
Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & 
Entertainment

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 4
e

nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en 

Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden van 

relevante ontwikkelingen op het gebied van IE & ICT. Wij hopen dat deze informatie van pas 

kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden.

De praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment heeft inmiddels drie thema-lezingen 

achter de rug. Wij hebben deelnemers aan de tweede lezing de mogelijkheid geboden 

schriftelijk vragen te stellen. Het was de bedoeling deze vragen tijdens onze lezingen te 

beantwoorden. Dit bleek - gezien het aantal gestelde vragen - niet mogelijk. Vandaar dat wij u 

deze nieuwsbrief toezenden, waarin wij de vragen die nog niet beantwoord zijn, zullen 

behandelen. In de vorige nieuwsbrief hebben wij reeds een aantal vragen beantwoord. U kunt 

deze nieuwsbrief hier raadplegen en treft u overigens ook op onze website aan.

1. Vragen

Vraag 1. ‘Software’

“In hoeverre kan men vrij verkrijgbare software toepassen als onderdeel van een totaal concept 

en deze commercieel vermarkten?” 

Uit de vraagstelling begrijpen wij dat met de term ‘vrij verkrijgbare software’ de zogenaamde 

‘open source software’ wordt bedoeld In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat bij open 

source software de maker van de software, de broncode van zijn software vrijelijk ter 

beschikking stelt aan het ‘publiek’. In veel gevallen mag het publiek aanpassingen en 

uitbreidingen doen aan de broncode en deze software, al dan niet in gewijzigde vorm, 

verspreiden. Welke rechten de maker wenst te verstrekken, staan opgesomd in de 

licentieovereenkomst bij die software (de zogenoemde licentievoorwaarden). 

Er zijn zo’n vijftig tot vijfentachtig verschillende soorten open source licenties in omloop. Het 

antwoord op de vraag is dan ook afhankelijk van de voorwaarden genoemd in de licentie 

waaronder de open source software ter beschikking is gesteld. In zijn algemeenheid geldt dat 

de open source software vaak ‘gebruikt’ mag worden in de eigen software. Meestal is dergelijk 

gebruik wel aan voorwaarden gebonden. Een aantal van deze voorwaarden - die vaak niet allen 

tegelijkertijd gelden - sommen wij hieronder op:

 commercieel gebruik is niet toegestaan;

 als commercieel gebruik wel is toegestaan, dan dient de van toepassing zijnde licentie van 

de open source software veelal meegeleverd te worden; de broncode van de open source 

software dient bij commercieel verhandelen ook meegeleverd te worden;

 de oorspronkelijke maker dient vermeld te worden;

 de in de software aangebrachte wijzigingen dienen vermeld te worden;
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 bij een aantal licenties zoals de GPL geldt dat ook het ‘afgeleide werk’ onder de GPL 

licentie dient te worden verspreid, met als gevolg dat anderen uw software onder de 

voorwaarden genoemd in de GPL mogen verspreiden. Dit kan nadelige gevolgen voor u 

opleveren.

Om te bepalen welke handelingen zijn toegestaan en of er bijvoorbeeld commercieel vermarkt 

mag worden, raden wij u dan ook aan om altijd de van toepassing zijnde licentie te raadplegen. 

Vraag 2. ‘Webshop / websites’

“Bij gebruik van een webshop heb je te maken met consumentenrecht en zakelijk recht. Wat is 

een praktische manier om deze scheiding in de shop (bijvoorbeeld met betrekking tot. retour 

zenden van goederen) duidelijk te maken?”

