Gastcollege Minor Recht & Digitale Innovatie
Op vrijdag 11 september is er een gastcollege georganiseerd voor studenten van de Minor
Recht & Digitale Innovatie. Tijdens dit gastcollege zijn studenten wegwijs gemaakt in de
wereld van de ICT, waarbij de vertaalslag is gemaakt naar de juridische wereld. Onze
minorstudenten hoeven geen ICT-specialist te worden, maar enige kennis en begrip van ICT
is wel belangrijk om uiteindelijk goed het gesprek te kunnen voeren met ICT-ers. Het
gastcollege is verzorgd door Edwin Aerts, advocaat bij KZO|013 Advocaten in Tilburg en Bart
van Gennip (lecturer ICT & Business bij de Fontys Hogeschool ICT).
Tijdens dit gastcollege stond een casus centraal waarin een app wordt ontwikkeld door een
bewegingswetenschapper. Hij heeft een tool ontwikkeld waarmee bewegingen kunnen
worden geregistreerd en geanalyseerd tijdens het hardlopen. Daarbij is Bart ingegaan op de
technische aspecten rondom de tool en app. Edwin, die als advocaat ruime ervaring heeft in
het privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en contractenrecht, heeft voor
de studenten de vertaalslag van het technische naar het juridische gemaakt.
Zo is met studenten onder andere besproken dat het belangrijk is om de relevante
stakeholders in kaart te brengen en is er geoefend met het stellen van de juiste vragen - in
de juiste volgorde - aan de bewegingswetenschapper rondom de ontwikkelde tool en app.
Daarbij is het belangrijk dat je begint bij het begin: wie heb je eigenlijk aan de andere kant
van de tafel zitten? In welke hoedanigheid zit die cliënt daar? Wat is zijn of haar doel?
Waarom heeft hij of zij mij ingeschakeld? Dit is overigens niet alleen van belang in zaken
waar digitale technologie een rol speelt, maar geldt voor alle zaken waarin jou om advies
wordt gevraagd. Pas als je dat in beeld hebt, ga je feitelijke en technische vragen stellen om
precies te kunnen bepalen wat de cliënt voor een tool en app heeft ontwikkeld en welke
juridische aspecten daarbij relevant zijn. De antwoorden op die vragen heb je nodig om
uiteindelijk een correct, allesomvattend juridisch advies te kunnen geven aan de klant.
Tijdens het gastcollege zijn ook diverse juridische vragen aan de orde gesteld. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de vraag welke persoonsgegevens er verwerkt worden door welke partij?
En is er daarbij ook sprake van bijzondere persoonsgegevens? Is de app helemaal nieuw
ontwikkeld, of is er sprake geweest van het voortborduren van bestaande software? En hoe
zit het dan met de intellectuele eigendomsrechten? Zijn er contracten gesloten tussen de
betreffende partijen over bijvoorbeeld de verdeling van inkomsten en het beleggen van
aansprakelijkheden?
Het lectoraat Recht & Digitale Technologie is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling
van de Minor Recht & Digitale Innovatie. Colette Cuijpers verzorgt als lector regelmatig
inspiratiesessies voor studenten. Bovendien zijn diverse leden van de kenniskring van het
lectoraat als docent betrokken bij de Minor Recht & Digitale Innovatie.
Ben jij werkzaam in de praktijk, en zou je ook graag een keer een gastcollege willen
verzorgen voor de studenten van de Minor Recht & Digitale Innovatie, neem dan contact op
met n.lavrijssen@fontys.nl.

