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OF CLOUDS AND OTHER THINGS...
Column door mr. dr. L. Guibault

EDITORIAL

Het einde van het academisch jaar houdt voor velen van onze leden het einde van
hun studietijd aan het IViR in. Nooit meer op de fiets naar de Oudemanhuispoort,
nooit meer goed (of minder goed) voorbereid plaatsnemen in de collegebanken
voor een college over de vrijheid van meningsuiting van Tarlach McGonagle,
of een werkgroep over internettussenpersonen van Christiaan Alberdingk Thijm. De
comfort zone, de veilige haven, wordt nu dan toch echt verlaten.
Zoals ieder jaar kende het informatierecht dit jaar een centraal thema. Vorig
jaar was dit het Google Spain-arrest, waarover in dit nummer van mijn hand
een bijdrage is opgenomen. Dit jaar zorgde de Max Schrems-zaak voor deining.
De zogenaamde ‘Safe Harbor-beschikking’ tussen de EU en de VS werd door het Hof van
Justitie van de Europese Unie ongeldig verklaard. Data-uitwisseling tussen Europa en
Amerika bleek, mede door onthullingen van NSA-dissident Edward Snowden, minder veilig
dan gedacht. Al vroeg in het academisch jaar besteedde de redactie aandacht aan deze
zaak in de vorm van een weblog met de treffende titel ‘Tinker, Tailor, Soldier, Schrems’.
Omdat herinneringen over onze tijd aan het IViR en bij de SViR zullen vervagen,
dient dit nummer, dat met veel zorg door onze redactie is samengesteld,
als terugblik op het afgelopen studiejaar. Ook staan we stil bij het eerste lustrum van de
vereniging, mede in de vorm van bijdragen van SViR- en IViR-alumni, waaronder Egbert
Dommering, Arnoud Engelfriet en de eerste vier voorzitters van de SViR. De nieuwe
Informail is een mooie editie geworden, waar we als redactie erg trots op zijn. Ik raad u
aan dit blad in de toekomst eens in de zoveel tijd ter hand te nemen, en te beseffen hoe
veilig die haven van het IViR toch eigenlijk wel niet was.
Martijn Poulus
Voorzitter Redactiecommissie
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VO O RWO O R D B E S T U U R

Het einde van het collegejaar is in zicht en zo ook het bestuursjaar van de SViR. Na de geslaagde eerste
editie van de ‘Informail nieuwe stijl’ van vorig jaar zijn we ook dit jaar weer vol enthousiasme aan de
slag gegaan. Wij presenteren dan ook met trots de nieuwe editie van de Informail!
Als bestuur kijken we terug op een geslaagd jaar waarin we de verbeteringen van vorig jaar in stand
hebben gehouden en daarnaast ook zeker nieuwe successen hebben behaald. Afgelopen jaar stond in
het teken van het eerste lustrum van de SViR en ons beleidsplan met de titel ‘SViR verbindt’, is daarop
afgestemd. Alle commissies, leden en het bestuur hebben samengewerkt om dit lustrumjaar tot een
groot succes te maken.
Een van onze prioriteiten dit jaar was het aanbieden van een divers aanbod aan activiteiten. In onze
ogen is dit zeker gerealiseerd. Zo hebben we onder andere nichekantoren, grote advocatenkantoren,
privacyadvies-kantoren en media-instellingen bezocht. Daarnaast hebben we voor het eerst een
lustrumdiner georganiseerd waarbij naast onze huidige leden ook veel alumni aanwezig waren. Deze
avond is in onze ogen een groot succes geworden! Onder het genot van genoeg wijn en een 3-gangen
diner hebben leden en alumni elkaar leren kennen en heeft de reiscommissie de locatie van de
lustrumreis bekend gemaakt. Ook hebben we de tweede editie van het Recruitmentevent en natuurlijk
de onvergetelijke reis naar New York achter de rug!
De vereniging is inmiddels vijf succesvolle jaren oud en uit-gegroeid tot een vereniging om trots op te
zijn. Wij vinden het een eer dat we dit het afgelopen jaar hebben mogen vieren met diverse activiteiten.
Gezamenlijk hebben we er een geweldig jaar van gemaakt. Speciale dank gaat uit naar onze voorgangers
uit oud-besturen alsmede naar sponsoren, relaties en derden die de vereniging altijd gesteund hebben.
Deze uitgave heeft als titel ‘De Veilige Haven Verlaten’. Met deze leus wordt herinnerd aan de
spraakmakende Schrems zaak van afgelopen jaar. Wij zullen na dit studiejaar zelf natuurlijk ook
daadwerkelijk de veilige haven van ons studentenbestaan gaan verlaten en aan het werk gaan. Namens
het bestuur willen wij de leden van de Redactiecommissie bedanken voor hun inzet en tijd die zij het
afgelopen jaar hebben gegeven aan het realiseren van deze mooie editie van de Informail.
Sophie Wijdeveld
Het Bestuur der Studievereniging voor Informatierecht 2015/2016
Sophie Wijdeveld, voorzitter
Myrthe Pardoen, secretaris
Fleur de Wolf, penningmeester
Berend Westerveld, commissaris extern
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O F C LO U D S A N D O T H E R T H I N G S ...
Door mr. dr. Lucie Guibault

It must be a sign of the times. Judging by the amount of

The Commission’s goal is laudable, but can it be achieved

students who followed IViR’s elective courses this year,

within the current legal framework? In other words, are the

data protection law seems to have gained in popularity

rules currently in place on data protection law, copyright law

over copyright law! Who would have thought a few years

and numerous other areas of the law, adapted to cater to the

ago that an individual’s ‘right to be forgotten’ would attract

features of the Cloud, Big Data and the Internet of Things?

more attention than GeenStijl’s use of Britt Dekker’s Playboy
pictures? Whatever one’s personal preference is, however,

Part of the Commission’s Digital Single Market Strategy

what makes the study of both areas of the law so fascinating

has been to reform the rules on data protection. A few

is the impact digital technology has on the development and

days before the publication of the Commission’s ‘European
Cloud Initiative’, the Council had adopted the General Data

application of the relevant norms.

Protection Regulation (GDPR),2 while the Parliament enacted
Today’s society is characterized more than ever before

a new Data Protection Directive.3 Both instruments ensure

by the production, dissemination and use of increasingly

easier access to one’s own data, a right to data portability,

dematerialized and interconnected information of all kinds.

a clarified "right to be forgotten”, and the right to know when

Recent years have witnessed the appearance of inter-

the security of one’s data has been breached. Compared

related phenomena known as the ‘Internet of Things’, ‘Big

to the prior situation, the GDPR has an enormous benefit:

Data’, and ‘the Cloud’. These terms hold the promise of

it establishes one set of rules applicable throughout the

tremendous potential gains for science, technology, and

European Union to every physical and legal person who

innovation, and as a result, for society as a whole. These

collects and processes personal data, for the supply

expected economic and social benefits are at the root of the

of services in the EU territory. Foreign entities operating on

European Commission’s adoption last April, of its ‘European

EU ground are subject to the same set of rules as EU based

Cloud Initiative’. The Commission’s Initiative is intended to

enterprises. This is certainly a key step towards the creation

“make it easier for researchers and innovators to access and

of the Digital Single Market. But is it sufficient? While the

re-use data, and will reduce the cost of data storage and

GDPR is designed to enable EU citizens to better control their

high-performance analysis”.1 Through this Initiative, the

personal data, does it allow economic players to take full

Commission hopes to “strengthen Europe's position in data-

advantage of the promises of the Cloud and Big Data?

driven innovation, to improve competitiveness and cohesion
and to help create a Digital Single Market”. The outcome

The new rules on data protection are still anchored in the

will be made accessible and bring benefits not only to the

principle of the data subject’s consent to collection and

research community but also to businesses, industry and

processing of his/her personal data for specific purposes.

public services.
2 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

1 European Commission - Press release European Cloud Initiative to give Europe a
global lead in the data-driven economy, Brussels, 19 April 2016, <http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm>

