Lectoraat Recht in Europa – Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011- 2012
I.

Jaarplan

September:

Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance selling
toegevoegd aan het blok in verband met de raakvlakken met het blok Online Marketing

Oktober:

Blok 3.2 Minor Business Abroad ontwikkelt: EU E-commerce law en ISP liability
toegevoegd aan aan het blok in verband met de raakvlakken van e-tailing

November:

Start organiseren van website voor lectoraat en literatuuronderzoek mbt E-commerce
law and Intellectual propery law;

December:

Netwerken via linkedin met E-commerce Group en ms. Sylvia Kierkegaard

Januari:

Oriëntatie en onderzoek naar het opzetten voor een website voor E-business law
Overleg met S. Gellaerts UvT rondom zijn boek, literatuuronderzoek en bouwen van
website gekoppeld aan Sandertoys.
Participeren in 1ste aanvraag van Tempus project Zuyd – NNGASU mbt Innovative and
sustainable law

Februari:

Ontwikkelen van website Lectoraat
Ontwikkelen van programma’s en meedenken over law programma binnen de aanvraag
Literatuuronderzoek en netwerken binnen werkveld

Maart/april:

Bedenken en ontwikkelen van eigen website rondom E-business law a proactive and
comparative approach
Samenwerking initiëren met Lectoraat International Business & Communcation
Bepalen van congressen bij te wonen voor najaar 2012

Doornemen en bekijken van nieuwe kansen voor lectoraat ahv IP Erasmus projecten
Ontwikkelen 4e jaars’programma voor International Business richting comparative Ebusinss law
Mei/juni:

Bedenken en ontwikkelen van eigen website rondom E-business law a proactive and
comparative approach

Juli/augustus: Opzetten van website en intervisie
September:

Opzetten van website en intervisie
Samenwerking opzetten met andere partners over programma en website

Oktober:

Website afwerken
Seminars bijwonen

November:

1ste mogelijkheid van website gebruik
Projecten gaan bepalen, netwerken en opbouwen

December:

Website is af
Projecten ontwikkelen

II.

Ambitie

Binnen de kenniskring van Recht in Europa wil ik een actieve rol innemen bij het verder verkennen van
het terrein proactive business law. De specialisatie die ik binnen dit terrein verder wil uitdiepen is
gericht op e-business law. Een gebied waar nog vele interessante onderwerpen en ontwikkelingen
invloed kunnen hebben op het acteren (lees:managen) van de bedrijven ten aanzien van hun business
relaties met klanten. Mijn ambitie is om dit gebied voor bedrijfsleven en Hogeschool in kaart te brengen
en hen hierover te kunnen raadplegen en doceren.
Dit gebied heeft mijn interesse gewekt tijdens het mogen ontwikkelen van een Master module genaamd
E-business law van 8 credits voor een Mastercursus genaamd E-Business management1. Tijdens mijn
onderzoek en opzet van de module heb ik kunnen ervaren dat dit gebied marketing en management
technisch gezien nog vele veranderingen met zich mee zal en kan brengen. Daarnaast is dit gebied
onderhevig aan dagelijkse veranderingen door de steeds meer groeiende mondiale activiteiten van het
bedrijfsleven, mogelijk gemaakt door internet, waardoor nieuwe internationale (Europese) en
rechtsvergelijkende uitdagingen dagelijkse kost zijn voor de managers actief in de in- en verkoop.
Daarnaast is de relatie tussen bedrijf en consument veranderd. Deze relatie is vaak verder uitgediept
door digitale en interactieve verkeer waardoor de lijn tussen beiden korter is
geworden. Deze kwetsbaarheid van bedrijven en consumenten maakt het dat andere
juridische regels kunnen gelden dan voorheen.
De invalshoeken binnen e-business law die ik verder wil uitdiepen;
1. E-commerce/communication;
2. ISP liability/ Social media en intellectuele eigendomsrechten;
3. Data protection/privacy.
 binnen de Europese Unie
4. Rechtsvergelijkend onderzoek met de VS, China en evt. andere snelgroeiende internet landen.

