorbeeldclausule
a. In dienstverband

Volgende clausule is een voorbeeldclausule voor de overdracht van rechten
aan de werkgever. Zij dient te worden aangepast al naar gelang de specifieke
situatie:
“De werknemer stemt er mee in dat de resultaten van iedere al dan niet
artistieke creatie, arbeid, studie en van al de opzoekingen, eigendom worden van
de werkgever en dat de werkgever de uitsluitende eigenaar is van alle creaties,
ontwerpen, concepten, designs, software, uitvindingen, ontdekkingen, octrooien,
procédés, verbeteringen, rechten op databanken, materiële en voor zover mogelijk
de morele auteursrechten (wereldwijd, onbeperkt in de tijd en voor alle mogelijke
toepassingen, gebruiks- en distributiewijzen), know-how, industriële tekeningen
en modellen, alsook van alle andere industriële eigendom of intellectuele rechten
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die op enige wijze zouden verband houden met de taken van de werknemer en de
andere bedrijvigheden van de werkgever of partners of klanten van de werkgever,
en die de werknemer alleen of met anderen tijdens de duur van zijn tewerkstelling
of in het kader van zijn tewerkstelling uitvindt, ontwerpt of uitbaat.
Het is wel verstaan dat de bezoldiging van de werknemer in de
arbeidsovereenkomst is vastgesteld rekening houdend met het feit dat de resultaten
van zijn arbeid geïntegreerd worden in hoger vernoemde industriële of intellectuele
eigendomsrechten, en dat hem uit dien hoofde geen andere of bijkomende
bezoldiging of vergoeding zal verschuldigd zijn.
De werknemer zal alle voor de werkgever in het kader van dit artikel relevante
informatie, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot door
de werknemer gedane uitvindingen, onmiddellijk en uiterlijk binnen de week aan
de werkgever melden.
De werknemer verbindt zich ertoe alle documenten te ondertekenen, te
bevestigen en af te leveren, met inbegrip van octrooi-aanvragen die nodig zouden
zijn met het oog op het verwerven van octrooien of het registreren of deponeren
van zulke eigendom in om het even welk land en het eigendomsrecht daarop over
te dragen aan de werkgever, zijn rechtsopvolgers, rechthebbenden of verkrijgers,
zonder enige andere vergoeding vanwege de werkgever dan van de uitgaven die er
onmiddellijk mee verband houden.
De werknemer zal in geen geval zijn eventueel niet overgedragen morele
rechten uitoefenen op een wijze die strijdig is met het normale gebruik door de
werkgever van de bekomen vermogensrechten.”
b. Zelfstandige medewerkers

Volgende clausule is een voorbeeldclausule voor de overdracht van
rechten aan de opdrachtgever. Zij dient te worden aangepast al naar gelang de
specifieke situatie:
“De aannemer draagt aan de opdrachtgever alle wettelijk overdraagbare
intellectuele rechten over zoals doch niet beperkt tot auteursrechten, rechten
op databanken en octrooien op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde
software, voorbereidend materiaal, werken, prestaties, scheppingen, ontwerpen,
strategieën, wireframes, uitvindingen en dergelijke meer.

XI. Personeel, zelfstandige medewerkers, handelsagenten en distributeurs

217

Deze overdracht vindt plaats automatisch en van rechtswege bij de creatie
van de werken en betreft de intellectuele rechten in de meest volledige omvang.
Dit wil zeggen voor alle exploitatiewijzen en exploitatievormen. De overdracht
wordt verleend voor de volledige duur van de bescherming. De aannemer zal op
eerste verzoek alle documenten die nodig zijn voor het aanvragen van de rechten
ondertekenen.
De vergoeding voor de overdracht is begrepen in de prijs die de opdrachtgever
betaalt voor de Diensten. Geen bijkomende vergoeding of commissie is
verschuldigd.”