3 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation,
detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties,
and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision
2008/977/JHA OJ L 119, 4.5.2016, p. 89–131.
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The question arises then, whether scientists, enterprises

facilitate the grant of commercial licences for cross-border

and public bodies may, without the data subjects’ consent,

access to content by services like Netflix. Another envisaged

process Big Data for purposes other than those for which the

measure would be to improve the cross-border distribution

data was initially collected. Activities like data mining may

of television and radio programs online via the review of the

be difficult to undertake if the data is not anonymized; and

Satellite and Cable Directive. The Commission also intends

anonymization is rarely full-proof. Otherwise the possibility,

to make proposals in relation to copyright exceptions that

broadened under the GDPR, to process personal data for

allow for copyright-protected works to be used, in defined

archieving purposes in the public interest, scientific or

circumstances, without prior authorization from the rights

historical research purposes or statistical purposes may offer

holders. For instance, the Commission supports a revision

a solution. Member States had given various interpretations

of the EU rules to make it easier for researchers to use "text

to the exception of scientific, historic and statistical

and data mining" technologies to analyze large sets of data.

purposes contained in the former, narrower, provision of the

As the devil is in the details, the usefulness of this exception

Data Protection Directive. It therefore remains to be seen

for all concerned European economic players will depend

how the new exception will be transposed in practice in the

on its actual wording. Whether the rest of the copyright

28 Member States. If processing is not possible or open to

framework can cater to the needs of the Digital Single

interpretation, the rules on data protection will be seen as

Market is far from clear. But as time passes and discussions

an obstacle to innovation.

between categories of stakeholders remain as polarized
as ever, it is clear that we should not expect a complete

The measures necessary to upgrade the European

overhaul of the European copyright framework. A follow-up

copyright law framework to the needs of the Digital Single

to the Commission’s Communication is announced for the

Market are still being debated. The Commission issued

summer 2016, but this delay is also not set in stone.

a Communication in December 2015, in which it expressed
4

its ambition of broadening the access to creative content
across the EU; helping education, culture, research and
innovation to make the most of the digital revolution; and
making sure that copyright still plays its role to protect
rights holders. To address the problem of a lack of crossborder access to online content, the Commission proposed
a Regulation on ensuring the cross-border portability
of online content services in the internal market.5 As such,
the proposed regulation would fix a rather limited aspect
of the cross-border supply of content, as it would only and

4 European Commission, Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions - Towards a modern, more European copyright framework,
Brussels, European Commission, 9 December 2015, COM(2015) 626 final <http://
ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12526>
5 Brussels, 9.12.2015 COM(2015) 627 final <http://ec.europa.eu/newsroom/dae/
document.cfm?action=display&doc_id=12524>
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D E CO M M I S S I E S
Door Lubna Safeer
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AC TIVITEITENCOM M ISSI E
Een geslaagd collegejaar is voor de SViR natuurlijk niet compleet zonder een rits aan zowel inhoudelijke als
sociale activiteiten. De diverse bezoeken aan advocatenkantoren, bedrijven en instanties hebben gezorgd voor
de nodige verdieping op de colleges. Daarnaast hebben de leden elkaar beter leren kennen tijdens de altijd
gezellige maandelijkse ledenborrel. Bovendien was het een bijzonder jaar voor de SViR, want het eerste lustrum
was een feit. Uiteraard lieten we dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom organiseerden we een lustrumdiner
voor zowel leden als alumni om gezamenlijk de vijfde verjaardag van de SViR te vieren.
De basis voor een goedgevulde activiteitenagenda is natuurlijk al gelegd tijdens het vorige collegejaar. Wederom
was een aantal vooraanstaande advocatenkantoren zoals De Brauw, Brinkhof, Allen & Overy, Bird & Bird en
bedrijven zoals Considerati bereid om een bezoek voor ons te verzorgen. Ook bleek het gecombineerde bezoek
aan de NPO & NOS absoluut voor herhaling vatbaar. Wederom kregen we daar een kijkje achter de schermen.
Voor velen is het einde van hun studententijd nu toch echt genaderd. Daarom heeft in juni, als kers op de taart,
het Recruitmentevent plaatsgevonden. Tijdens dit evenement hebben we onze leden de mogelijkheid geboden
al varend over de Amsterdamse grachten en onder het genot van een hapje en een drankje kennis te laten
maken met potentiële werkgevers.
Zonder enthousiaste leden stelt de activiteitencommissie natuurlijk weinig voor. Hoewel de meeste leden een
bomvolle agenda hebben, valt het ons op dat vrijwel alle activiteiten binnen no time vol zitten. Dit heeft ons
het afgelopen jaar enorm gemotiveerd om diverse en kwalitatief hoogwaardige activiteiten te organiseren. We
kijken dan ook meer dan tevreden terug op het afgelopen collegejaar!

v.l.n.r Chelsea Bruijn, Jeffrey Faber (voorzitter), Rutger Doornbos, Rosanne Hoevenaar, Milan Voet, Franny Pouderoyen, Dafne de Boer, Eva Scheel

/ 11

LUSTRU M COM M ISSI E
Om het eerste lustrum van de SViR in goede banen te leiden, is er dit jaar een lustrumcommissie opgericht. De
commissie bestond uit leden van alle andere commissies, en diende om een commissie-overstijgend plan van
aanpak voor het lustrum te ontwikkelen. Tijdens de vergaderingen werd nagedacht over hoe alle commissies het
lustrum in hun activiteiten konden laten terugkomen. De vergaderingen hebben tot mooie uitkomsten geleid,
zoals het thema voor het lustrumdiner, het alumni-overzicht in de Informail en de ongekende lustrum-sfeer
tijdens de legendarische lustrumreis. De eerste lustrumcommissie bestond uit Franny Pouderoyen, Indra van
Alphen, Jeffrey Faber, Martijn Poulus, Rutger Doornbos (voorzitter), en Sophie Wijdeveld.

REDAC TI ECOM M ISSI E
De redactiecommissie stond dit jaar voor de lastige taak het succes van de commissie van vorig jaar te evenaren.
Het oordeel of dit is gelukt, laten wij graag aan de lezers van dit blad over. Met volle overgave hebben de
redactieleden dit jaar veel werk verzet: tussen de colleges en andere werkzaamheden door gingen we vaak op
pad voor het afnemen van interviews. Ook het documentatiecentrum van het IViR werd regelmatig bezocht
voor inspiratie voor een blog, of om stukken te lezen ten behoeve van één van de publicaties die hun plek
hebben gevonden in dit blad. Dank zijn we verschuldigd aan alle mensen en bedrijven die hun steentje hebben
bijgedragen aan dit tijdschrift, door het schrijven van een gastbijdrage, of het geven van een interview. Ook de
leden van de SViR zijn wij dankbaar, voor het (verrassend goed) lezen van onze weblog.

v.l.n.r Xavier Wolfgang, Tim de Groot, Mario Matic, Lubna Safeer, Martijn Poulus (voorzitter)
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REISCOM M ISSI E
Het vijfjarig bestaan van de SViR moest vanzelfsprekend op indrukwekkende wijze gevierd worden. Dat de keuze
voor de lustrumreis op New York City is gevallen, het bruisende hart van de Verenigde Staten én een van de
vier belangrijkste wereldsteden, is niet geheel verrassend. Deze bijzondere stad is daarnaast een van de meest
invloedrijke op het gebied van media, cultuur, kunst en technologie. Dat is ons als informatierecht studenten
natuurlijk op het lijf geschreven!
De focus van de studiereis lag dit jaar op rechtsvergelijkend onderzoek. Een studiereis buiten Europa gaf ons de
kans om bekend te worden met een geheel nieuw rechtssysteem, maar ook om een nieuwe kijk op ons eigen
rechtssysteem te verkrijgen en om deze vervolgens in perspectief te plaatsen. We hebben hier vorm aan gegeven
door een bezoek te brengen aan verschillende bedrijven, kantoren en instanties. Diversiteit vormde daarbij het
sleutelwoord. Zo zijn we onder andere langsgegaan bij Hogan Lovells, Palantir Technologies, de United Nations,
Civic Hall, NYU en het Consulaat. Naast juridische activiteiten wisten we ook onze vrije tijd SViRvol te besteden.
Zo hebben we gezamenlijk een honkbalwedstrijd van de New York Yankees bijgewoond, verschillende keren
samen gedineerd en natuurlijk het nachtleven van New York verkend.
Zo’n spectaculaire planning komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De reiscommissie heeft vanaf de eerste week
hard gewerkt om deze reis te realiseren en op spectaculaire wijze in te kleuren. Ik ben iedereen enorm dankbaar
voor het harde werk dit jaar en ik denk dat we trots mogen zijn op wat we hebben neergezet!
Ook zijn we het IViR, het Universiteitsfonds, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Hogan Lovells enorm dankbaar
voor hun bijdrage aan het verwezenlijken van onze American Dream!