De juridische meest efficiënte manier zou scheiding bij de deur zijn, twee verschillende 

websites, één voor consumenten en de ander voor zakelijke contacten. In de praktijk blijkt deze 

oplossing vaak niet haalbaar en al helemaal niet de goedkoopste. Dit probleem kan ook 

opgelost worden door in de algemene voorwaarden duidelijk aan te geven welke voorwaarden 

voor de zakelijke markt gelden en welke voor de consument. Let op: met betrekking tot prijzen 

gaat bovenstaand verhaal niet op, nu de prijzen op de website zelf gepresenteerd worden. Als 

alleen zakelijke contacten worden bediend, kunnen de prijzen op de website exclusief BTW 

gepresenteerd worden. Dit wordt echter anders als consumenten de prijzen kunnen zien. Wij 

raden in dit geval dan ook aan om duidelijk de prijs in- of exclusief BTW te maken. 

Vraag 3. ‘Webshop / websites’

“Wat is de officiële wetgeving op het gebied van logo, huisstijl ontwikkeling, eigendom websites, 

webwinkels etc.?”

Deze vraag is enorm breed en bestrijkt vele rechtsgebieden. Voor deze nieuwsbrief zullen wij 

dan ook slechts een aantal belangrijke wetten en regels noemen, zonder de pretentie van 

volledigheid. Het woord ‘logo’ was tot voor kort een synoniem van het woord ‘beeldmerk’, 

tegenwoordig wordt hieronder vaak ook verstaan een woordmerk of een combinatie van beide. 

Voor het merkenrecht zijn onder andere de volgende wetgevingen relevant: het Benelux 

Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) en de Verordening inzake het 

Gemeenschapsmerk.

Bescherming van een ‘huisstijl’ zal met name met gebruikmaking van het auteursrecht en heel 

soms via het modellenrecht verkregen worden. Wie deze rechten verkrijgt - de ontwerper of de 

opdrachtgever - is afhankelijk van het van toepassing zijnde regime en van de tussen partijen 

opgestelde overeenkomst. Voor het auteursrecht is met name de Auteurswet van belang en 

voor het modellenrecht zijn het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) en de 

Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen van belang. 

Voor de vraag wie eigenaar is van een website / webwinkel is - indien bij een overeenkomst 

Nederlands recht van toepassing is verklaard of indien om een andere reden Nederlands recht 

van toepassing is - het ‘normale’ verbintenissenrecht van toepassing, welke voornamelijk te 

vinden is in het Burgerlijk Wetboek. 



Vraag 4. ‘Webshop / websites’

“Wat gebeurt er met de website / webshop als de ‘websitebouwer’ failliet gaat?”       

Het antwoord op deze vraag hangt af van een aantal factoren. Allereerst is relevant op wiens 

naam de website is geregistreerd. Staat deze op naam van de ‘websitebouwer’ geregistreerd, 

dan valt deze hoogstwaarschijnlijk in de boedel. De wet kent namelijk een rechtsvermoeden dat 

inhoudt dat de bezitter tevens eigenaar is. Dit vermoeden kan worden ontkracht, indien u 

bijvoorbeeld door het overleggen van een overeenkomst kunt bewijzen dat bepaald is dat u 

eigenaar bent van de website. Kunt u dit niet bewijzen, dan bent u de website kwijt. In het geval 

dat de website op uw naam geregistreerd staat, zult u bij het faillissement de website behouden 

en zult u alleen een andere ‘websitebouwer’ voor het onderhoud moeten zoeken. 

Verder kan het zo zijn dat er auteursrechten rusten op de lay-out / tekst van de website. In 

principe geldt dat de auteursrechten toekomen aan de ‘maker’ van de lay-out / teksten. Als de 

maker de websitebouwer (of een andere derde, zoals een ontwerpbureau) is en deze gaat 

failliet, dan vallen ook deze lay-out / teksten in de boedel en bent u deze ‘kwijt’. Welke gevolgen 

dit heeft, hangt af van de concrete situatie. U kunt dit voorkomen door de ‘maker’ zijn rechten 

aan u over te laten dragen, de wet bepaalt dat dit bij akte dient plaats te vinden. Hierbij geldt dat 

de akte een schriftelijk en (door de ‘maker’) ondertekend document dient te zijn, waarin onder 

meer staat aan wie en wat wordt overgedragen. 

