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IT, Technologie & Recht
2021 was een belangrijk jaar voor nieuwe IT-wetgeving vanuit de EU. Ten eerste
was er het voorstel voor de langverwachte AI-verordening, die bedrijven hoge
boetes gaat opleggen bij onjuist gebruik van kunstmatige intelligentie en die
eisen stelt aan toelating van AI-producten tot de Europese markt. De Digital
Services Act (DSA) en Digital Market Act (DMA) moeten de macht van grote Tech
bedrijven aan banden leggen en hebben directe gevolgen voor gebruikers,
bedrijven en online platformen.
Daarnaast heeft de coronacrisis de manier waarop bedrijven werken voorgoed
veranderd. Social distancing, wereldwijde lockdowns en werken op afstand: deze
ingrijpende maatregelen gaven een impuls aan digitalisering. Zo heeft online
contracteren een stroomversnelling doorgemaakt.
Ook groeit de populariteit van low-code als een nieuwe vorm van softwareontwikkeling. Daarnaast dienen cyberdreigingen zich steeds vaker en in steeds
sterkere mate aan. Denk bijvoorbeeld aan de recente aanvallen op Mediamarkt
en VDL. Komende nieuwe regelgeving, onder meer de NIS 2.0 Richtlijn, gaat
mogelijk ook uw organisatie verplichten zich meer en beter te beschermen tegen
ransomware en DDoS-aanvallen.
Bent u op de hoogte van alle (aankomende) wetgeving en actuele jurisprudentie
rondom digitale ontwikkelingen? Bent u voldoende innovatief en weet u hoe u
uw organisatie of cliënt het beste kunt adviseren? Met het volgen van deze
webinar reeks bent u weer up-to-date op alle ontwikkelingen in uw vakgebied.

Praktisch
De reeks bestaat uit 6 webinars (1 per week) en vinden plaats elke dinsdagochtend van
9.00 – 12.15 uur. Tijdens de webinars is er ruim de gelegenheid voor interactie. Voor een juiste
interactie streven wij naar een groep van maximaal 25 deelnemers. Na afloop zijn de webinars
terug te kijken (mits de docent hiervoor zijn/haar toestemming geeft).
In 6 modules van ieder ca. 3 uur leert u over:
AI verordening: regels, risico’s en boetes;
Regels voor wereldwijde online platforms en aanbieders van digitale diensten (DSA & DMA);
Moderne softwareontwikkeling methodes zoals low-code;
Online contracteren;
Updates in het cybersecurity landschap, waaronder de NIS 2.0 Richtlijn;
Belangrijke rechten en plichten a.d.h.v. recente jurisprudentie.

Voor wie is de training bedoeld?
Professionals die hun juridisch advies op het gebied van digital technology en ontwikkelingen
willen versterken of hun kennis willen aanscherpen:
Juristen
Advocaten
Juridisch medewerkers

Docenten/gastsprekers
Martijn Loth, Senior Associate, Taylor Wessing
Martijn is advocaat bij Taylor Wessing. Hij adviseert zowel afnemers als leveranciers en
procedeert over complexe technologievraagstukken. Zijn praktijk bestaat uit het
adviseren over commerciële contracten & outsourcing trajecten, softwarelicenties,
digitale transformatie (denk aan: elektronische handtekeningen, elektronisch bewijs en
dataretentie & -lokalisatie), data protectie & informatiebeveiliging en new technologies.
Dat laatste is een verzamelbegrip voor zaken als blockchain, fintech en artificial intelligence. Naast zijn
juridische achtergrond, beschikt Martijn ook over een sterke technische achtergrond. Hij is actief in diverse
open source communities en heeft onder meer gewerkt als ontwikkelaar (desktop & web) en
systeembeheerder (Linux & Windows). Martijn was eerder werkzaam als advocaat bij Kennedy Van der
Laan en daarvoor werkte hij voor Bits of Freedom, een toonaangevende digitale burgerrechtenorganisatie
in Nederland.

Wouter Seinen, Head of Office, Pinsent Masons, Amsterdam
Wouter Seinen is technologierecht advocaat vanaf 1999. Sinds begin 2021 is hij Head
of Office van Pinsent Masons, Amsterdam. Daarvoor voerde hij vanaf 2015 de IP &
IT/C sectie van Baker & McKenzie Amsterdam aan. Naast een gespecialiseerde praktijk
op het gebied van dataprotectie-, technologie- en internetrecht, staat hij ook vaak
multinationals bij in complexe automatiseringsprojecten, zowel aan de kant van de
aanbieder als de van de afnemer. Hij procedeert en adviseert regelmatig over IT projecten- en c
ontracten en intellectuele eigendom- en continuïteitsvraagstukken. Wouter is tevens arbiter bij de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering, redacteur van ICT Modelcontracten en ITenRecht.nl en
voorzitter van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten.