1

In de hyperlink tref je een artikel aan over het project vanuit Fontys georganiseerd. Zie aub ook CV Fouad de
Vries.

Doelen die ik wil realiseren met betrekking tot e-business law:
1. Persoonlijk: verder onderzoek verrichten op deze invalshoeken waarbij de relevantie voor het
bedrijfsleven en onze Hogeschool voorop blijven. Na verloop van tijd presentaties geven aan
geïnteresseerden (docent en bedrijf) en de bevindingen publiceren;
2. Opleiding International Business School: een programma (vanaf het 2e jaar)
opzetten dat raakvlakken heeft met de opleiding International Business en
haar thema’s te denken aan: Marketing Communication, Sales Management
en specialisatieprofiel Innovation & strategy. Een programma waarbij de
pragmatische kant van de materie wordt gedoceerd aan de hand van heldere
en aangepaste casuïstiek en problematiek gerelateerd aan business.
3. Hogeschool Zuyd: raakvlakken over e-business onderzoeken met andere kenniskringen
waardoor de spanwijdte van het onderwerp breder kan zijn en het onderzoeksveld dieper
uitgewerkt kan worden.
Hoe? ( Desk en field research)
1.
2.
3.
4.
5.

Literatuuronderzoek;
Journal onderzoek;
Congressen en seminars bezoeken;
Netwerken met interessante bedrijven actief zijn met E-business;
Samenwerken met andere hogescholen of universiteiten ( vb. Universiteit Tilburg TILT en
Universiteit Skopje (Macedonië))

III.

Curriculum Vitea

Education and
training
Name and type of
organization providing
education or training and
date
Title of qualification
awarded
Principal
subjects/occupational
skills covered

Work experience
Fields of expertise

University of Maastricht (2000 – 2004), Law Faculty
Section: European Law School
Diploma March 2004
Master in National, European and Comparative Law (LLM programme)
The course considered a wide variety of subjects:
 Dutch private and public law;
 European Union law;
 European Community law;
 International private/public law;
 Comparative law;
 Law and economics.

August 2004 – this day
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Contract law (international sales agreements, export and import (documentation))
E- business law (e-commerce, data protection and privacy, ISP liability)
European and International trade law
Competition law
Intellectual property law

Coordinator of several blocks within Fontys University of Applied Sciences Faculty of Marketing
Management
G. Level coordinator of IBMS and Commerciële Economie
H. Chairman of the Institute of the Participation Council of Fontys University of Applied Sciences Faculty
of Marketing Management
I. Projectleader

Occupation or position
held

A. Lecturer Commerce law and International Business Law
B. International Lecturer and Research & Developer E-business law for Master E-Business
Management.(University of Skopje Macedonia, University of Sorbonne France, Fontys University of
Applied Sciences the Netherlands and West Flanders University of Applied Science Belgium)
C. Developer Competition/anti-trust law MBA Strategic Management at Fontys University of Applied
Sciences
D. Developer and coordinator E-commerce and International trade law Master International Business &
Trade at Fontys University of Applied Sciences and Maastricht School of Management (in
development phase)
E. Lecturer E-business and European trade law regarding Postgraduate E-business Marketing at the
University of Skopje Macedonia
F. Legal consultant for business projects at Fontys University of Applied Sciences Marketing
Management
J. Level 1 coordinator IBMS Fontys University of Applied Sciences (2007 – 2009)
K. Chairman of the Participation Council of the institute Marketing Management, Fontys University of
Applied Sciences (2007 – 2010)
L. Projectleader specialization programme Strategy & innovation International Business Zuyd University
of Applied Sciences (2011 – 2012)
M. Blockcoordinator 2.4 The Entrepreneur International Business Zuyd University of Applied Sciences
(2011 – 2012)