3. Schijnzelfstandigheid
A. Inleiding
Wanneer partijen samenwerken zijn zij in principe vrij om de wijze te
bepalen waarop zij hun relatie organiseren: onder een arbeidsovereenkomst of
in het kader van een aannemingsovereenkomst. De hamvraag hierbij is: is er
een band van ondergeschiktheid?
Onder een arbeidsovereenkomst verbindt een werknemer zich er toe
om tegen een bepaald loon een bepaalde arbeid te verrichten onder het
gezag van de werkgever. De kenmerkende elementen zijn: loon, arbeid en
werkgeversgezag. Deze relatie wordt beheerst door de diverse wetten en
reglementeringen onder het arbeidsrecht.
Onder een aannemingsovereenkomst verbindt een zelfstandige, de
aannemer, zich ertoe om een bepaald werk uit te voeren tegen een bepaalde
prijs. De aanneming is geregeld onder artikelen 1779 e.v. BW.
Het essentiële verschil tussen een arbeider en een zelfstandige is het
gezagselement. Iemand die onder het gezag staat van een andere persoon, kan
geen zelfstandig aannemer zijn.
De relevante regelgeving is de wet Van Velthoven (artikelen 328 e.v.
Programmawet dd. 27 december 2006) zoals aangepast door de Wet van 25
augustus 2012.
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B. Schijnzelfstandigheid
De sociale en fiscale lasten die loondienst met zich meebrengt, maakt
dat partijen wel eens aan ‘sociale shopping’ doen. Zij kiezen met name het
statuut van hun samenwerking (loondienst of zelfstandige samenwerking)
op basis van de sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke gevolgen. Ook in de
informaticawereld is de grens tussen zelfstandige consultants en werknemers
niet altijd duidelijk afgebakend.
Op zich is er geen probleem met het kiezen voor een samenwerking onder
een aannemingsovereenkomst als zelfstandige, zolang dit niet uitmondt in
schijnzelfstandigheid. Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer werknemers
onder het statuut van zelfstandige, in realiteit toch arbeid leveren onder het
gezag van hun medecontractant/werkgever. Dit vormt sociale fraude en is, om
evidente redenen, illegaal.
Waar partijen vrij zijn om de aard van de overeenkomst die hen bindt te
bepalen (arbeidsovereenkomst dan wel aannemingsovereenkomst), dienen
zij hun overeenkomst ook als dusdanig uit te voeren. Wanneer de partijen in
de praktijk samenwerken op een wijze die onverenigbaar is met de door hun
gekozen kwalificatie, lopen zij het risico dat een rechter hun overeenkomst
herkwalificeert.
Hoewel de formule van zelfstandige samenwerking tot een win-win
situatie kan leiden, is zij niet zonder risico. Enerzijds is het belangrijk dat de
opdrachtnemer de vrije keuze wordt gelaten en dat deze niet wordt gedwongen
om het statuut van zelfstandige aan te nemen. Dergelijke schijnzelfstandigen
beschikken immers over een hele batterij aan juridische middelen om alsnog
te doen vaststellen dat zij door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan
de schijnopdrachtgever. Maar de overheid kan het initiatief nemen om aan
te tonen dat twee partijen in realiteit door een arbeidsovereenkomst zijn
verbonden. De kwalificatie die de partijen aan hun samenwerking geven
is immers niet heiligmakend. Als wordt aangetoond dat er in realiteit een
gezagsrelatie heerst tussen de schijnzelfstandige en de schijnopdrachtgever, kan
de samenwerking worden geherkwalificeerd met alle gevolgen, in het bijzonder
sociale en fiscale, van dien.
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Het is dan ook belangrijk dat partijen die verkiezen om op zelfstandige
basis samen te werken, deze afspraak ook op de werkvloer concretiseren. Dit
houdt in dat er door de opdrachtgever geen werkgeversgezag mag worden
uitgeoefend. De opdrachtgever zal zich moeten beperken tot het geven
van technische richtlijnen en taken en de goedkeuring/afkeuring van het
geleverde werk.
De criteria die volgens de wet in aanmerking dienen te worden genomen
om te bepalen of er al dan niet een gezagsband aanwezig is zijn:
1. Geschreven overeenkomst: er is een geschreven overeenkomst nodig
waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat partijen wensen samen te
werken op zelfstandige basis.
2. Vrijheid van organisatie van de werktijd: de zelfstandige medewerker
dient zijn werktijd zelf te kunnen indelen. Waar er kan worden verzocht
om rekening te houden met geldende kantooruren, dient de zelfstandige
medewerker vrij te blijven zijn werktijd naar genoegen in te delen.
3. Vrijheid van organisatie van het werk: de beoordeling van de
medewerker is de leveranciersbeoordeling. De opdrachtgever heeft enkel
het recht om het resultaat te beoordelen van de diensten. Het staat
de zelfstandig medewerker vrij om zijn werk naar eigen inzichten te
organiseren.
4. Mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen: zoals
gesteld is de beoordeling van de zelfstandig medewerker een
leveranciersbeoordeling. Sancties opleggen aan zelfstandige medewerkers
is dan ook uit den boze.
Deze criteria gelden binnen de algemene sector waartoe ook de IT sector
behoort. Voor bepaalde sectoren zoals bouw en schoonmaak gelden specifieke
criteria.
Elementen die volgens de wet op zichzelf niet voldoende zijn opdat er
sprake is van een aannemingsovereenkomst zijn:
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- de titel van de overeenkomst
- de inschrijving bij een instelling van sociale zekerheid
- de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
- de inschrijving bij de administratie van de BTW
- de wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratie worden
aangegeven
Waar de grens juist ligt tussen de loutere uitvoering van gezag en het
geven van instructies in het raam van een overeenkomst voor zelfstandige
samenwerking, is op basis van de wettelijke criteria moeilijk te bepalen. Het is
aan de feitenrechter om hierover in concreto en aan de hand van alle relevante
gegevens te oordelen. Zaken die over het algemeen best worden vermeden
wanneer men een zelfstandige samenwerking wenst zijn:
- Economische afhankelijkheid
- Verplichte aanwezigheden
- Terugbetaling gemaakte kosten
- Rechtvaardigen ziekteverlet
- Toestemming vakantie
- Firmawagen
- Vroegere activiteit als bediende
Op naamkaatjes, e-mail edm. wordt best aangegeven dat de persoon in
kwestie geen werknemer is van het bedrijf.
Elementen die pleiten voor een zelfstandige samenwerking zijn:
- Werken voor concurrenten
- Eigenbriefpapier, naamkaartjes, e-mail …
- Eigen personeel (vervanging)
- De mogelijkheid tot het weigeren van opdrachten
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4. Terbeschikkingstelling van personeel
A. Inleiding
Tal van bedrijven stellen hun diensten ter beschikking voor het leveren
van informaticadiensten. Vaak betreft het de ontwikkeling van software
of het leveren van gespecialiseerde diensten. Soms ook betreft het de
terbeschikkingstelling van personeel aan klanten, en daar kan het schoentje
knellen want terbeschikkingstelling van personeel is (uitzendarbeid en
tijdelijke arbeid uitgenomen) onder de Belgische wet betreffende de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers, principieel verboden wanneer het gepaard gaat met
overdracht van werkgeversgezag.
Omgekeerd is terbeschikkingstelling waarbij het werkgeversgezag over het
personeel niet aan de klant wordt overgedragen wel toegelaten.
De hamvraag bij de beoordeling of terbeschikkingstelling al dan niet
legaal is, valt dan ook samen met de vraag of de klant op de werkvloer over
het personeel enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de
werkgever toekomt. In geval het antwoord op deze vraag positief is, is de
terbeschikkingstelling illegaal met significante sociale problemen tot gevolg.
De relevante wetgeving zijn artikelen 31 e.v. van de Wet van 24 juli 1987
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen
van werknemers ten behoeve van gebruikers zoals gewijzigd door de wet van
27 december 2013.

B. Het al dan niet bestaan van werkgeversgezag
Terbeschikkingstelling is legaal indien het niet gepaard gaat met de
overdracht van werkgeversgezag. Maar deze afweging dient zorgvuldig te
gebeuren. Indien het werkgeversgezag, zelfs maar ten dele, door de klant wordt
uitgeoefend, valt men onder het verbod.
Spijtig genoeg bevat de wet geen definitie van wat dient te worden
verstaan onder werkgeversgezag. Wel duidt de wet aan wat alvast niet onder
werkgeversgezag wordt verstaan. Dit zijn (i) enerzijds de verplichtingen die
op de klant rusten inzake het welzijn op het werk en (ii) anderzijds instructies
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die door de klant aan de werknemer worden gegeven in uitvoering van de
overeenkomst die hem met de werkgever verbindt.
Let wel: de instructies onder (ii) dienen opgenomen te zijn in een
geschreven overeenkomst waarin uitdrukkelijk en gedetailleerd is bepaald
welke instructies precies door de klant kunnen worden gegeven. Het spreekt
voor zich dat zulks geen evidente zaak is. Een clausule die men kan overwegen
is volgende:
“De klant zal geen werkgeversgezag uitoefenen over de medewerkers van
de aannemer en geen instructies geven die het bestaan van een band van
ondergeschiktheid zouden impliceren. De klant zal zich beperken tot volgende
instructies:
a. Instructies op het gebied van welzijn en veiligheid op het werk;
b. Instructies in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de
Diensten met betrekking tot:
i. Normale openings- en werkuren die van toepassing zijn bij de klant
ii. De contractueel overeengekomen Diensten, in het bijzonder
- instructies die gerelateerd zijn aan de goede uitvoering van de Diensten
en onder meer betrekking hebben op het doel, de prioriteit, timing, de
oplevering, de kwaliteit, de service levels, de rapportering betreffende
de voortgang en de gebruikte methodologie en werkprocessen bij het
verstrekken van de Diensten
- instructies die betrekking hebben op de middelen (e-mail, software,
databanken …) die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld
voor de uitvoering van de Diensten.
- andere instructies die uitdrukkelijk zijn beschreven in de
uitvoeringsdocumenten bij de Overeenkomst.”
Waar dit de mogelijkheid geeft aan de klant om zekere instructies te
geven, is deze mogelijkheid zeker niet zonder beperkingen. De werkgever dient
immers ten allen tijde zijn gezag te bewaren op het vlak van de inhoud van het
uit te voeren werk, de beëindiging en opschorting van de arbeidsovereenkomst
en dergelijke meer.
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C. De toepassing in concreto
Partijen zijn in principe vrij om te bepalen hoe ze willen samenwerken.
De huidige rechtspraak neigt ertoe om de keuze van de partijen te respecteren,
zolang de partijen zelf hun keuze correct naleven. Wanneer er een discrepantie
is tussen hoe partijen voordoen om samen te werken (bv. in een overeenkomst)
en de realiteit op de werkvloer, zullen de administratieve overheden en de
rechters door het contractuele scherm heen kijken. Daarom is het van belang
dat de partijen niet alleen hun overeenkomsten derwijze schrijven dat zij geen
illegale terbeschikkingstelling beogen, maar de gemaakte afspraken ook in
realiteit naleven.
Wanneer de klant op de werkvloer ook maar ten dele werkgeversgezag over
werknemers uitoefent, zullen contractuele afspraken de werkgever en gebruiker
niet beschermen tegen het dwingende verbod van terbeschikkingstelling van
personeel. Zaken die de klant best vermijdt zijn volgende:
- het geven van bevelen, instructies en richtlijnen die niet zijn voorzien in
de overeenkomst;
- het moeten volgen van de werktijden van de overige ondergeschikte
werknemers binnen de onderneming;
- het uitbetalen van een vaste bezoldiging;
- de verplichting tot het bijwonen van vergaderingen;
- het verplicht rapporteren m.b.t. de geleverde werkzaamheden;
- het verplicht gebruik maken van de infrastructuur van de onderneming;
- het opleggen van sancties aan de werknemer ingeval van
tekortkomingen;
- enz… .

