INTERNET VOLGENS

Internet volgens...
Filip van Eeckhoutte
In deze rubriek treft u iedere editie van JAVI ‘Internet volgens…’ aan van een jurist of iemand die zich
professioneel met internet bezighoudt. Deze keer Filip van Eeckhoutte.
Filip van Eeckhoutte (1964) is zelfstandig gevestigd IE/ICT-advocaat te Amersfoort. Van huis uit is hij journalist, hij heeft diverse boeken en artikelen op zijn vakgebied geschreven, en ook over markeertalen
(XML) en stylesheets (CSS) op zijn naam staan. Hij is oprichter en hoofdredacteur van juridischwoordenboek.nl (en juridischwoordenboek.be) en gastdocent aan de Universiteit Utrecht.

de Kamer van Koophandel waar je ongeremd in de databank mag snuisteren.
Voor mij als advocaat bijzonder handig
omdat ik tijdens het telefoongesprek met
de cliënt inzage heb en meteen aan de
slag kan, zonder dat er hopen papier over
de fax moeten gaan.
www.advocatenorde.nl: via het ledengedeelte kom ik gemakkelijk bij het juridisch
nieuws op mijn vakgebieden.

ter dat het nog een paar jaar zal duren
vooraleer e-commerce zal zijn ingeburgerd.

Wat zijn uw favoriete ‘leuke’ websites?
Mijn favoriete sites appelleren aan mijn

Waar ergert u zich aan op internet?
Ik erger mij aan sites van bedrijven, die

andere hersenhelft: cartoons! Als ik niet
de Donald Duck zit te lezen, kan ik mij lus-

zoiets als een servicenummer niet of niet
duidelijk op hun site zetten, bijvoorbeeld

hebben stond voor mij vast. En ik wilde
erbij zijn, à la minute! Dus rakelde ik de
html-tutorials van Joe Burns op

tig vergapen aan Belgische cartoonisten
op
http://users.skynet.be/ChristianBauwens/ of http://users.pandora.be/cartoon-

www.eneco.nl of www.kpn.nl. Het mankeert er vaak aan om to the point te
komen. Dan hebben ze het bij Carglass,

(www.htmlgoodies.com) en flanste mijn
eerste webpagina in elkaar.

ists/MAAIKcart.htm. Kijk voor een redelijk
overzicht op http://users.pandora.be/cartoonists/.

www.carglass.nl, beter bekeken, want
daar staat duidelijk op de homepagina
een inbelnummer. En, ik erger mij aan al

Wat is de grootste aankoop die u via het
internet heeft verricht?

die bedrijven die uitsluitend met webformulieren werken (omdat ze te veel gespamd worden), maar wel en passant wil-

Mijn vliegtuigtickets naar Nicaragua, afgelopen april. Circa € 780,– voor een retourtje. Sowieso vind ik het handig om be-

len weten of ik man of vrouw ben
enzovoorts, bijvoorbeeld http://consumenten.eneco.nl/2_service/2_1_1_reac-

paalde aankopen via internet te doen:
tickets, kantoormeubilair, cd’s, noem maar
op. Ik heb vertrouwen in e-commerce en

tieformulier.asp. Het vervelende van die
webformulieren is bovendien dat je geen
kopie krijgt van hetgeen je verzonden

denk dat de ambtenaren in Brussel goede

hebt.

Sinds wanneer bent u online?
In 1998 kreeg ik mijn internetverbinding
thuis, met een kabel langs de trap naar
zolder. Met een 56k modempje en onze
enige telefoonlijn stroopte ik urenlang het
internet af, vol verwondering. Ik snapte er
eigenlijk geen snars van. Hoe kon dat allemaal? Maar, dat er iets bijzonders aan de
hand was, wat ongekende gevolgen zou

Wat zijn uw favoriete juridische websites?
www.juridischwoordenboek.nl
(uiteraard). Het is wat het zegt, een juridisch
woordenboek, online en no nonsense. Ik
raadpleeg de site zelf ook, onlangs wilde
ik iets uit het Europees Octrooiverdrag
lezen. In het zoekvenster ‘octrooiverdrag’
ingetypt en klaar! Waar vind je dat nog?
http://wetten.overheid.nl. Het merendeel
van de Nederlandse wet- en regelgeving
is daar te vinden. De site is echter traag.
www.bmb-bbm.org, www.kvk.nl Fijn die

gedachten daaromtrent hebben geformuleerd. De EU doet er alles aan om com-

sites van het Benelux Merkenbureau en

geven in internettransacties. Ik vrees ech-

Wat is uw mooiste vondst op internet?
De Google-werkbalk! De werkbalk van
Google staat permanent bovenaan in de
browser en vergemakkelijkt het zoeken
op internet in aanzienlijke mate. Ga naar
http://www.google.nl/intl/nl/options.html
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