v.l.n.r Vanessa de Bruijn (voorzitter), Ruben Bolder, Indra van Alphen, Emilie van Gendt, Daan Breuking, Sanne Duikersloot
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O P B EZO E K B I J D I R K V I S S E R
Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden
en tevens advocaat bij Visser, Schaap & Kreijger
Door Mario Matic en Lubna Safeer
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adat we zijn aangekomen bij het Concert-

in Leiden gebleven. Het is allemaal heel geleidelijk gegaan,

gebouwplein begint het te stortregenen. Lopend

van student naar student-assistent, naar AIO (assistent in

door de regen, nemen we nog snel even de belangrijkste

opleiding), vervolgens universitair docent en uiteindelijk

vragen door. En ja hoor, tijdens de laatste voorbereidingen

hoogleraar. Het verloop van dit proces is eigenlijk allemaal

maakt een grote windvlaag onze paraplu’s kapot. Gelukkig

heel logisch. Als je het leuk vindt om les te geven en te

zijn we er al bijna, maar dat voorkomt niet dat we kleddernat

“Het aantrekkelijke aan de
advocatuur is dat je echt dingen
kan veranderen door middel van
rechtspraak. Aan de andere kant
vind ik lesgeven en schrijven
ook heel leuk.”

op het kantoor van Dirk Visser aankomen. Als we het kantoor
binnenlopen, worden we vriendelijk ontvangen en een
vergaderkamer ingeleid. We nemen plaats en er wordt koffie
en thee gebracht met de mededeling dat Dirk er over vijf
minuten aan komt. Op dat moment beginnen de zenuwen
toe te nemen, ondanks dat ik Dirk al een beetje ken van het
vak IE-Reclamerecht, dat ik tijdens mijn bachelor aan de
Universiteit Leiden heb gevolgd. Voordat Dirk binnenkomt
bespreken we nog snel de hoofdlijnen van het interview, om
er zeker van te zijn dat we optimaal zijn voorbereid. Tijdens
het bespreken van de hoofdlijnen horen we de stem van Dirk

publiceren, dan ligt het op een bepaald moment voor de

al op de gang. De stem die menig informatierechtstudent

hand dat je hoogleraar wordt. Als je het gevoel hebt dat je

kent van de IE-kennisclips. Dan komt Dirk binnenlopen

de meest geschikte persoon bent voor het hoogleraarschap,

en geeft ons een hand. Hij stelt ons direct op ons gemak

dan is het natuurlijk erg fijn dat je dat dan ook daadwerkelijk

en geeft aan er veel zin in te hebben. Voordat we beginnen

wordt. De verschillen qua werkinhoud tussen docent en

bedanken we hem voor zijn tijd en stellen wij onszelf voor.

hoogleraar zijn echter minimaal. Het zijn van hoogleraar

We bespreken kort de structuur van het interview en gaan

is natuurlijk wel een statusding, een soort erkenning,”

van start.

Daarnaast vergemakkelijkt het zijn van hoogleraar ook veel,
geeft Dirk aan. “Als je aangeeft dat je hoogleraar bent in

EEN STATUSDING

Leiden, hoef je verder niets uit te leggen. Zolang je nog docent

Dirk is al dertien jaar verbonden als hoogleraar intellectueel

bent, moet je vaak aan mensen uitleggen dat je belangrijke

eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en is niet van plan

boeken hebt geschreven en veel hebt gepubliceerd.

om zijn koers te veranderen. We starten het interview door

Als je eenmaal hoogleraar bent, dan hoeft dat niet meer.

“Het zijn van hoogleraar is
natuurlijk wel een statusding,
een soort erkenning.”

Ik ben heel blij dat ik hoogleraar mag zijn, het is heel eervol.
Ik doe dit werk al vrij lang en hoop dit nog vele jaren te doen.
De ambitie om te stoppen of een andere functie uit te
oefenen heb ik absoluut niet.”
Ik vraag aan Dirk of hij ooit heeft getwijfeld aan de in-

te vragen of dit een droom was die is uitgekomen. “Dat is

geslagen weg. “Het spannende is dat ik heb gekozen voor

misschien een beetje overdreven,” zegt Dirk. “Ik ben eigenlijk

de combinatie van advocaat en hoogleraar,” zegt Dirk.

altijd in Leiden gebleven. Ik heb in Leiden gestudeerd en ben

“Dat heeft heel veel voordelen, maar ook bepaalde nadelen.

daarna gepromoveerd. Nadat ik gepromoveerd ben, ben ik

Het nadeel is dat je je aandacht en tijd moet verdelen.

de advocatuur in gegaan. Wel ben ik één dag als docent

Bij beide plekken ben je een parttimer en tot op zekere
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hoogte een buitenstaander. Dat heeft voor- en nadelen.
Het voordeel is dat je altijd de variatie hebt en kunt zeggen
dat nu even iets anders voor gaat. Het nadeel is dat je nooit
100 procent deel zal uitmaken van die gemeenschap. Ik
heb er echter nooit spijt van gehad. Vooral omdat ik juist

“Een college geven is gewoon
een performance.”
de combinatie van advocaat en hoogleraar verschrikkelijk
leuk vind. Het aantrekkelijke aan de advocatuur is dat je
echt dingen kan veranderen door middel van rechtspraak.
Aan de andere kant vind ik lesgeven en schrijven ook heel
leuk. Als hoogleraar heb je iets meer tijd en rust om de
dingen te bestuderen. Of het slim is om het fifty-fifty te
doen, blijft natuurlijk de vraag. Er zijn namelijk bijna geen
mensen die dit net als ik doen. De meeste mensen zijn
bijvoorbeeld 80 procent advocaat en 20 procent hoogleraar,
of omgekeerd. Bij mij is het echt fifty-fifty. Als advocaat
heb ik veel vaste klanten. Ik doe veel zaken zelf, waarin
ik zelf de leidinggevende advocaat ben. Dat kan nog wel
eens zwaar zijn. Vooral als je ook een gezin hebt waar je
veel aandacht aan wil besteden. Daarom moet je goed nadenken hoe je precies je tijd wil besteden. Van
de combinatie heb ik dus nooit spijt gehad en
ik ben ontzettend blij dat die combinatie ook
mogelijk is in Nederland. In Duitsland is het
bijvoorbeeld niet toegestaan. Dat is jammer,
want de kruisbestuiving is juist fantastisch.
De dingen die je in de praktijk meemaakt kan je
niet alleen meenemen in de les, maar ook voor
onderzoek gebruiken.”

EEN NORMALE DAG
UIT HET LEVEN VAN EEN HOOGLERA AR
Zowel hoogleraar als advocaat zijn, dat zie
je niet vaak. Ik vraag me af hoe een dag van
een hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht
eruit ziet. “Dat hangt ervan af,” zegt Dirk.
“Op een dag waarop je college geeft, staat dat
gewoon centraal. Een paar dagen per jaar geef ik
drie colleges op een dag. Dat is natuurlijk zwaar,
omdat college geven eigenlijk gewoon een
performance is. Op die dag moet je dus niet te
veel andere dingen plannen. Ik vind college geven
ontzettend leuk. Ik maak bijna altijd gebruik van
een PowerPoint presentatie, omdat visueel
materiaal een fijn houvast voor studenten kan
zijn. Ik geef natuurlijk veel college over dezelfde
onderwerpen, waardoor ik bepaalde colleges
niet heel precies meer hoef voor te bereiden. Het
Foto gemaakt door: Leonard Fäustle.
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up-to-date houden van de PowerPoint is hierbij natuurlijk

voorkeuren hebben vanwege een voorgeschiedenis of

wel van belang. Per 1 september ben ik vijfentwintig jaar

bepaalde ervaringen bijvoorbeeld. Eigenlijk heeft iedereen

verbonden aan de universiteit Leiden. Ik geef dus inmiddels

natuurlijk wel een bepaalde voorkeur voor dingen, fulltime

al vijfentwintig jaar les. Veel dingen blijven hetzelfde

hoogleraren dus ook. Zij moeten transparant zijn over het

gedurende lange periode. Er zijn echter ook altijd wel

feit dat ze bijvoorbeeld tegen betaling opinies schrijven in

kleine veranderingen te vinden, waar je dan weer inspiratie

rechtszaken. Dat komt vaak niet boven tafel. Als iemand

uit kan putten. Naast lesgeven maakt het begeleiden van

een opinie schrijft tegen betaling voor een bepaalde klant

scriptietrajecten ook een belangrijk deel uit van mijn werk.

en het vonnis dat er uiteindelijk komt ook gaat annoteren,

Op het gebied van publicaties ben ik ook erg actief. Zo ben

vind ik dat wel vreemd. Het is dus eigenlijk de hele tijd

ik correspondent van Mr. Magazine, annotator van Ars

manoeuvreren. Ik treed de laatste tijd veel op voor Stichting

Aequi en ben ik verbonden aan het Nederlands Juristenblad,

“Je wordt als hoogleraar
geacht ergens iets objectiefs over
te vertellen en als advocaat ben je
juist verplicht om heel subjectief
ergens naar te kijken.”

waar ik kronieken voor schrijf. Daarnaast ben ik auteur en
redacteur van Tekst & Commentaar en schrijf ik soms een
annotatie als er een belangrijk arrest is gewezen of als er een
nieuw wetsvoorstel is, zoals het auteurscontractenrecht.”