Vraag 5. ‘Databankenrecht’

“Kunt u meer vertellen over de juridische aspecten van het databankenrecht? Zowel als een 

bedrijf informatie haalt uit databanken van derden, als omtrent de bescherming van een eigen 

databank”?.

Het databankenrecht biedt bescherming aan een databank die voldoet aan de volgende 

vereisten: “Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die 

systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins 

toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in 

kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.” 

Pas als vaststaat dat sprake is van een databank die voldoet aan deze vereisten, komt de vraag 

aan de orde hoeveel informatie een bedrijf mag onttrekken aan de databank zonder dat inbreuk 

wordt gepleegd. Hierbij geldt dat het opvragen en hergebruiken van een in kwalitatief of 

kwantitatief opzicht niet-substantieel deel van de inhoud van de databank is toegestaan. Dit is 

slechts anders indien het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in strijd is met de 

normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de 

rechtmatige belangen van de producent van de databank. Maar wanneer spreken we van 

opvragen of hergebruiken? Wanneer spreken we van een in kwalitatief of kwantitatief niet-

substantieel deel en wanneer is het herhaald en systematisch opvragen in strijd met? Het 

databankenrecht is een rechtsgebied waar nog veel onduidelijk is, de bandbreedte kunnen wij 

zo in zijn algemeenheid dan ook niet aangeven, het zal veelal van de omstandigheden van het 

geval afhangen hoeveel informatie ‘onttrokken’ mag worden. Wenst u hierover meer informatie, 

dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. 

Vraag 6. ‘Informatieplicht’ 

“Hoe zit het met de verplichting om prijsaanduidingen transparant op je website te publiceren 

ingeval van dienstverlening waarbij op uurtariefbasis wordt gewerkt en er geen concrete 

producten worden afgenomen, maar waarbij het gaat om bijvoorbeeld advisering?” 



Een aanbieder die zijn diensten (dit geldt ook voor goederen) via een website aanbiedt, is 

verplicht bepaalde informatie te verstrekken. Denk hierbij onder andere aan de identiteit en het 

adres van de onderneming en het KvK-nummer. Daarnaast dient de aanbieder aanduidingen 

van prijzen in een ‘dienst van de informatiemaatschappij’ duidelijk en ondubbelzinnig te 

vermelden. 

Maar wat is een ‘dienst van informatiemaatschappij’? Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat 

hieronder in ieder geval niet wordt verstaan het verstrekken van ‘offline’ diensten en het 

verrichten van activiteiten die niet op afstand en langs elektronische weg worden verricht, zoals 

de wettelijke controle op de jaarrekeningen van ondernemingen. Verdedigbaar is dat ook 

advisering geen ‘dienst van de informatiemaatschappij’ is. Dit zou tot gevolg hebben dat in het 

geval van advisering niet aan deze informatieverplichtingen (inclusief de prijs aanduidingplicht) 

hoeft te worden voldaan. 

Een informatieverplichting kan echter wel uit een andere wettelijke hoek afkomstig zijn, namelijk 

indien geheel op afstand - denk onder andere aan dienstverlening per website, e-mail en / of 

telefoon - een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt aangegaan met 

consumenten. Eén van deze informatieplichten betreft de prijs. In dat geval dient de consument 

vóór het sluiten van de koop te worden ingelicht over de prijs van de dienst, inclusief alle 

belastingen. Deze informatie kan via een e-mail worden verstuurd en hoeft dan ook niet op de 

website geplaatst te worden. NB: Het niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst 

vermelden van de prijs, heeft echter niet automatisch tot gevolg dat er geen overeenkomst is 

gesloten, vaak zal achteraf een redelijke prijs worden bepaald. 

2. Afsluiting

Wij kunnen ons voorstellen dat de beantwoording van deze vragen verdere vragen oproept. 

Schroomt u niet ons te bellen of te mailen, als dat het geval is. Wij staan graag tot uw 

beschikking.
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Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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