D. Formaliteiten
Wanneer een leverancier werknemers ter beschikking stelt aan een klant,
dient de klant intern zijn ondernemingsraad hiervan onverwijld op de hoogte
te stellen.
De klant bezorgt verder aan de leden van zijn ondernemingsraad die
hierom verzoeken een afschrift van het gedeelte van de overeenkomst waarin
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de instructies zijn bepaald die door de klant aan de werknemers van de
leverancier kunnen worden gegeven.
Wanneer de klant, na hiertoe een verzoek te hebben ontvangen, weigert
om het bedoelde afschrift van de overeenkomst over te maken, wordt de
geschreven overeenkomst geacht niet te bestaan, met alle sociaalrechtelijke
gevolgen van dien. Bij ontstentenis van ondernemingsraad wordt de
informatie verstrekt aan het comité voor preventie en bescherming op het
werk en, bij ontstentenis hiervan, aan de leden van de vakbondsafvaardiging.

E. Sancties
Hoewel het principiële verbod op ter beschikkingstelling sterk is uitgehold,
is het van groot belang de regels correct na te leven. Het niet naleven van
het verbod kan immers zware gevolgen hebben, zowel voor de werkgever als
voor de klant. Op civielrechtelijk vlak wordt de overeenkomst waarbij een
werknemer in dienst werd genomen om ter beschikking te worden gesteld van
een gebruiker, nietig geacht vanaf de aanvang van de arbeidsprestaties voor
de klant. De klant en de werknemer worden dan beschouwd als rechtstreeks
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
De werknemer kan deze overeenkomst beëindigen zonder opzegging,
noch vergoeding. Hoewel de wet het niet letterlijk voorziet, neemt sommige
rechtsleer aan dat gelijkaardige gevolgen dienen te worden voorzien wanneer
de werknemer niet met het doel van terbeschikkingstelling werd aangeworven.
Naast civiele sancties voorziet de wet eveneens strafsancties (geldboeten en
gevangenisstraf ) voor zowel de werkgever als de klant.

5. Concurrentie door (ex-)werknemers
A. Concurrentie na de arbeidsrelatie
a. Vrijheid van concurrentie

Werknemers zijn in principe vrij om na de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst gelijk welke activiteit uit te oefenen, ook wanneer deze
activiteit concurrerend is voor de ex-werkgever of deze anderszins commerciële
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schade berokkent. De ex-werknemer is dus vrij om de klanten van zijn exwerkgever te benaderen, opgedane ervaring aan te wenden, collega’s af te
werven, edm.
Deze vrijheid is evenwel niet grenzeloos. De concurrentie moet binnen de
eerlijke marktpraktijken blijven. Zo zal de werknemer bv. geen vertrouwelijke
gegevens van zijn ex-werknemer mogen aanwenden, niet mogen laten
uitschijnen dat hij nog voor zijn ex-werkgever werkt, hem niet mogen zwart
maken, edm. Concreet werd in de rechtspraak al van volgende elementen
geoordeeld dat deze niet geoorloofd zijn:
- Verwarringstichting;
- Misleiding;
- Slechtmaking;
- Bedrieglijke vermeldingen;
- Gebruik van onrechtmatig verkregen vertrouwelijke informatie (bv.
klantenlijsten);
- Parasitaire aanhaking;
- Rechtsmisbruik;
- Derdemedeplichtigheid aan contractbreuk.
Deze vrijheid kan ook contractueel aan banden worden gelegd door
een concurrentiebeding. Hoewel dergelijke bedingen in principe geldig zijn,
zijn ze aan strikte voorwaarden onderworpen. Bedingen die niet aan deze
voorwaarden voldoen, worden nietig bevonden.
Artikel 65 van de Arbeidsovereenkomstenwet definieert een
concurrentiebeding als het beding “waarbij de werkman de verbintenis aangaat
bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen,
hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij
een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming,
die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die
onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming
heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming
aan te wenden”.
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Uit de definitie kunnen we dus afleiden dat een concurrentiebeding:
- betrekking moet hebben op soortgelijke activiteiten;
- 	én dat de werknemer zijn ex-werkgever nadeel moet kunnen
berokkenen;
- doordat de ex-werknemer bepaalde kennis van de onderneming voor
zichzelf of voor een concurrent zou gebruiken.
De vraag stelt zich welke kennis dit moet betreffen opdat de ex-werkgever
zou kunnen worden benadeeld. Zo werd geoordeeld van een human
resource manager die geen strategische bevoegdheden had dat zijn kennis
zich beperkte tot algemene personeelsaangelegenheden die de ex- werkgever
niet kon benadelen. Het voorziene concurrentiebeding werd dan ook nietig
verklaard. Wanneer in een arbeidsovereenkomst met een softwareontwikkelaar
een niet-concurrentiebeding is opgenomen, dient dezelfde vraag te worden
gesteld: beschikt de werknemer over kennis die zijn ex-werkgever zou kunnen
schaden indien hij gelijkaardige activiteiten zou uitvoeren als zelfstandige of als
werknemer voor een concurrent?
Bovendien stelt de wet ook een aantal geldigheidsvereisten:
- het beding moet betrekking hebben op soortgelijke activiteiten;
- het beding moet geografisch worden beperkt tot de plaatsen waar de
werkman de werkgever werkelijk kan beconcurreren, gelet op de aard
van de onderneming en haar actieradius;
- het mag niet langer lopen dan twaalf maanden na het einde van de
arbeidsovereenkomst;
- het moet voorzien in de betaling van een forfaitaire compensatoire
vergoeding door de werkgever (tenzij deze bij de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst afziet van de toepassing van het beding).
De voorwaarde van de gelijksoortige activiteit behelst een dubbel
criterium. Niet alleen moeten de nieuwe activiteiten van de werknemer
gelijksoortig zijn aan diegene die hij bij zijn ex-werkgever uitvoerde; ook de
activiteiten van zijn nieuwe werkgever dienen gelijksoortig te zijn aan deze van
zijn vorige werkgever.
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De mogelijkheid tot het voorzien van een concurrentiebeding hangt
eveneens af van het loon van de werknemer (niet mogelijk voor de laagste
inkomens) en eventueel toepasselijke sectoriële afspraken. Bovenstaande
regeling is, mits beperkte uitzonderingen, eveneens van toepassing op
bedienden (art. 86 Arbeidsovereenkomstenwet).
Is het concurrentiebeding geldig en ziet de werkgever niet af van de
toepassing ervan, dan is het in bepaalde gevallen toch niet afdwingbaar. Dit
is het geval wanneer aan de arbeidsovereenkomst een einde wordt gesteld
binnen de zes maanden na aanvang, nadien door de werkgever zonder
dringende reden of door de werknemer wegens dringende reden. In het eerste
geval wordt de arbeidsperiode immers te kort geacht om kennis op te doen
die de werkgever kan schaden. In de laatste twee gevallen is het einde van
de overeenkomst vreemd aan de werknemer en zou het unfair zijn om hem
te ‘straffen’ met een belemmering van het uitvoeren van zijn beroep. Het
algemene principe is immers dit van vrijheid van handel en concurrentie. De
vrije mededinging kan niet zomaar eenzijdig aan banden worden gelegd.
Er dient ook te worden opgelet met mogelijke specifieke regelgevingen die
van toepassing kunnen zijn. Dit is bv. het geval voor handelstussenpersonen
(handelsagenten en handelsvertegenwoordigers). Meer hierover in het
hoofdstuk Distributie van software.
Contracten met zelfstandige consultants kennen geen specifieke wettelijke
beperkingen. Hier geldt het beginsel van contractsvrijheid. De partijen
kunnen in beginsel dus vrij afspreken dat de consultant zich van concurrentie
of het benaderen van klanten zal onthouden. Toch is ook deze vrijheid niet
onbeperkt. De gemaakte afspraken mogen immers niet in strijd zijn met het
beginsel van vrijheid van handel. Daarom dient men de niet- concurrentie
te beperken tot een bepaalde periode, enkel betrekking te laten hebben op
bepaalde klanten of een bepaalde regio en op de activiteiten die het voorwerp
uitmaken van de overeenkomst.