ADVOCA AT OF HOOGLERA AR?
“Als u ooit zou moeten kiezen, zou u dan liever advocaat zijn of
hoogleraar?” vraag ik aan Dirk. “Ik weet het echt niet,” zegt
Dirk. “Naarmate je ouder wordt, heb je natuurlijk minder de

BREIN en heb daardoor wel sympathie voor wat zij doen.

kick van dat je in de rechtszaal staat met al die adrenaline.

Maar je moet ook oog houden voor andere standpunten.

Ik vind het niet erg om nu wat vaker als beschouwer en

Het is dus lastig, je moet transparant zijn en tegelijkertijd

leraar aan de zijlijn te staan dan als hoofdrolspeler in een

als hoogleraar proberen de afstand te bewaren. Als je

rechtszaak. Als je de hoofdrol speelt in een rechtszaak heb je

bijvoorbeeld ergens intensief bij betrokken bent, dan neem

over het algemeen echter wel veel meer invloed. Het is mij

je even afstand. Ik heb bijvoorbeeld heel lang geprocedeerd

het afgelopen jaar twee keer gelukt om een rechtbank ervan

over de thuiskopieregeling, dan ga je daar niet heel hard over

te overtuigen prejudiciële vragen te stellen aan het Europese

roepen het zit zus of zo. Maar een spanningsveld bestaat er

Hof van Justitie, over het uitlenen van e-books en streamen

dus zeker.”

uit illegale bron. Het geeft veel voldoening dat je er in relatief
korte tijd voor kan zorgen dat zoiets belangrijks besloten gaat

PASSIE VOOR HET INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

worden. Dat zal je als hoogleraar nooit bereiken. Daarom zou

Tijdens mijn studietijd in Leiden doceerde Dirk een onderdeel

ik eigenlijk nooit willen kiezen tussen de twee beroepen. Stel

van het ondernemingsrecht, namelijk het IE-recht. Menig

dat ik vijf dagen per week les zou moeten geven, dan zou

student merkte dat hij veel passie heeft voor het vakgebied.

ik niet weten hoe ik de inspiratie uit mezelf moet halen om

Ik vraag hem hoe die passie eigenlijk is ontstaan. “In mijn

dat te doen. Nu geef ik één of twee keer in de week college.

eerste jaar kwam ik erachter dat er een arrest bestond over

Dat is net leuk. En omgekeerd: contacten met cliënten

de juridische bescherming van een wokkel, het Wokkel-

kunnen heel inspirerend zijn, maar als je het gevoel hebt dat

arrest uit 1983 van de Hoge Raad,” zegt Dirk. “Dit arrest

je de hele dag achter cliënten aan moet bellen dan wordt dat

ging over de wezenlijke waarde van de wokkel en of het nou
wel of niet als merk kan worden aangemerkt. Dat vond ik

ook weer zwaar.”

fascinerend. Wie bedenkt nu dat zoiets sufs als een wokkel
onderdeel van een arrest kan zijn? Ik ben het arrest gaan

BELANGENCONFLICT
“Vindt u dat er een belangenconflict plaatsvindt tussen de

opzoeken en langzamerhand meer geïnteresseerd geraakt

twee beroepen?” vraag ik aan Dirk. “Absoluut,” antwoordt

in het IE-recht. Ik ben daarop in de zomer van 1990 een

hij. “Daar moet je altijd goed op letten. Je wordt als

studentstage gaan lopen op de sectie IE van De Brauw. Vanaf

hoogleraar geacht ergens iets objectiefs over te vertellen en

dat moment ben ik keuzevakken gaan volgen bij professor

als advocaat ben je juist verplicht om heel subjectief ergens

Verkade, ben ik student-assistent geworden en heb ik mijn

naar te kijken. Er is altijd het gevaar van een belangenconflict

scriptie en proefschrift bij hem geschreven. Het begon dus

en een frictie, daar moet je heel voorzichtig mee om

met de wokkel en vervolgens de inspiratie van Verkade, die

gaan. Je moet altijd transparant zijn en aan de andere kant

heel veel voor mij heeft betekend als Doktorvater. Ik heb heel

niet opscheppen over het feit dat je bepaalde cliënten

veel van hem geleerd. Daarna ben ik gepromoveerd en gaan

hebt. Er zijn namelijk ook fulltime hoogleraren die allerlei

werken bij zijn kantoor Stibbe. Later heb ik hem opgevolgd
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als hoogleraar op het moment dat hij bij de Hoge Raad ging

houden in de bachelor, zodat mensen kennis kunnen maken

werken als advocaat-generaal. Uiteindelijk rolde ik er een

met het IE-recht,” zegt Dirk. “Dat is het enige wat nodig is.

beetje in. Ik had in principe ook in een ander rechtsgebied

Als je een paar colleges kan geven die onderdeel zijn van

kunnen rollen, maar via de wokkel en Verkade is het eigenlijk

een verplicht vak en er een paar tentamenvragen over kan

IE geworden. Op het moment dat ik begon met studeren

opstellen, dan is dat voldoende. Net zoals voor mij het wokkel-

was IE ook al populair, maar het is wel zo dat het sinds

arrest voldoende was. Uiteindelijk vind je het wel of niet leuk

een jaar of tien/twintig een stuk populairder is geworden.

en dan kun je ermee doorgaan of niet. Er moeten ook weer

Je hebt natuurlijk het IViR, dat bestaat nu zevenentwintig

niet té veel mensen IE gaan studeren. Het is een hartstikke
leuk en ook een groeiend vakgebied, maar er zijn natuurlijk

“Het begon dus met de wokkel
en vervolgens de inspiratie van
Verkade, die heel veel voor mij
heeft betekend als Doktorvater.”

veel meer strafrecht, familierecht en huurrecht advocaten
nodig dan IE-recht advocaten. Sinds de jaren ‘90 is het IErecht echt een populair vak geworden. Kijk bijvoorbeeld naar
de Master Informatierecht aan de UvA, die selecteert aan
de poort. Het is populair geworden met de opkomst van het
internet, dat is natuurlijk ook alweer een hele tijd gaande.
Ik zou studenten aanraden dat je vooral moet doen wat je leuk

jaar, dat geeft de tijdspanne ongeveer aan. Voor die tijd had

vindt. Wat ik vaak ontzettend jammer vind, is dat studenten

je niet veel mensen die zich fulltime met IE bezighielden.

colleges niet goed voorbereiden. Als docent stel je je in op de

Het waren kleine groepjes geïnteresseerden en je had hier

meerderheid en helaas heeft de meerderheid het vaak niet

en daar een hoogleraar. Het IE-recht en informatierecht

goed voorbereid. Dat betekent dus dat je tijdens een college

is de laatste vijfentwintig jaar dus ontzettend gegroeid.

niet al te diep op de stof in kunt gaan. Ik probeer mensen op

Eigenlijk zijn alle rechtsgebieden interessant, omdat overal

allerlei manieren te dwingen om het wel voor te bereiden,

interessante juridische problemen spelen. Ik zeg vaak dat

door middel van opdrachtjes bijvoorbeeld. Maar ik heb ook

IE best een decadent rechtsgebied is, in die zin dat je het

gebruik gemaakt van filmpjes in het vak auteursrecht. Alles

niet hebt over primaire levensbehoeften. Kijk bijvoorbeeld

om de voorbereiding te verbeteren. De ideale student is de

naar alle spanningen in de wereld, oorlogen en vluchtelingen.

