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Woensdag 29 oktober 2008
13.00 – 19.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)
Park Plaza Victoria Amsterdam, Damrak 1-5 te Amsterdam.
De heer mr. B. Beuving (Bird & Bird) en de heer mr. M. Westerik (Bird & Bird)
De heer mr. G.-J. Zwenne (Universiteit Leiden en Bird & Bird)

De inhoud
Dit najaar wordt de cursus ‘Open Source Licenties: De GPL v.2 en GPL v.3 nader bekeken’, voor het eerst
aangeboden. Deze cursus wordt georganiseerd door de Academie voor Toegepaste Rechtswetenschappen,
in samenwerking met advocatenkantoor Bird & Bird.
Deze cursus biedt een juridisch raamwerk aan juristen en IT-ers met juridische interesse die wel eens een
vraag hebben over Open Source licenties.
Ten eerste zal de herkomst en opzet van de verschillende licenties, evenals de bestaande vooroordelen en
de (on)mogelijkheden van de verschillende Open Source licenties worden besproken. Vervolgens worden de
GPL v.2 en GPL v.3 in detail besproken en worden praktische aandachtspunten voor het werken met deze
licenties doorgenomen.
Een aan de praktijk ontleende casus-positie wordt gebruikt om de behandelde theorie te illustreren. Ook zal
voldoende ruimte worden geboden voor het stellen van vragen.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod.
Inleiding - Intellectuele eigendomsrechten en software (45 min)
In de inleiding zal worden besproken welke intellectuele eigendomsrechten er rusten op software. Onder
meer komt de mythe van het softwareoctrooi aan bod. Ook wordt de meerlaagse auteursrechtelijke
bescherming nader doorgenomen.
Economische exploitatie - closed vs. open source (30 min)
In het tweede onderdeel van de cursus worden de verschillende businessmodellen rondom open source
software in vogelvlucht besproken.
Introductie van de verschillende Open Source licenties (60 min)
Tijdens dit onderdeel zal nader worden ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van de meest gebruikte
open source licenties.
De GPL 2 en de GPL 3 (90 min)
In ongeveer anderhalf uur worden de meest voorkomende vragen en misverstanden met betrekking tot de
GPL 2 en GPL 3 aan de orde gesteld. Ook zullen de voor- en nadelen van het gebruik van deze licenties
uiteen worden gezet. Er zullen tenslotte tips en trucs voor de praktijk beschreven worden.
Casus positie, Q&A en afsluiting
Tot slot wordt er in samenwerking met Gerrit-Jan Zwenne (docent Universiteit Leiden en advocaat bij Bird &
Bird), een casus uit de praktijk gepresenteerd en zal voldoende ruimte worden geboden voor het stellen
van vragen.

Het programma
12.30 uur
13.00 uur – 14.30 uur
14.30 uur – 14.45 uur
15.00 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 17.30 uur
17.30 uur – 19.00 uur
19.00 uur

Ontvangst
Programma
Pauze
Programma
Warme hapjes
Vervolg programma
Borrel en afsluiting

Doelgroep:

Advocaten en bedrijfsjuristen en IT-ers met juridische interesse die wel eens in aanraking
komen met open source licenties.

Cursusprijs:
Cursusprijs:

€ 715,- (excl. btw en inclusief koffie, thee, warme snack en cursusmateriaal). Abonnees
van het Tijdschrift voor Internetrecht en leden van de NvvIR krijgen een korting van € 20,op deze cursus. Het cursusmateriaal is digitaal beschikbaar. Een cursusmap kan op
aanvraag voor een bedrag van € 35,- (excl. BTW) per post worden toegezonden.

Opleidingspunten Orde van Advocaten:
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- Inschrijfformulier -

Cursus Open source licenties:
de GPL v.2 en GPL v.3 nader bekeken.
(Antwoordnummer 822, 7400 WB Deventer, of fax: 0570-751 220)

□ Ik schrijf me in voor de Cursus Open Source Licenties: de GPL v.2 en GPL v.3 nader bekeken op
woensdag 29 oktober 2008.
Bezoekadres (i.v.m. toezenden cursusmateriaal per koerier)
Kantoor-/Bedrijfsnaam:______________________________________________________
Dhr./mw. Titel en voorletters en achternaam:____________________________________
Bezoekadres:______________________________________________________________
Postcode:_________________________________________________________________
Plaats:____________________________________________________________________
Telefoon:__________________________________________________________________
Fax:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Aard bedrijf/instelling:________________________________________________________
Functie:____________________________________________________________________

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaande gegevens)
Bedrijfsnaam:_______________________________________________________________
T.a.v./Afdeling:______________________________________________________________
Kenmerk:___________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Postcode:___________________________________________________________________
Plaats:_____________________________________________________________________

Plaats:

Datum:

Handtekening:

□
□

Ik ontvang het cursusmateriaal graag in geprinte vorm. De kosten hiervoor zijn € 35,- (excl. BTW).
Ik word in de toekomst liever niet op de hoogte gehouden van het cursusaanbod van de Academie voor
Toegepaste Rechtswetenschappen

Annulering
Bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus of studiedag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
Nadien is het volledige factuurbedrag verschuldigd. U mag altijd een vervanger laten deelnemen.