B. Concurrentie tijdens de arbeidsrelatie
Het bovenstaande heeft betrekking op concurrentie door ex-werknemers
na afloop van hun arbeidsovereenkomst. Maar programmeurs en informatici
zijn vaak creatieve mensen die graag hun medewerking verlenen aan allerlei
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initiatieven. Helaas leidt dit soms tot situaties die tegenstrijdig zijn aan de
belangen van de werkgever. Denk maar aan de programmeur die knowhow,
ontwikkeld voor zijn werkgever, gebruikt voor zijn favoriete open source
project, of om zijn eigen bedrijfje op te zetten.
Tijdens de arbeidsrelatie bestaat er een verplichting tot niet-concurrentie.
Deze is niet gebaseerd op de Arbeidsovereenkomstenwet, maar vloeit
voort uit het civielrechtelijke principe dat overeenkomsten (dus ook
arbeidsovereenkomsten) te goeder trouw dienen te worden uitgevoerd. Alle
daden van concurrentie gesteld tijdens de arbeidsovereenkomst zijn per
definitie verboden.
Het dient evenwel effectieve daden van concurrentie te betreffen. Louter
voorbereidende handelingen met het oog op de start van concurrerende
activiteiten zijn geen daden van concurrentie. Zij zijn wel toegelaten.
Voorbeelden van wat is toegelaten: het solliciteren bij een concurrent met
het oog op latere indiensttreding (de werknemer mag geen zakengeheimen
of vertrouwelijke informatie vrij geven), zich voornemen om in de toekomst
te concurreren, de oprichting van of het nemen van een participatie in een
concurrerende onderneming,… Dit zijn voorbereidende handelingen en
verantwoorden geen ontslag om dringende reden.
Voorbeelden van wat niet is toegelaten tijdens de arbeidsovereenkomst:
producten aanprijzen van een concurrent, offertes maken voor concurrenten,
afleiden van klanten naar een toekomstige zakenpartner, verkeerde schijn
wekken betreffende de werknemer,… Deze handelingen zijn daden van
concurrentie en verantwoorden een ontslag om dringende reden.
Indien men het algemene principe nader wenst te specificeren, kan dit bv.
met een clausule als hieronder:
“De werknemer verbindt er zich toe geen daad van oneerlijke concurrentie
tegenover de werkgever te stellen of hieraan deel te nemen, noch de naam en de
faam van de werkgever in het gedrang te brengen. De werknemer verklaart geen
verplichtingen te hebben die in strijd zijn met zijn arbeidsovereenkomst, noch
verbonden te zijn aan een andere werkgever.
Tijdens de duur van zijn tewerkstelling zal de werknemer geen andere
betrekking aannemen noch enige nevenbedrijvigheid uitoefenen die op enige

XI. Personeel, zelfstandige medewerkers, handelsagenten en distributeurs

229

wijze in strijd zou zijn met zijn verantwoordelijkheden tegenover de werkgever
of de activiteiten van de werkgever of deze zou schaden. Voor de uitoefening
van bijkomende winstgevende of bezoldigde activiteiten, hetzij zelfstandig,
hetzij in dienstverband, wordt de voorafgaande schriftelijke instemming van
de werkgever vereist.”

6. Afwerving van personeel
Het afwerven van personeel van concurrenten en handelspartners is in
beginsel geoorloofd. Het wordt ongeoorloofd wanneer de afwerving tot doel
heeft verwarring te scheppen, fabrieks- of handelsgeheimen te bekomen,
de voormalige werkgever te desorganiseren of schade te berokkenen aan de
voormalige werkgever.
Maar de werving, selectie en opleiding van personeel is duur en goede
mensen zijn vaak moeilijk te vinden. Vandaar dat bedrijven belang hebben om
contractueel te verhinderen dat derden hun personeel afwerven. In contracten
met klanten en andere handelspartners vindt men dan ook vaak nietafwervingsbedingen terug. Dergelijke bedingen zijn in principe geldig, zolang
ze niet in strijd zijn met de vrijheid van handel en industrie. Dit kan bv. het
geval zijn wanneer ze te ruim zijn, gelden voor een te lange periode of voorzien
in een buitenproportioneel hoge vergoeding.
Het voordeel van dergelijke clausules is dat men niet dient te bewijzen dat
de afwerving ongeoorloofd is en dat men schade heeft geleden. Het loutere feit
dat de afwerving heeft plaatsgevonden, maakt dat de forfaitaire vergoeding die
contractueel is overeengekomen verschuldigd is.
Een voorbeeldclausule is:
“De Klant zal vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24
maanden na de beëindiging ervan, geen personeel van de Leverancier direct of
indirect in dienst nemen of op welke andere basis dan ook inhuren of hiertoe
pogingen ondernemen. In het kader van dit artikel betekent de term ‘personeel’ alle
personeel in dienstverband of andere personen zoals ‘freelancers’ en onderaannemers
ter beschikking gesteld door de Leverancier.
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Wanneer door de Klant in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze
gehouden de schade die de Leverancier hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze
vergoeding wordt gelijkgesteld aan het brutosalaris over de voorgaande 12
maanden van de betrokken persoon. De Klant erkent dat dit een redelijke
inschatting is van de kost voor het inhuren en trainen van dergelijke persoon.”