student die geënthousiasmeerd raakt van het onderwerp,

Dan is IE niet echt bepaald belangrijk. Ik denk wel dat je

alles gewoon goed voorbereid heeft en dus voorafgaand aan

altijd over de grenzen heen moet kijken om te weten wat er

“De ideale student is de
student die enthousiast raakt
over het onderwerp en het dus
gewoon voorbereid heeft”

speelt. Nu gebeurt er bijvoorbeeld veel met betrekking tot
grondrechten, privacy en uitingsvrijheid, dat zijn natuurlijk
ook hele belangrijke onderwerpen. Het IE-procesrecht is ook
een aparte tak van sport geworden, dat had je niet kunnen
indenken. Ik heb een promovenda in Leiden die promoveert
op de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken.
We hadden niet kunnen bedenken dat dat een wetenschap
apart zou gaan worden. Praten en schrijven zijn de

het college de stof heeft gelezen, waardoor je tijdens het

belangrijkste vaardigheden voor een jurist. Ik houd ervan

college een niveautje hoger kan gaan.”

om te praten, les te geven en te pleiten. Het inspireert me
om mensen te overtuigen en te enthousiasmeren. Daarnaast

EEN SPRA AKMAKENDE CARRIÈRE

houd ik ervan om stukken te schrijven en daarin mijn eigen

Alvorens Dirk begon met zijn eigen advocatenkantoor Visser

visie over bepaalde vraagstukken te geven. Als je dat goed

Schaap & Kreijger, was hij zeven jaar werkzaam als advocaat

kan, dan kun je ieder onderwerp tackelen. Ik praat met

bij Stibbe, tien jaar bij Klos Morel Vos & Schaap als advocaat

veel enthousiasme over IE, maar dat had ook een ander

en partner. Ik vroeg hem hoe hij dat heeft ervaren en of de

onderwerp kunnen zijn. Mijn capaciteit zit in het praten en

kantoren verschillen van elkaar. De inhoud van het werk

schrijven.”

verschilt niet veel van elkaar. “Je moet je realiseren,” zegt
Dirk, “dat de advocatuur, vooral in het procesrecht, vaak een

STUDENTEN ENTHOUSIASMEREN

individuele bezigheid is. Bij overnames bijvoorbeeld werk

Veel studenten in de bachelor weten nauwelijks iets af van

je met grote teams, maar in de meeste procedures is dat

het IE-recht en neigen vaak naar de master strafrecht of civiel

niet het geval en werk je in een klein team, of zelfs alleen.

recht. Toch zien we steeds vaker studenten die het IE-recht

De klanten komen voor jou, deels misschien voor het kantoor,

erg interessant vinden. “Ik wilde koste wat kost een plek

maar meestal voor jou. Ik werk voor heel veel klanten die
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ik had toen ik bij Stibbe ben begonnen. Veel klanten zijn
gewoon meegegaan van Stibbe naar Klos, en van Klos naar
dit kantoor. Cliënten kiezen heel vaak voor individuen en
niet voor kantoren. De inhoud van het werk is meestal
gewoon procederen en adviseren. Dat verschilt niet tussen

“We willen natuurlijk allemaal
een goede boterham verdienen,
maar die grote kantoren zijn
gericht op heel veel geld
verdienen.”
een groot of klein kantoor. Wat wel verschilt, is de hele
bedrijfscultuur en de mate waarin je daar invloed op hebt.
Ik ben begonnen bij Stibbe in 1996 en op dat moment zaten
bijna alle IE advocaten bij drie grote advocatenkantoren, De
Brauw, NautaDutilh en Stibbe. Dat is de afgelopen twintig
jaar totaal veranderd. Je hebt gezien dat er ontzettend veel
afsplitsingen zijn ontstaan met een grote opkomst van de
niche-kantoren. Er heeft dus een totale verandering van het
landschap plaatsgevonden. Dat heeft ermee
te maken dat het voor bepaalde vakgebieden
helemaal niet nodig is om op een groot
kantoor te zitten. Dat heeft gewoon nauwelijks
voordelen. Vroeger had je wel een voordeel dat
je een grote bibliotheek had. Nu maakt dat niet
meer uit, want je hebt toegang tot alle online
bronnen. Het zitten in grote kantoren heeft voor
sommige praktijken, zoals IE, dus nauwelijks
voordelen. Toch blijft het zo dat die grote
kantoren hoofdzakelijk op winst zijn gericht. We
willen natuurlijk allemaal een goede boterham
verdienen, maar die grote kantoren zijn gericht
op heel veel geld verdienen. Er zijn praktijken
waar je veel meer geld kan verdienen dan in een
procespraktijk. Als je bij een procespraktijk zit
van een groot kantoor, dan bestaat er een risico
dat je je ondergewaardeerd voelt omdat je niet
de grootste bent, en niet zo veel geld binnen
brengt. In die tijd was dat wel een probleem, dat
je je dus wat minder serieus genomen voelde
binnen zo’n groot kantoor. Als je het gevoel hebt
dat je minder serieus genomen wordt, omdat
mensen die meer verdienen zichzelf belangrijker
vinden, dan kun je net zo goed met een kleine
groep mensen ergens anders gaan zitten.
Waarom zou je dat dan niet doen? Dat hebben
de afgelopen twintig jaar heel veel mensen
besloten te doen. Uiteindelijk is het zo dat het
Foto gemaakt door: Leonard Fäustle.
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gaat om de kwaliteit van je werk en dat je een plezierige

op, dus ben ik weer teruggekomen bij het positieve recht. Op

werkomgeving hebt. Advocaten werken hard en werken

dat moment had ik zoiets van ‘ja, dit vind ik ontzettend leuk!’

heel veel uren, dan is het belangrijk dat je in een plezierige

en kreeg ik weer enorme zin om het recht te beoefenen

omgeving werkt met plezierige mensen.”

en volgende generaties te enthousiasmeren. Iets nieuws
beginnen op het gebied van de advocatuur is makkelijker dan
even ergens anders hoogleraar worden op een buitenlandse

GROOT OF KLEIN K ANTOOR?
“Is het dan handiger om bij een groot of juist een klein kantoor

universiteit. Ook was het gewoon een beetje op, de sfeer was

te beginnen?” vraag ik me af. Dirk raadt studenten aan om

niet meer zo goed en mensen hadden toch wat verschillende

sowieso studentstages te lopen bij advocatenkantoren.

ideeën over hoe het met het kantoor verder moest. We

“Als je je het kan permitteren, kies dan voor een groot

hebben daarop besloten om eruit te stappen en voor onszelf

kantoor én een klein kantoor, zodat je het verschil kunt zien.

te beginnen. Het moge wel duidelijk zijn dat die anderen er

Bij een groot kantoor is alles voor je geregeld, maar ben je

ook zo over denken, want die zijn korte tijd later ook allemaal

tegelijkertijd ook best anoniem. Bij een klein kantoor moet je

eruit gestapt en ergens anders begonnen. De samenwerking

soms zelf de boodschappen gaan doen bij wijze van spreken.

met bepaalde mensen kan op een bepaald moment gewoon

Over het algemeen kun je bij een groot kantoor wel wat

op zijn.” Ik vraag dan hoe zijn kantoor zich onderscheidt

breder worden opgeleid dan bij een klein kantoor. Maar de

van andere advocatenkantoren. “Dat is moeilijk te zeggen,”

opleiding is vaak wel weer intensiever bij een klein kantoor.

zegt Dirk. “We zijn gewoon een heel gespecialiseerd

Bij een groot kantoor word je nog wel eens geparkeerd bij

kantoor. Het leuke is dat we er ook nog mededingingsrecht

een opleidingssectie. Ik zou niet zeggen kies per se voor

bij doen. We houden ons dus bezig met IE, media en

een klein of een groot kantoor. Ik denk dat beide hele

mededingingsrecht. Het is door de brede expertise van de
partners een heel ervaren kantoor met veel kennis op het

“Bij een klein kantoor
moet je soms zelf de
boodschappen doen”

gebied van het auteursrecht, merkenrecht, mediarecht en
mededingingsrecht. We hebben er ook voor gekozen om ons
kantoor geen fantasienaam te geven. Tegenwoordig kiezen
veel kantoren namelijk voor een fantasienaam met woorden
als Lex en Juri en dat is ook allemaal prima, maar wij staan

duidelijke voor- en nadelen hebben. Het is wel grappig dat

voor wie wij zijn. Mensen komen op ons af. Verder zijn

de bekende namen nog wel een beetje een status geven.

we gewoon een kantoor waar de sfeer heel goed is, waar

Als je bijvoorbeeld bij De Brauw of NautaDutilh werkt, dan

we veel dingen organiseren voor klanten en bijvoorbeeld

klinkt dat meteen heel chique, en begrijpt iedereen dat

een jurisprudentieontbijt houden samen met wat andere

meteen, maar het gaat er vooral om waar je jezelf gelukkig

kantoren. We vinden het leuk om samen ervaringen uit te

voelt. Als je je in die omgeving gelukkig voelt en zo veel

“Tegenwoordig kiezen veel
kantoren voor een fantasienaam
met woorden als Lex en Juri en
dat is ook allemaal prima, maar
wij staan voor wie wij zijn.”

mogelijk geld wilt verdienen, dan zit je daar wat meer op je
plek. Als je wat meer van een persoonlijke benadering houdt
en het niet belangrijk vindt om op een borrel uit te leggen
wat je kantoor precies inhoudt dan kun je beter voor een
kleiner kantoor kiezen.”