Erik Jonkman, Advocaat, CMS
Erik Jonkman is advocaat en geeft leiding aan de Privacy & Cybersecurity praktijk van
CMS in Nederland. Erik specialiseert zich in de juridische aspecten van
informatiebeveiliging. Als advocaat en incident manager adviseerde hij de afgelopen
jaren honderden cliënten over uiteenlopende cyberincidenten in Nederland en
daarbuiten. Dankzij deze ervaring beschikt Erik niet alleen over diepgaande kennis van
de huidige en toekomstige juridische kaders rondom cybersecurity, maar is hij ook in staat om praktisch
inzicht te geven in het effectief juridisch managen van digitale dreiging. Erik verzorgt regelmatig lezingen
en cursussen waarbij de juridische dimensie van informatiebeveiliging centraal staat.

Roelien van Neck, Partner, Bird & Bird
Roelien van Neck is partner bij Bird & Bird. Zij is gespecialiseerd in IT-recht en
technologie gerelateerde contracten. Zij adviseert cliënten bij de digitale transformatie
van hun bedrijf, waaronder advisering over tech en juridische ontwikkelingen zoals
kunstmatige intelligentie, data gebruik en exploitatie, blockchain en online platform
regulering. Roelien heeft voorts specifieke expertise en ervaring op het gebied van
(digitale) business-to-consumer (B2C) kwesties. Roelien is voorzitter van de Vereniging Informaticarecht
Advocaten (VIRA). Verder is zij redacteur van het tijdschrift Juridisch up to Date.

Marjolijn Hoevenaars, Eigenaar/advocaat, Legista advocatuur
Marjolijn Hoevenaars is haar loopbaan begonnen als advocaat ondernemingsrecht. In
2005 maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven en was zij een aantal jaren
werkzaam als senior legal counsel bij Interxion. Sindsdien adviseert zij ruim 16 jaar over
complexe IT contracten en andere vraagstukken op het gebied van IT- en datarecht. In
2012 is zij teruggekeerd in de advocatuur en in 2016 heeft zij haar eigen kantoor in
Utrecht opgericht: Legista Advocatuur. Marjolijn is tevens werkzaam als Functionaris voor
Gegevensbescherming (FG) en gastdocent aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Hub Dohmen, Eigenaar/advocaat, Dohmen Advocaten
Hub Dohmen is aanvankelijk technisch opgeleid en werkzaam geweest. Sinds bijna
vijfendertig jaar is hij IP/IT/tech-advocaat. Zijn passie is het tolken en vertalen tussen
de juridische en de technische taal. Hij specialiseerde zich in de intellectueleeigendomsaspecten van IT. Ook spreekt en schrijft hij over onderwerpen op de
snijvlakken van deze gebieden. Hub doceert aan de Universiteit Utrecht over Recht, AI
en Robotica en aan de Universiteit Tilburg over ADR, conflictbeheersing en onderhandeling. Daarnaast
zit hij in het bestuur van de Nederlands Verenigng voor AI en Robotrecht (NVAIR) en schrijft hij voor
platforms als Frankwachting, Dutchcowboys en e-TOTAAL.

Programma
Module 1 | Dinsdag 4 oktober 2022
Voorstel Artificial Intelligence verordening
Wat zijn komende regels voor de ontwikkeling en het gebruik van AI-gedreven producten,
diensten en systemen?
Piramide van criticiteit (risicogebaseerde benadering)
Welke AI-toepassingen hebben een hoog en een laag risico en wat zijn de gevolgen hiervan
onder de concept AI-verordening?
AI-regelgevingssandboxen
IP-actieplan voor intellectuele eigendom
Relatie met sectorspecifieke regels
Martijn Loth, Senior Associate, Taylor Wessing

Module 2 | Dinsdag 11 oktober 2022
Grote Tech bedrijven
Digital Services Act
Nieuwe regels voor aanbieders digitale diensten (online platforms, zoekmachines)
Aansprakelijkheid van internet tussenpersonen
Algoritmes en de verspreiding van desinformatie
Nieuwe regels over advertising
Digital Markets Act
Wat zijn digitale poortwachters?
Nieuwe regels voor poortwachters
Do’s en don’ts voor poortwachters
Maatregelen, sancties en boetes
Wat verandert er voor bedrijven, gebruikers en platformen?
Wouter Seinen, Head of Office, Pinsent Masons