7. Controle van e-mail
Mag een bedrijf het e-mail- en internetgebruik van zijn personeel
controleren?
Keer op keer komt deze vraag terug. Het antwoord hierop is nochtans
eenvoudig: de werkgever bepaalt zelf de regels die van toepassing zijn binnen
zijn onderneming. Het omgekeerde is ook waar: wanneer de werkgever nalaat
om regels te bepalen, zal hij in principe niet tot controle kunnen overgaan.
Hij dient hierbij wel de geldende wetgeving te respecteren.
De belangrijkste Europese regelgeving ligt vervat in artikel 8 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en
de Privacy richtlijn (Richtlijn nr. 95/46). Artikel 8 EVRM is een algemeen
artikel en bevat het grondrecht dat iedereen recht heeft op eerbiediging van
zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling; de Privacy
Richtlijn betreft de verwerking en het verkeer van persoonsgegevens.
De belangrijkste Belgische wetgeving ligt vervat in artikel 22 van de
Grondwet en de Privacy wet (Wet 8 december 1992). Artikel 22 Grondwet
bevat het grondrecht dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn
privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de
voorwaarden door de wet bepaald. De Privacywet is de Belgische wet tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.
Maar ook andere wetgevingen kunnen relevant zijn, zoals het
telecommunicatiegeheim voorzien in artikel 314bis Strafwetboek en
de bescherming van de elektronische communicatie in de Wet op de
elektronische communicatie.
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De wijze waarop de werkgever zijn regels dient op te stellen en
uit te voeren wordt bepaald in CAO nr. 81 dd. 26 april 2002. Deze
collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt (1) in welke omstandigheden de
werkgever controles mag opzetten (bv. wordt Facebook bezocht vanuit
het bedrijfsnetwerk) en (2) de voorwaarden waaronder de via de controle
verkregen gegevens gekoppeld mogen worden aan een individuele werknemer
(wie van de werknemers bezoekt Facebook).
CAO nr. 81 stelt dus niet de regels vast voor de toegang tot en/
of het gebruik van de elektronische onlinecommunicatiemiddelen in
de onderneming. De vaststelling van deze regels behoort immers tot de
prerogatieven van de werkgever.
a. Op wie is CAO nr. 81 van toepassing?

CAO nr. 81 is enkel van toepassing op de relatie werkgever-werknemer.
Zij is bv. niet van toepassing op zelfstandige consultants en onderaannemers.
Deze CAO is algemeen bindend verklaard bij Koninklijk Besluit.
b. Op welke gegevens is CAO nr. 81 van toepassing?

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op elektronische
onlinecommunicatiegegevens in de ruime zin van het woord.
Hiermee wordt alle communicatie en gegevens bedoeld die berichten
begeleiden, behalve de inhoud van de berichten zelf. Het betreft dus gegevens
zoals de identiteit van de auteur, de geadresseerde, het tijdstip, de duur
van de communicatie, de aard en de omvang van het bericht en eventuele
bijlagen edm., doch niet de inhoud zelf. De inhoud van de communicatie is
uitdrukkelijk uitgesloten aangezien deze wettelijk beschermd is. De controles
van de werkgever mogen dus geen betrekking hebben op de inhoud van de
communicatie. Op deze regel zijn slechts beperkte uitzonderingen.
CAO nr. 81 is van toepassing op alle onlinetechnologieën, zowel binnen
de onderneming als extern. Deze dienen natuurlijk door een werknemer te
worden overgebracht of ontvangen in het kader van de dienstbetrekking.
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De controle op zuiver professionele communicatiegegevens is steeds
toegelaten. Let wel: de werknemer dient de zuivere professionele aard ervan te
aanvaarden.
c. Hoe mag de werkgever controleren?

De werkgever mag zijn werknemers niet systematisch individueel
controleren. Hij dient een algemeen controlesysteem op te zetten. Mits
naleving van bepaalde procedures kan hij de aldus verkregen gegevens in een
opvolgend stadium wel individualiseren naar een bepaalde werknemer.
Bijgevolg mag de algemene controle niet leiden tot de identificatie van
de werknemers die de omstreden berichten uitwisselen of de omstreden sites
raadplegen. Zo is het bv. mogelijk om periodiek lijsten op te stellen van via
het bedrijfsnetwerk bezochte internetwebsites, zonder identificatie a priori van
de computers vanaf dewelke deze bezoeken hebben plaatsgevonden. Indien
misbruiken worden vastgesteld, is de werkgever ertoe gemachtigd op die basis
de schuldige werknemer te identificeren en te zijnen opzichte bijkomende
maatregelen te treffen, mits de juiste procedure wordt gevolgd (zie verder).
CAO nr. 81 maakt geen onderscheid tussen permanente dan wel
eenmalige controle. De regels dienen steeds te worden nageleefd.
d. Voor welke doeleinden mag de werkgever controleren (finaliteit)?

De werkgever heeft slechts de mogelijkheid controle te verrichten op
persoonlijke elektronische onlinecommunicatiegegevens, voor volgende
doeleinden:
1. Controle om schadende feiten te voorkomen
De werknemer mag controleren met als doel ongeoorloofde of lasterlijke
feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of de waardigheid van een
andere persoon kunnen schaden, te voorkomen. Voorbeelden van feiten
die een werkgever kan wensen te voorkomen middels de controle zijn: het
hacken van computers (zoals het op ongeoorloofde wijze kennis nemen
van elektronische onlinecommunicatiegegevens inzake personeelsbeheer of
vertrouwelijke medische bestanden), het bezoeken van pornografische of
pedofiele sites of sites die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld.
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2. Controle om de belangen van de onderneming te beschermen
Dit betreft de bescherming van de economische, handels- en financiële
belangen van de onderneming die vertrouwelijk zijn alsook het tegengaan
van ermee in strijd zijnde praktijken. Voorbeelden van feiten die een
werkgever kan wensen te voorkomen middels de controle zijn: schending van
zakengeheimen, oneerlijke concurrentie edm.
3. Controle op de IT-netwerksystemen
Dit betreft de veiligheid en de goede technische werking van de ITnetwerksystemen van de onderneming. Hieronder vallen eveneens de controle
op de kosten die ermee gepaard gaan alsook de fysieke bescherming van de
installaties van de onderneming.
4. Controle op de naleving van de regels betreffende het gebruik van
de IT-infrastructuur
De onderneming heeft het recht om regels en policies betreffende het
gebruik van de IT-infrastructuur vast te leggen, zoals bv. het gebruik van
internet, e-mail, printers edm. Zo kan een onderneming bv. perfect bepalen
dat haar werknemers via het bedrijfsnetwerk Facebook niet mogen raadplegen.
De onderneming heeft het recht om controle uit te voeren op de naleving
door haar werknemers van deze regels. De door de werkgever uitgeschreven
richtlijnen kunnen onder andere betrekking hebben op de categorieën van
sites die mogen worden bezocht, de perioden waarin het privégebruik van de
communicatietechnologieën is toegestaan (bv. enkel tijdens pauzes), edm.
Hoewel de onderneming het recht heeft om te controleren, dienen
deze controles in principe te gebeuren zonder inmenging in de persoonlijke
levenssfeer van de werknemers. Zoals boven reeds gesteld, kan een
onderneming bij wijze van controle bv. wel nakijken of Facebook vanop
het bedrijfsnetwerk werd geraadpleegd, maar niet wie dit heeft gedaan. Het
uitfilteren van personen (of gegevens die tot identificatie kunnen leiden) mag
onder deze eerste stap in principe niet. Als dit niet kan worden vermeden,
moet deze inmenging tot een minimum beperkt worden.
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e. Communicatie naar de werknemers