EEN FRISSE START
In maart 2015 is Dirk met zijn eigen advocatenkantoor
begonnen, samen met een aantal andere advocaten van zijn

wisselen. In die zin staan we wel open voor het delen van

voormalige werkplekken. Ik vraag me af wat de drijfveer was

kennis. We organiseren ook regelmatig een jurisprudentie-

om zijn eigen kantoor op te richten na tien jaar partner te zijn

ontbijt voor klanten en organiseren ook af en toe dingen

geweest bij Klos Morel Vos & Schaap. “Kijk, je hebt mensen

voor studenten. Dat vinden we erg leuk. We hebben de

die om de paar jaar veranderen van baan, zegt Dirk, maar als

ambitie om de website een soort klein kenniscentrum voor

je advocaat bent en hoogleraar is het toch wel anders. Ik heb

IE te maken. We vinden dat we cliënten goed adviseren en

een soort midlifecrisis gehad met betrekking tot de inhoud

interessante procedures voeren. Er zijn meer kantoren die

van mijn werk. Ongeveer vijf jaar geleden, dacht ik ‘is dit het

dat doen, maar het gaat er uiteindelijk om dat je kwalitatief

nou?’ Ik zat te denken aan de psychologische en sociologische

goed bezig bent en de sfeer goed is. Die twee dingen hebben

aspecten van het recht. Ik heb daar heel veel over gelezen. Je

wij: kwaliteit en sfeer.”

kan er dingen mee verklaren. Het loste echter helemaal niks
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STUDENTSTAGES EN STUGGE K ARAKTERS

Het idee van slaven drijven is denk ik wel verleden tijd, het

Aangezien het kantoor nog relatief nieuw is vraag ik of zijn

stugge karakter herken ik in ieder geval niet meer.

kantoor ook studentstages aanbiedt en of hij voorrang
geeft aan studenten die vakken bij hem volgen. “Dat is in de

DROMEN EN AMBITIES

praktijk vaak wel zo,” zegt Dirk, “om de simpele reden dat

Dirk heeft al ontzettend veel bereikt in zijn leven, ik vraag

we nog niet zo lang bestaan en niet veel open sollicitaties

me dan ook af of hij nog bepaalde dromen en/of ambities

van studenten binnen krijgen. Ik wil best wel een oproep

heeft op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. “Er komt een

doen aan studenten van de UvA om dat wel te doen, want

bepaald moment in je leven en in je carrière dat je niet

wij hebben regelmatig plek voor student-stagiaires. In de

meer een bepaalde ambitie hebt om iets te willen doen of

praktijk is het zo van ‘goh, jij hebt een bepaald vak heel goed

worden,” zegt Dirk. “Het klinkt ontzettend soft en weinig

gedaan of heel goed deelgenomen aan een werkgroep, heb

ambitieus, maar jonge generaties en juristen inspireren

je misschien belangstelling?’ Dan kunnen we een gesprek

voor dit vakgebied en voor het recht in het algemeen vind

voeren. Op die manier nodig ik wel vaker Leidse studenten

ik ontzettend leuk en dat is dus ook nog mijn ambitie. Voor

uit, maar dat komt puur doordat we niet worden bedolven

mijn kantoor is mijn ambitie om met leuke zaken bezig te

met open sollicitaties van Amsterdamse studenten. Als dat

blijven en in een leuke omgeving te werken op hoog niveau,

wel zo zou zijn, zouden we daaruit ook kunnen selecteren. Ik

maar dat wil iedereen natuurlijk. Omdat er op het gebied

snap het wel, mensen denken vaak dat dit een klein kantoor

van het informatierecht heel veel verandert, blijft het ook

is met weinig plaatsen, maar uiteindelijk denk ik dat er bij

heel uitdagend. Ik heb daarnaast een gezin. Een vrouw en

ons net zoveel plaatsen zijn als bij andere IE-afdelingen van

een dochter waar ik heel trots op ben. Om er veel voor je

grote kantoren. Bij grote kantoren heb je ook de kans dat je

“Om er veel voor je gezin en
relatie te zijn is ook waanzinnig
belangrijk, het belangrijkst.”

niet bij een IE-afdeling terecht komt. Als je echt perse IE wil
doen dan heeft een klein IE kantoor het voordeel dat je zeker
op de IE-afdeling terecht komt.”
“Veel studenten hebben het idee dat sommige advocaten-

gezin en relatie te zijn is ook waanzinnig belangrijk, het

kantoren een stug karakter bezitten,” zeg ik. “Het is
inmiddels wel een cliché dat ieder advocatenkantoor

belangrijkst. Mijn advies aan jonge juristen is dan ook dat als

zichzelf aanprijst van ‘wij hebben een open deuren beleid,“

je heel ambitieus bent en tachtig uur per week gaat werken,

antwoordt Dirk. “De ouderwetse gedachte is natuurlijk

vervolgens gaat scheiden en je kinderen nooit ziet dat de

dat bepaalde advocaten een beetje slavendrijvers zijn die

grootste fout is die je kan maken. Dat klinkt voor jonge

hun medewerkers slecht behandelen. Ik denk dat dat nog

mensen misschien saai, maar het is verschrikkelijk belangrijk.

steeds wel gebeurt. Met name bij grote kantoren. Bij kleine

Als je dat niet doet, dan kun je daar waarschijnlijk ontzettend

kantoren kan dat natuurlijk ook, maar ik denk dat dat nu

veel spijt van krijgen later. Ik weet zeker dat ik die spijt niet

wel echt de uitzondering is. Ik heb helemaal niet het idee

zal hebben, want die fout ik heb ik gelukkig niet gemaakt.

dat advocatenkantoren anno 2016 nog een stug karakter

Blijf dus vooral ook van het leven genieten op allerlei andere

hebben. De mensen die het voor het zeggen hebben zijn een

vlakken, omdat werk natuurlijk niet zaligmakend is. Het is

beetje tussen de 35 en 55. Die mensen zijn ook opgegroeid

hartstikke leuk om ambitieus te zijn, maar je moet vooral in

in de jaren ‘80 en ‘90, dus de echte, heel ouderwetse types

je privéleven ook gelukkig zijn, want dat is veel belangrijker.”

zijn langzamerhand aan het verdwijnen in de advocatuur.
Natuurlijk zijn er de workaholics, die om 4 uur opstaan en

DE NIEUWE LICHTING STUDENTEN

tot 11 uur doorwerken. De kantoren zelf weten echter ook

Een hoogleraar en advocaat die ontzettend veel ervaring

dat ze die norm niet aan iedereen meer kunnen opleggen,

heeft, vraag je natuurlijk om tips. Studenten denken

anders wil niemand meer bij hen werken. Er is tegenwoordig

namelijk vaak in hokjes en zijn bezig met van alles om hun

wat meer flexibiliteit qua werkuren, mensen zijn meer bezig

CV op te vullen, om zo werkgevers aan te spreken. Ik ben

met het bereiken van een gezonde work-life balance. Dat kan

benieuwd waar de nieuwe lichting studenten vooral op

wel eens lastig zijn, de advocatuur blijft een branche waarin

moet letten. “Het allerbelangrijkste blijft dat je goed kan

hard wordt gewerkt. Het wordt alleen wel steeds moeilijker

schrijven,” zegt Dirk. “De meeste mensen die in het recht

om mensen op te leggen fulltime te werken om überhaupt

werken kunnen redelijk goed praten en dat kun je ook een

kans te maken op een baan binnen de advocatuur. Mensen

beetje bijleren, maar als je niet kan schrijven krijg je het

leggen zich niet meer zo makkelijk daarbij neer.