Module 3 | Dinsdag 1 november 2022
Moderne softwareontwikkeling
Agile development
DevOps
Low-code & No-code
Wat is het?
Hoe werkt het?
Wat is het verschil met traditionelere vormen van softwareontwikkeling?
Low-code, no-code en intellectuele eigendom
Martijn Loth, Senior Associate, Taylor Wessing

Module 4 | Dinsdag 8 november 2022
Update Cybersecurity
Bestaande en komende security-gerelateerde wetgeving (Wet beveiliging netwerk- en
informatiesystemen, NIS 2.0 Richtlijn)
Jurisprudentie en enkele Europese boetebesluiten
Praktische aspecten van de omgang met complexe datalekken
Cyberincident response
Erik Jonkman, Advocaat, CMS

Module 5 | Dinsdag 15 november 2022
Online contracteren
Regels omtrent online verkoop/koop op afstand
3:15a BW, 6:227b en c BW, etc.
Nieuw recht (inclusief Richtlijn levering van digitale inhoud en digitale diensten; Richtlijn
verkoop van goederen; Omnibus/Moderniseringsrichtlijn)
Hoe zit het met ‘betalen’ met data?
Wat kan elektronisch afgesloten worden als overeenkomst en wat niet?
Elektronische handtekeningen
e-ID en eIDAS wijzigingen
Algemene voorwaarden
Roelien van Neck, Partner, Bird & Bird

Module 6 | Dinsdag 22 november 2022
Jurisprudentie
Mislukte IT-projecten en bijzondere zorgplicht van de IT-leverancier
Welke omstandigheden zijn bepalend voor het aannemen van een verzwaarde zorgplicht,
zoals een adviesrol?
Hoe heeft de bijzondere zorgplicht zich in recente rechtspraak ontwikkeld?
Hoe kunnen leverancier en afnemer door hun opstelling in de precontractuele fase en de
formulering van het contract de omvang van de zorgplicht beïnvloeden?
IT en IE: Smart Tech, Open Source en overdracht van IE
Waarom heeft Smart Tech zo’n grote impact op de exploitatie van IE?
Waarom is open Source een game changer?
Hoe gaat de overdracht van IE ‘bij akte’ en bij online transacties?
Wat zien we hierover terug in rechtspraak en jurisprudentie?
Marjolijn Hoevenaars, Eigenaar/advocaat, Legista advocatuur
Hub Dohmen, Eigenaar/advocaat, Dohmen advocaten
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Locatie Online
*Prijs is per persoon, incl. digitale leeromgeving & lesmateriaal en
exclusief BTW

Inschrijven
Website
outvie.nl/legaltech
E-mail
aanmelding@outvie.nl
Telefoon
020 - 580 54 00

Contact
Heeft u vragen, wenst u advies?
Ik help u graag verder en ben
bereikbaar via 020 – 580 5455 of per
e-mail via j.stevens@outvie.nl
Jeremy Stevens, Opleidingsadviseur

InCompany
Op maat gemaakt

Maatwerk voor uw team?
Outvie biedt naast de mogelijkheid van een
individuele training of opleiding ook trajecten
die op maat worden gemaakt voor uw
organisatie. Neem daarvoor contact op met
onze InCompany adviseurs via 020 - 580 54 00
of per e-mail via incompany@outvie.nl.

Outvie (voorheen bekend als IIR) biedt als kennis- en
netwerkorganisatie al meer dan 30 jaar de meest actuele
vakinhoudelijke kennis voor professionals. Onze
conferenties en opleidingen, die onafhankelijk en door
eigen markt-onderzoek tot stand komen, bieden
inhoudelijke diepgang, praktijkgerichte oplossingen en
zijn altijd interactief. Dé basis voor nieuwe oplossingen
en (persoonlijke) ontwikkelingen in uw organisatie. Bekijk
het volledige aanbod op www.outvie.nl.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden
van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te
Amsterdam, onder nummer 64458482. De algemene
voorwaarden zijn te downloaden op onze website
www.outvie.nl/algemene_voorwaarden en worden op
verzoek kosteloos toegezonden.
CEDEO - gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de
kwaliteit van human resources dienstverleners meet en
waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO een marktonderzoek
uitgevoerd onder de klanten van Outvie. Ruim 90% van de
respondenten van het onderzoek was tevreden of zeer
tevreden over de trainingen van Outvie!