Het is niet toegestaan de werknemers te verrassen met dergelijke controles.
De controles mogen slechts worden uitgevoerd in zoverre de werknemers
voorafgaandelijk zijn geïnformeerd van de mogelijkheid tot dergelijke controle
en de installatie/aanwezigheid van de controlesystemen.
De werknemers dienen zowel individueel als collectief te worden ingelicht.
De individuele inlichting kan op allerlei wijzen bv. via algemene instructies
(circulaire, aanplakking, vermelding op het scherm bij het opstarten van
een applicatie...), vermelding in het arbeidsreglement, in de individuele
arbeidsovereenkomst edm. De manier waarop maakt niet uit, zolang er maar
effectief wordt geïnformeerd op een duidelijke en begrijpbare wijze. Wettelijk
verplichte vermeldingen dienen natuurlijk op de geëigende wijze te gebeuren.
Zo dienen eventuele sancties te worden opgenomen in het arbeidsreglement.
De collectieve inlichting gebeurt in eerste instantie via de
ondernemingsraad, en indien deze er niet is via het comité voor preventie
en bescherming op het werk, dan wel via de vakbondsafvaardiging of, bij
ontstentenis ervan, aan de werknemers zelf.
Volgende aspecten van de controle moeten worden medegedeeld:
- het controlebeleid en de prerogatieven van de werkgever en het
toezichthoudend personeel;
- de nagestreefde doelstelling(en);
- het feit of persoonsgegevens al dan niet worden bewaard, de plaats en de
duur van bewaring;
- het al dan niet permanente karakter van de controle;
- het toegestane gebruik van de instrumenten die de werknemer voor
de uitvoering van zijn werk ter beschikking worden gesteld, inclusief de
beperkingen wat het gebruik in het kader van de functie betreft;
- de rechten, plichten, verplichtingen van de werknemers en de
eventuele verboden inzake het gebruik van de elektronische
onlinecommunicatiemiddelen van de onderneming;
- de in het arbeidsreglement bepaalde straffen wanneer de regels niet in
acht worden genomen.
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Bovendien dienen de geïnstalleerde controlesystemen regelmatig te
worden geëvalueerd, naar gelang het geval in de ondernemingsraad, het comité
voor preventie en bescherming op het werk of met de vakbondsafvaardiging,
met het oog op voorstellen om ze aan te passen aan de technologische
ontwikkelingen.
f. Regels voor het individualiseren van werknemers

Hoewel de onderneming het recht heeft om te controleren, dienen
deze controles in principe te gebeuren zonder inmenging in de persoonlijke
levenssfeer van de werknemers. De controles dienen dus op dergelijke wijze te
gebeuren dat werknemers niet kunnen worden geïdentificeerd. Het koppelen
van de gegevens aan een individuele werknemer, mag slechts mits naleving van
de hieronder beschreven procedures. We brengen wel nog even in herinnering
dat dit luik niet van toepassing is op gegevens waarvan het beroepsmatige
karakter door de werknemer niet in twijfel wordt getrokken.
Wanneer de onderneming aan de hand van de controles vaststelt dat er
een risico is op schadende feiten, de belangen van de onderneming in het
gedrang zijn dan wel de veiligheid van de IT-netwerksystemen (doeleinde 1
tot 3, zie boven), dan is de onderneming gerechtigd om direct over te gaan tot
individualisering om te zien van welke werknemer de dreiging uitgaat.
Wanneer de controle louter geschiedt voor de naleving van de interne
policies (doeleinde 4, zie boven), dan mag er slechts worden overgegaan tot
individualisering nadat er een waarschuwing aan de werknemers is gegeven.
Deze voorlichtingsfase heeft tot doel de werknemer(s) op een duidelijke en
begrijpelijke wijze in te lichten over het bestaan van de onregelmatigheid
en over het feit dat de elektronische onlinecommunicatiegegevens
geïndividualiseerd zullen worden wanneer opnieuw een dergelijke
onregelmatigheid wordt vastgesteld. De bedoeling van de voorlichting is
om de interne regels en policies in herinnering te brengen en toekomstige
onregelmatigheden te voorkomen.
Wanneer in een opvolgende controle toch nog (zelfde) onregelmatigheden
worden vastgesteld, mag de onderneming tot individualisering van de
betrokken werknemer overgaan. Deze werknemer dient dan door de werkgever
te worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft tot doel om de
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werknemer de kans te bieden om zijn handelingen te verantwoorden. Het
dient plaats te vinden voordat de werkgever overgaat tot sancties. Enkel ingeval
van onmiddellijke schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient
het gesprek niet plaats te vinden.
Bij het individualiseren moet er op worden gelet dat niet meer gegevens
worden geïndividualiseerd dan strikt noodzakelijk is voor het doeleinde.
Indien de controle tot doel heeft om na te gaan of geen door de werkgever
verboden websites worden bezocht, moet men zich bv. beperken tot het
nagaan van de gelegde verbindingen en de tijden van de connecties, en mag
men niet proberen de inhoud van de communicatie te achterhalen. Enkel de
elektronische onlinecommunicatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de door
de controle nagestreefde doelstelling(en) mogen worden geïndividualiseerd.
Ze dienen uitgaande van deze doelstelling(en) toereikend, ter zake dienend en
niet overmatig te zijn.
g. Besluit

CAO nr. 81 is algemeen bindend verklaard bij Koninklijk Besluit. Het is
dus van toepassing op alle werkgevers. Werkgevers die zich de mogelijkheid
willen voorbehouden om het elektronische verkeer van hun werknemers te
controleren, dienen dan ook een degelijke policy terzake op te stellen. Zonder
dergelijke policy kunnen er in principe geen controles gebeuren, en gegevens
die verkregen zijn via dergelijke illegale controles kunnen in principe niet
tegen de werknemer worden gebruikt. Op deze regel bestaan slechts beperkte
uitzonderingen.
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XII.
Handelstussenpersonen en distributeurs