gewoon hartstikke moeilijk. Ik merk toch dat goede scripties
goed zijn geschreven en slechte scripties vaak slecht zijn
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geschreven. Mensen schrijven en lezen tegenwoordig steeds

berichtje stuur via LinkedIn. Ik zou iedere student aanraden

minder. Mijn dochter van zestien bijvoorbeeld, die zit op

om vanaf het tweede jaar van de rechtenstudie een goede

het gymnasium in Amsterdam, wat je een topopleiding zou

LinkedIn pagina aan te maken. Daarmee bedoel ik dan niet

kunnen noemen, maar zij lezen wel steeds minder. Je ziet dat

dat je aangeeft hoe vaak je achter de kassa heb gezeten in

die generatie veel meer is gefocust op het kijken van online

je geboortedorp bij de plaatselijke HEMA. Het begint met

filmpjes, op Netflix en YouTube bijvoorbeeld. Communiceren

goede cijfers, maar nevenactiviteiten zijn natuurlijk ook

via Whatsapp en Instagram gebeurt ook veel, maar echt

erg belangrijk en nuttig om jezelf meer zichtbaar te maken.

goed schrijven is daarbij niet zo belangrijk. De spellingcheck

Je enthousiasme voor het recht tonen is ook erg belangrijk en

doet het werk wel, is de gedachte.

vooral weer dat goed kunnen schrijven komt naar voren. Het
ontplooien van diverse activiteiten kan goed helpen, zoals

De vaardigheid om goed te kunnen schrijven, zonder

het meedoen aan een pleitwedstrijd. Het sociale aspect en

fouten, maar vooral ook stijlmatig goed, is zo verschrikkelijk

goed kunnen praten is daarnaast ook van belang. Juridische

belangrijk. Rechten blijft een massastudie, waarbij je jezelf

kennis is hartstikke leuk, maar als je niet goed met cliënten

moet onderscheiden om op te vallen. Dit kun je bijvoorbeeld

kunt omgaan, wordt het lastig om echt een goede advocaat

doen door goede cijfers te halen en extra vaardigheden

te worden. Als je actief lid bent geweest van bijvoorbeeld

te ontwikkelen, zoals goed leren schrijven. Studenten zijn

een studentenvereniging of van een orkest, dan geeft dat

tegenwoordig heel erg mediawijs, ze kunnen alles vinden via

blijk van een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel.”

internet, maar dat maakt ze ook een beetje gemakzuchtig.
Mijn echte tip is, zorg dat je redelijk Duits kunt lezen en kijk

GOUDEN TIP(S)

wat er in Duitsland over een bepaald onderwerp geschreven

Om het interview af te sluiten, vraag ik nog een allerlaatste

is. Er gaat dan een wereld voor je open, ook op het gebied

gouden tip aan Dirk. “Goed kunnen schrijven en goed kunnen

van het informatierecht. Duitsland is zeker 5-6 keer zo groot

praten is heel belangrijk,” zegt Dirk. “Je goed verdiepen
in het kantoor waar je gaat solliciteren en kijken wat die

als Nederland en over ieder IE onderwerp is denk ik wel

mensen nu precies doen is ook belangrijk. Die informatie

“Rechten blijft een massastudie.
Je moet jezelf onderscheiden door
goede cijfers te halen en extra
vaardigheden te ontwikkelen,
zoals goed leren schrijven.”

staat allemaal openbaar op de website of op LinkedIn.
Misschien kom je vanaf dezelfde universiteit of uit hetzelfde
dorp. Het zijn ontzettende open deuren die ik nu intrap.
Blijk geven dat je de moeite hebt genomen om je te verdiepen
in het kantoor kan erg helpen. Zorg er daarnaast ook echt
voor dat je sollicitatiebrief foutloos is. Schrijf geen dingen
als ‘het is altijd al mijn droom geweest om bij uw kantoor te
komen werken.’ Dat schrijf je natuurlijk naar tien kantoren,

tien keer meer gepubliceerd. Alles waar je hier een scriptie

wees daar ook gewoon open in. Het belangrijkste is blijk

over zou willen schrijven, heb je daar een proefschrift van.

geven dat je je erin hebt verdiept. Dus oefen je schrijven,

Als je hier een proefschrift hebt, heb je daar drie handboeken.

heb je LinkedIn op orde en kijk veel naar Duitse bronnen,”

Het is best moeilijk om juridisch Duits te kunnen lezen en

besluit Dirk het interview.

begrijpen, maar het opent een wereld voor je waardoor je
veel beter kunt scoren. De meeste studenten focussen zich
alleen op wat er in Engeland en Amerika gebeurt. Duitse
bronnen zijn fantastisch, de Duitsers leggen alles heel
duidelijk uit en over alle onderwerpen is wel een kritische
noot of commentaar te vinden.
Daarnaast is het eerste wat je tegenwoordig doet, een
kijkje nemen op Google. Als ik bijvoorbeeld tentamens
nakijk en ik zie dat iemand een tentamen heel goed heeft
gemaakt, dan vind ik het leuk om zo iemand een steuntje
in de rug te geven. Dus ga ik ze googelen. Als ik dan op
een verzorgde LinkedIn-pagina terechtkom, en door het
bekijken van verschillende activiteiten kan zien wat iemand
allemaal gedaan heeft, dan is de kans veel groter dat ik een
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Denk grenzeloos
Bij Brinkhof weten we dat creatief denken, onbelemmerd door conventies of gewoontes,
leidt tot nieuwe en betere oplossingen. Dat inzicht passen wij toe op onze werkgebieden
technologie, communicatie en marktregulering. Daarbij benutten we maximaal de
dwarsverbanden tussen onze specialisaties: octrooirecht, intellectuele eigendom,
life sciences, mededingingsrecht en IT-, media- en telecommunicatierecht.
Nationale en internationale cliënten uit innovatieve sectoren vertrouwen op onze
vindingrijkheid en expertise, vooral doordat wij buiten de marges durven denken.
Wil je met ons meedenken? Vraag naar de mogelijkheden voor een student-stage,
of een van de andere kansen om te ervaren wat wij bedoelen.
www.werkenbijbrinkhof.com

H E T G R O T E TA L E N T
VA N B R I N K H O F A DVO C AT E N
Brinkhof door de ogen
van advocaat-stagiair Alexander de Leeuw
Door Lubna Safeer

p 28 januari 2016, een mooie zonnige dag,

STRAFRECHT OF INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT ?

interviewden Mario en ik een jonge advocaat-

Interesse voor het intellectueel eigendomsrecht is bij

stagiair, werkzaam bij Brinkhof Advocaten. Alexander de

Alexander ontstaan toen hij ging studeren aan Cardozo in

Leeuw, 25 jaar, heeft eind 2014 de onderzoeksmaster

New York. Zijn interesse voor het intellectueel eigen-

Informatierecht afgerond en was tevens lid van de

domsrecht was echter niet vanzelfsprekend. Tijdens

Studievereniging voor Informatierecht (SViR). Hij heeft

zijn bachelor rolde hij, net als vele andere studenten,

tijdens zijn studententijd stage gelopen bij onder andere

juist het strafrecht in, omdat hij vooral het pleiten erg

De Brauw Blackstone Westbroek en is daar ook werkzaam

aantrekkelijk vond. In de Verenigde Staten kwam hierin

geweest als paralegal. Verder heeft hij in het buitenland

echter een ommekeer. Daar volgde hij het vak intellectueel

gestudeerd, namelijk aan de Yeshiva Universiteit (Benjamin

eigendomsrecht. “Dat vond ik eigenlijk zo leuk”, zegt

N. Cardozo School of Law) in de Verenigde Staten en de

Alexander. “Die docent was heel erg gedreven en erg
gepassioneerd. Bovendien kon hij ook heel leuk zaken

“Toen bedacht ik dat ik me de
ellende van het strafrecht wil
besparen”

navertellen. Dat vond ik zo gaaf. Toen bedacht ik me dat ik
me de ellende van het strafrecht wil besparen. Bovendien
heb ik muziek en kunst altijd heel leuk gevonden. Toen ben
ik eigenlijk door het auteursrecht het intellectuele eigendom leuk gaan vinden. Met name de combinatie tussen

Universiteit van Kopenhagen in Denemarken. Alexander

creativiteit en het recht is wat mij aansprak.”

is sinds maart 2015 werkzaam bij Brinkhof op de sectie
octrooirecht en is in september 2015 gestart met de

In Nederland is Alexander vervolgens gaan onderzoeken

Beroepsopleiding Advocaten. Het is gek om iemand die maar

welke masters er worden aangeboden op het gebied van

ongeveer twee jaar ouder is dan ik te mogen interviewen.

