
1 12.1 Juridische vragen over 
het Internet 

jos dumortier@lm.u.kuleuvell.nc.be 

lrttp://www.lm.u.kulerrvell.ac.beficri/ 

2 ~ Zeven vragen 
1. welk recht is toepasselijk? 

2. wie is aansprakelijk? 

3. geldigheid van "elektronisch" con tract 

4. vertrouwelijkheid van communicatie 

5. wetgeving handelspraktijken 

6. verwerking van persoonsgegevens 

7. intellectuele eigendomsrechten 

3~ 

4 ~ 1. Welk recht? 
• kopen en verkopen via het net: wat ais de verkoper in Amerika 

woont? 

• delictuele rechtsverhoudingen: 
» produktcnaansprakclijkh(!id 

" cul pa in contrah(!ndo (bijv. bij b(!l(!gging) 

» hand(!lspraktijkcn (bijv. piramid(!V(!rkoop) 

s Œl Welk recht: contracten 
• Welke rechter is bevoegd? 

- EEX-Verdrag locpasselijk? 
>• ja: zie hierardlie in het verùrag 

" m.'<!n: art. 635 c.v. G(!r. Wb. 

• Welk recht toepasselijk? 
- algcmL>cn: EEG-Ovcrœnkomstcnvcrdrag 

- spccifick: Haags Koopvcrdrag (1955) 

6 r~ Welk recht: delicten 
• Welke rechter is bevoegd? 

- EEX-Vcrdrag? 
u jil: strafvorùcring of nict? 

•• nL>en: art. 635 (!.V. Ger. Wb. o( art 6 to.v. VTSv. 

• Welk recht is toepasselijk? 
- lex loci quasi-dclicti 

7 2.1 2. Aansprakelijkheid 
• meestal klass1eke toepassing 

• voorbeelden 
- twtwcrkserver v,tlt uil 

- foulicve gegcwns in dt~tilb,tsc 

a 2.1 2. Aansprakelijkheid 



• Contractuele aansprakelijkheid 

• Delictuele aansprakelijkheid 
- onrechtmaligc daad 

- prccontractuclc 

- wctlelijke (o. m. produkten) 

9 12.1 3. Elektronisch contract 
• uiteraard geldig 

• nood aan bewijs bij conflict 
- bewijs is vrij tusscn handelaars 

- parlijen kunncn bewijsregels afsprekcn 

- andcrc gcvallen: hil!rarchic van bewijsmiddelen (ccn "aktc" primcert) 

• geldigheid van digitale handtekening? 

1 o ~ Elektronische contracten 
• nood aan nieuwe wetgeving 

- aanpassing van bcwijsrcgcls B.W. 

- rcgcls voor digitale handtekcning 
" erkenning 
» certificalie 

,. beveiligingsnormen 

11 12 4. Vertrouwelijkheid 
• bescherming van privé-telecommunicatie 

- art. 8 EVRM 
- art. 314bis Sw. 

- art. 111 e. v. Bclgacomwct 

• uitzonderingen 
- gcrechtelijk anuisleren 

- nclwerkbeheer 

• mag werkgever controleren? 

12 ~ Art. 314bis Sw 

13 f2.J Encryptie 
• gebruik van cryptografie is in België niet verboden 

• aansluiting van eindapparatuur aan het openbaar netwerk kan 
geweigerd worden 

• gebruik van cryptografie is soms verplicht 

14 ~ 5. Handelspraktijken 
• is de wet van toepasssing (zie eerder)? 

• verkoop op afstand 
- voorlichlingsplichl: art. 79 

- bcdenklcrmijn V<tn 7 dilJ~Cn 

- Vl•rhod vc~n voorschollijdcns dit• 7 dagen 

- vcrzPndingskoslcn 



15 ~ Handelspraktijken 
• Nood aan nieuwe wetgeving voor Internet-handel? 

- Verkoop op afsland: niel voor dicnsten 

- Europcsc ontwerp-richtlijn vcrkoop op afstand 

- Wat met andcrc landen: Wccns koopvcrdrag gcldt niel voor privé-
consumptic 

16 ~ 6. Persoonsgegevens 
• wie persoonsgegevens verwerkt, moet regels naleven 

- geen gcgcvcns vragcn zondcr uitlcg 

- gccn pcrsoncn rcgistrcrcn zondcr informa tic 

- gcrcgistrccrdc pcrsoonsgcgcvcns mccdclcn op vcrzock ... 

• beperkingen op intemationaal verkeer 

17 ~ Persoonsgegevens 
• Eur. Richtlijn 95/46/ EG 

- cnkcl doorgiftc naar landen met adcquaat bcschcrmingsnivcau is 
tocgclatcn 

- wat is "doorgiftc naor dcrdc landen"? 

18 ~ 7. Auteursrecht 
• auteurswet van 30 juni 1994 moet aangepast worden 

- bijv. i. v.m. thuiscopicregcling 

• uitvoering databankrichtlijn 
- invocring bcschcrming sui generis 

• Europese evolutie afwachten over basisvragen 