1. Handelstussenpersonen
Handelsvertegenwoordigers en handelsagenten zijn beiden
handelstussenpersonen. Ze worden vaak met elkaar verward. Nochtans
is het belangrijk de verschillen in hun statuut goed voor ogen te houden.
De handelsvertegenwoordiger is een werknemer; de handelsagent is
daarentegen een zelfstandig agent. Het statuut van de handelsagent wordt
geregeld in boek X “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële
samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies” in het Wetboek van
economisch recht.
Zowel de handelsvertegenwoordiger als de handelsagent bemiddelen,
en sluiten eventueel overeenkomsten, in naam en voor rekening van
hun opdrachtgever. Zij doen dit permanent en tegen vergoeding. Het
grote verschil tussen de beiden is dat er geen gezagsrelatie bestaat tussen
de opdrachtgever en de handelsagent, maar wel tussen de werkgever en
de handelsvertegenwoordiger. De handelsvertegenwoordiger is dus een
werknemer, terwijl de handelsagent dit niet is. De agent is een zelfstandige.
Hij deelt zijn werkzaamheden in naar eigen goeddunken en beschikt
zelfstandig over zijn tijd. De handelsvertegenwoordiger heeft als werknemer
in principe slechts één werkgever. De agent daarentegen kan optreden voor
verschillende opdrachtgevers.
De wet voorziet in de bescherming van de handelsvertegenwoordigers,
onder meer op het vlak van loon en opzegging. In geval van opzegging
voorziet de wet in een uitwinningsvergoeding en een regeling betreffende nietconcurrentiebedingen.
De Agentuurwet voorziet in een aantal dwingende bepalingen die
verplicht van toepassing zijn op de relatie met de handelsagent, onder meer
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betreffende de vergoeding, de beëindiging van de overeenkomst (met eventuele
vergoedingen) en niet-concurrentiebedingen.
Een handelstussenpersoon wordt vermoed om een
handelsvertegenwoordiger te zijn. Wanneer discussie wordt gevoerd
betreffende het statuut van de persoon, zal diegene die er belang bij heeft
moeten bewijzen dat er geen gezagsrelatie bestond en dat er wel degelijk sprake
is van een zelfstandige agentuur.
Vooraleer u handelstussenpersonen inschakelt, is het raadzaam om
juridisch advies in te winnen. De beëindiging van de relatie met een
handelstussenpersoon kan immers onaangename financiële gevolgen
hebben voor de principaal. En let op: deze beschermende wetgeving is van
dwingende aard. Zij is van toepassing van zodra iemand feitelijk optreedt als
handelstussenpersoon, ongeacht welke overeenkomst werd afgesloten tussen de
partijen.

2. Distributeurs
A. Algemeen
Distributeurs treden op in eigen naam en voor eigen rekening. Het zijn
zelfstandige commerciële partijen waarmee men afspraken kan maken over
de modaliteiten van de samenwerking. Voor de distributie van software, heeft
men twee belangrijke mogelijkheden:
Onder de eerste optie verleent de producent aan de distributeur een
licentie met het recht sub-licenties te verlenen. De licenties met de eindklant
worden in dat geval afgesloten tussen de distributeur en de eindklant. In
dergelijk geval is het voor de producent uitermate belangrijk om goede
afspraken te maken betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de
licenties naar de eindklant.
Onder de tweede optie wordt de licentie op de software gesloten tussen de
producent en de klant. De distributeur heeft hier enkel het recht de producten
te verdelen en eventueel te ondersteunen. Hij sluit zelf geen licentie met de
klant.
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Het is sterk aanbevolen om de distributiecontracten specifiek op te stellen
naar de concrete omstandigheden. De mogelijkheden zijn zo divers, dat ze
in het bestek van dit hoofdstuk niet allemaal kunnen worden behandeld. De
bespreking wordt beperkt tot twee wetten die zeker in aanmerking moeten
worden genomen.

B. De concessie van alleenverkoop
De verkoopconcessie is een overeenkomst waarbij de concessiegever (de
producent of de hoofddistributeur) aan de concessiehouder (de distributeur)
het recht verleent om goederen bij hem aan te kopen om die daarna
in eigen naam en voor eigen rekening verder te verkopen. Wanneer de
concessiegever de samenwerking met de distributeur opzegt, kan dit evenwel
gepaard gaan met een onaangename financiële verrassing. Dit komt door de
specifieke bepalingen in boek X van het Wetboek van economisch recht (de
Alleenverkoopwet).
De Alleenverkoopwet is van dwingende aard. Zij regelt op dwingende
wijze de verschuldigde opzegtermijn en vergoeding in geval van eenzijdige
beëindiging door de concessiegever van een concessie van alleenverkoop van
onbepaalde duur. Haar toepassingsgebied is evenwel ruimer. Zo wordt een
concessie van alleenverkoop die werd verleend voor een bepaalde termijn,
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur indien zij tweemaal werd
verlengd of vernieuwd.
Ook het criterium van alleenverkoop dient ruim te worden
geïnterpreteerd. Het houdt in dat de concessiegever aan de distributeur de
exclusiviteit of quasi-exclusiviteit heeft toegekend in een bepaald territorium
of over een bepaalde klantengroep. In de rechtsleer neemt men vaak aan dat
er sprake is van quasi-exclusiviteit indien de distributeur minimaal 70 procent
van de klanten binnen een territorium of groep bedient.
Maar ook bij afwezigheid van alleenverkoop kan deze wet worden
ingeroepen door de distributeur indien hij kan aantonen dat de concessiegever
hem belangrijke verplichtingen heeft opgelegd, waarvan de last zo zwaar is
dat de concessiehouder groot nadeel zou lijden in geval van beëindiging van
de concessie. Denk hierbij bv. aan specifieke opleiding van het personeel
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voor het te verdelen softwareproduct of investeringen in product specifieke
infrastructuur.
Een verkoopconcessie die onder deze wet valt, kan behalve bij ernstige
tekortkoming van een van de partijen, niet worden beëindigd zonder een
redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden
bepaald bij de opzegging van het contract. Deze opzegtermijn en/of billijke
vergoeding, kunnen dus niet voorafgaandelijk worden overeengekomen.
Geraken partijen het niet eens, dan doet de rechter uitspraak naar billijkheid,
eventueel met inachtneming van de gebruiken. Bij het bepalen van wat een
redelijke termijn is, zal de rechter rekening houden met criteria als de looptijd
van de overeenkomst, de verhouding van de waarde van de concessie tot de
totale omzet van de concessiehouder, zijn mogelijkheid tot het vinden van een
vervangend product, edm. Meestal kennen rechtbanken vrij ruime termijnen
toe die kunnen lopen van enkele maanden tot, in uitzonderlijke gevallen, een
paar jaar.
Ingeval de verkoopconcessie door de concessiegever wordt beëindigd op
andere gronden dan een ernstige tekortkoming van de concessiehouder, of
ingeval deze laatste het contract beëindigt wegens een ernstige tekortkoming
van de concessiegever, kan de concessiehouder aanspraak maken op een
billijke bijkomende vergoeding. Deze vergoeding wordt, al naar het geval,
geraamd in functie van de volgende elementen: (i) het cliënteel dat door
de concessiehouder is aangebracht en dat bij de concessiegever blijft na
de beëindiging van het contract; (ii) de kosten die de concessiehouder
gemaakt heeft met het oog op de exploitatie van de concessie en die aan
de concessiegever voordelen opleveren na het eindigen van het contract en
(iii) het rouwgeld dat de concessiehouder verschuldigd is aan het personeel
dat hij verplicht is te ontslaan ten gevolge van de beëindiging van de
verkoopconcessie. Zijn de partijen het niet eens, dan doet de rechter uitspraak
naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken. Het spreekt
voor zich dat deze kost voor de concessiegever aanzienlijk kan oplopen.
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C. De wet betreffende de precontractuele informatie bij
commerciële samenwerkingsovereenkomsten
De bedoeling van wet betreffende de precontractuele informatie bij
commerciële samenwerkingsovereenkomsten (titel 2, artikelen 26 tot 34 van
boek X van het Wetboek van economisch recht) was initieel de franchisenemer
te beschermen bij het aangaan van de franchise, door de franchisegever een
bijzondere informatieplicht op te leggen. In de wet heeft de wetgever evenwel
voor een veel breder toepassingsgebied gekozen. De wet op de precontractuele
informatie is van toepassing op commerciële samenwerkingsovereenkomsten
gesloten tussen twee personen (rechtspersonen of natuurlijke personen), die
elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon het
recht verleent aan de andere, die daarvoor een vergoeding van welke aard dan
ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt, om bij de verkoop van producten
of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder
één of meerdere van de volgende vormen:
- een gemeenschappelijk uithangbord;
- een gemeenschappelijke handelsnaam;
- een overdracht van knowhow;
- een commerciële of technische bijstand.
In de rechtsleer wordt algemeen aangenomen dat niet enkel franchiseovereenkomsten maar ook bv. distributiecontracten en licentiecontracten
hieronder kunnen vallen. Aangezien de wet van dwingende aard is, kunnen
partijen er contractueel niet van afwijken.
De wet verplicht diegene die een recht verleent om aan de wederpartij
minstens een maand voorafgaandelijk aan de contractsluiting een ontwerp van
overeenkomst te bezorgen samen met een aantal bijkomende gegevens.
De bedoeling is de potentiële franchisenemer, licentienemer of
distributeur een bedenktermijn te geven gedurende dewelke hij zich ten
gronde kan informeren. Tijdens deze termijn mag er geen enkele verbintenis
worden aangegaan en er mag geen enkele vergoeding, bedrag of waarborg
worden gevraagd of betaald.
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De bijkomende gegevens bestaan uit twee luiken: enerzijds specifieke
informatie betreffende de contractuele bepalingen en verbintenissen van
de overeenkomst en anderzijds informatie betreffende de economische
mogelijkheden en vooruitzichten van de samenwerking.
In het eerste luik dienen volgende belangrijke contractuele bepalingen te
worden behandeld:
a) de vermelding dat de commerciële samenwerkingsovereenkomst al dan
niet specifiek met inachtneming van de persoon wordt gesloten;
b) de verbintenissen;
c) de gevolgen van het niet behalen van de verbintenissen;
d) de berekeningswijze van de vergoeding die de persoon die het recht
verkrijgt, betaalt en de eventuele herzieningswijze in de loop van de
overeenkomst en tijdens de hernieuwing ervan;
e) de concurrentiebedingen, hun duurtijd en hun voorwaarden;
f ) de duurtijd van de commerciële samenwerkingsovereenkomst en de
voorwaarden voor de hernieuwing;
g) de voorwaarden voor opzeg en beëindiging van de overeenkomst, meer
bepaald wat de lasten en de investeringen betreft;
h) de voorkooprechten of de aankoopoptie ten voordele van de persoon
die het recht verleent en de regels voor de waardebepaling van de
handelszaak bij de uitoefening van deze rechten of deze optie;
i) de exclusiviteiten die zijn voorbehouden aan de persoon die het recht
verleent.
In het tweede luik dienen volgende gegevens voor de correcte beoordeling
van de commerciële samenwerkingsovereenkomst te worden opgenomen:
a) naam of benaming en adresgegevens van de persoon die het recht
verleent;
b) in geval het recht wordt verleend door een rechtspersoon, de identiteit
en hoedanigheid van de natuurlijke persoon die namens hem optreedt;
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c) de aard van de activiteiten van de persoon die het recht verleent;
d) de intellectuele eigendomsrechten, waarvan het gebruik wordt
toegestaan;
e) in voorkomend geval de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren
van de persoon die het recht verleent;
f ) de ervaring met commerciële samenwerking en de ervaring binnen
de exploitatie van de commerciële formule buiten een commerciële
samenwerkingsovereenkomst;
g) de historiek, staat en vooruitzichten van de markt waarin de activiteiten
worden uitgeoefend, vanuit algemeen en lokaal oogpunt;
h) de historiek, staat en vooruitzichten van het marktaandeel van het
netwerk vanuit algemeen en lokaal oogpunt;
i) in voorkomend geval, voor elk van de voorbije drie jaren het aantal
uitbaters die deel uitmaken van het Belgische en internationale netwerk,
alsook de expansievooruitzichten van het netwerk;
j) in voorkomend geval, voor elk van de voorbije drie jaren het
aantal afgesloten commerciële samenwerkingsovereenkomsten, het
aantal beëindigde commerciële samenwerkingsovereenkomsten op
initiatief van de persoon die het recht verleent en op initiatief van
de persoon die het recht verkrijgt, evenals het aantal commerciële
samenwerkingsovereenkomsten die niet werden hernieuwd op
vervaldag;
k) de lasten en investeringen waartoe de persoon die het recht verkrijgt,
zich verbindt bij de aanvang en tijdens de looptijd van de commerciële
samenwerkingsovereenkomst, met opgave van de bedragen en hun
bestemming alsook hun aflossingstermijn, het ogenblik waarop
ze aangegaan zullen worden en hun lot bij beëindiging van de
overeenkomst.
De verplichtingen uit de wet rusten op diegene die het recht verleent en
niet op diegene die het recht verkrijgt. Het is aangewezen dat de rechtverlener
zich hieraan houdt. De wet voorziet immers een speciaal sanctiemechanisme:
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de rechtverkrijger kan de nietigheid van de volledige overeenkomst inroepen
tot twee jaar na het sluiten ervan in de volgende gevallen:
- wanneer het ontwerp van de overeenkomst met bijkomende gegevens
niet werd geleverd;
- wanneer de bedenktijd niet is nageleefd;
- wanneer in de loop van de bedenktijd verbintenissen zijn aangegaan of
bedragen zijn gevraagd en/of betaald.
Bovendien kan de rechtverkrijger de nietigheid van iedere belangrijke
clausule in de overeenkomst inroepen indien deze niet werd opgenomen in het
specifieke document. Belangrijke clausules zijn deze die betrekking hebben op
de verplichtingen, de berekeningswijzen van de vergoeding, de duur van de
overeenkomst, edm.
De wet bepaalt verder dat beide partijen gehouden zijn tot de
geheimhouding van de inlichtingen die zij verkrijgen met het oog op het
sluiten van de commerciële samenwerkingsovereenkomst.