het intellectueel eigendomsrecht. “Ik wist überhaupt niet

Het is alsof ik tegenover mijn eigen toekomst zit. Een plek

dat ze hier iets van het informatierecht of intellectueel

waar ik misschien over een jaar of twee ook zit.

eigendomsrecht hadden, omdat het voor mijn gevoel destijds
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ook niet echt werd gepromoot in de bachelor”, zegt Alexander.

gelukkig niet gekomen, zegt Alexander lachend.” Je scriptie

Uiteindelijk kwam hij uit bij de master Informatierecht aan de

is heel belangrijk vervolgt Alexander. “Als je komt solliciteren,

Universiteit van Amsterdam. Naast de inhoud van de master

dan wordt je scriptie gelezen en kun je er inhoudelijke vragen

vond hij het fijn dat de master Informatierecht aangesloten

over verwachten”.

was bij het onderzoeksinstituut IViR. “Mensen kennen
het. Als je daar gestudeerd hebt, dan heeft het een zekere

ONDERZOEKSMASTER

meerwaarde”, zegt Alexander. “Het IE is wel echt een kleine

Vervolgens vroeg ik of de onderzoeksmaster hem heeft

wereld. Als je een keer naar een bijeenkomst of congres

voorbereid op het werk als advocaat. In zekere zin wel,

gaat, dan is het 99% zeker dat je vijf mensen van het IViR

vindt Alexander, maar aan de andere kant ook weer niet.

tegenkomt”, vervolgt Alexander. Daarnaast vindt hij de SViR

“Je leert wel heel erg om alles tot op de bodem uit te zoeken,

ook een leuk initiatief. “Je ziet elkaar namelijk alleen maar

kritisch na te denken en goed je bronnen te checken. Dat zijn

in de collegebanken, maar verder zijn er geen gezamenlijke

eigenschappen waar je als advocaat je voordeel mee kunt

activiteiten. Het is toch een beetje een niche idee dat

doen. Aan de andere kant heb je in de advocatuur vaak niet
de tijd om een week lang elke dag aan iets te werken totdat

“Het IE is wel echt een kleine
wereld. Als je een keer naar
een bijeenkomst of congres
gaat, dan is het 99% zeker
dat je vijf mensen van het
IViR tegenkomt”

het perfect is. Dan kan deze manier van denken een beetje
een hindernis zijn, vooral als je gewend bent om alles tot in
de puntjes uit te zoeken. Daarnaast vindt hij dat de kennis
vanuit de praktijk, zoals bijvoorbeeld een stage, beter blijft
hangen dan de kennis die je opdoet tijdens de vakken.

BUITENLANDSE ERVARINGEN
Hoe was de ervaring om in het buitenland te studeren? “Dat
is nou één ding dat ik niet zou hebben willen missen tijdens
mijn studietijd”, zegt Alexander. “De eerste keer New York,

informatierecht, dus het is wel leuk en nuttig als je naast de

dat was natuurlijk overwhelming, omdat het een immens

studie met elkaar kunt borrelen en andere activiteiten kunt

grote stad is. Het is leuk om uit je comfort zone te worden

ondernemen.” Aanvankelijk wilde Alexander de éénjarige

getrokken om te zien wat je allemaal kan. Dat is wel een gaaf

master Informatierecht doen. Na zijn aanmelding werd hij

gevoel. Je ziet ook weer andere vakken, andere docenten

echter gebeld door het onderzoeksinstituut met de vraag of

en een andere manier van lesgeven. Kopenhagen lijkt meer

hij misschien de onderzoeksmaster Informatierecht wilde
volgen. De onderzoeksmaster Informatierecht duurt twee
jaar met een mogelijkheid om in het buitenland te studeren.
“Toen ben ik gaan twijfelen. Ik bedacht me op dat moment
dat als ik de gewone master zou gaan doen, ik op mijn 23e
ongeveer al klaar zou zijn en de advocatuur in zou gaan. Daar
vond ik mijzelf veel te jong voor. Ik heb daarom besloten om
de tweejarige master te gaan doen. Ik had geen haast om
af te studeren en de extra verdieping in het intellectueel
eigendomsrecht kon natuurlijk geen kwaad”, zegt Alexander.
Een groot verschil tussen de onderzoeksmaster en de
gewone master is dat je er meer onderzoeksvaardigheden
leert en een scriptie moet schrijven van twintig
studiepunten. Alexander schreef zijn masterscriptie over
softwareoctrooien van maar liefst 145 pagina’s. Hij behaalde
een 9,5 voor zijn scriptie en werd tevens derde bij de UvA
scriptieprijs, een knappe prestatie. Hoe heb je het schrijven
van een scriptie ervaren? “Leuk, maar ook wel heel moeilijk,
omdat je in je eentje wekenlang naar hetzelfde stuk zit te
kijken om het op de een of andere manier te verbeteren en
aan te vullen. Op een gegeven moment word je er gewoon
zo gek van, dat je het wel in de fik wil steken. Zo ver is het
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op Amsterdam”, zegt Alexander. Hoewel het heel leuk was

heb je overigens een gesprek met bijna alle partners.

in New York en de docenten gepassioneerd les gaven, viel

“Het idee is dat iedereen het er over eens is dat je een goede

het Alexander op dat het daar wel veel competitiever is

match bent”, zegt Alexander. Bij zijn sollicitatieprocedure

dan in Nederland. “Ik had een keer een les gemist en aan

vonden er drie gesprekken plaats met partners, één lunch

iemand gevraagd of ik zijn aantekeningen van de les mocht

met advocaat-stagiaires en moest hij een assessment maken.

“New York was natuurlijk
overwhelming”

EERSTE JA AR BIJ BRINKHOF
Wat heb je zoal geleerd in het eerste jaar bij Brinkhof?,
vervolgen we ons interview. Dat is een moeilijke vraag, vindt
Alexander. Naast alle opgedane technische inzichten is het

overnemen. Het antwoord was NEE! Deze concurrentie

volgens hem vooral wennen aan de advocatuur. Daarnaast

wordt gevoerd door het feit dat je ten opzichte van elkaar

vindt hij de beroepsopleiding pittig, vooral in het begin.

wordt beoordeeld. Het is niet zo dat iedereen die goed zijn

Hoe probeert Brinkhof zich te onderscheiden van andere

best doet een tien kan krijgen. Er is vooraf een verdeling

advocatenkantoren? Brinkhof probeert mee te gaan met

vastgesteld, bijvoorbeeld: één iemand kan een tien krijgen,

de technologie, zegt Alexander, bijvoorbeeld met apps die

twee mensen kunnen een negen krijgen en drie mensen

“Er heerst geen
super strakke hiërarchie”

een acht. Daardoor heb je een hele gekke sfeer, die je in
Nederland niet gewend bent. Als je in Nederland aan iemand
vraagt of je zijn of haar notities van de les mag overnemen,
dan krijg je die gewoon.” Aan de andere kant vindt hij dat
je er wel beter van gaat presteren. “Maar het is toch leuker

ervoor zorgen dat je gemakkelijk binnen het kantoor

om met je medestudenten een biertje te kunnen drinken en

met elkaar kunt samenwerken of informatie kunt delen.

elkaar te kunnen helpen bij het studeren,” vervolgt Alexander.

“De focus ligt vaak op innovatie”, vervolgt hij. Dit komt

Dat laatste was veel sterker het geval in Kopenhagen.

omdat de meeste zaken die wij op ons bordje krijgen over

EEN ORIËNTEREND KOPJE KOFFIE

sectie octrooirecht, maar hoe is de interesse hiervoor

Alexander werkte ten tijde van dit interview ongeveer

eigenlijk ontstaan? Alexander vindt het leuke van het

een jaar bij Brinkhof. Hij kwam tijdens zijn stage bij De

octrooirecht dat je uitgedaagd wordt buiten het recht.

Brauw in aanraking met Brinkhof. Hij zag toentertijd Mark

“Je krijgt vaak te maken met technologie waar je echt nog

van Gardingen, advocaat bij Brinkhof, pleiten tijdens een

helemaal niks vanaf weet en die je soms ook helemaal niet

innovatieve producten gaan. Alexander werkt zelf op de

rechtszaak. Hij was ervan onder de indruk en had besloten

snapt. Je krijgt dan de ruimte om je volledig in de technologie

dat hij een keer moest langsgaan bij Brinkhof. “Ik kende

te verdiepen, totdat je op een gegeven moment gewoon

het wel van naam, maar was er nog nooit eerder geweest

kunt uitleggen hoe bijvoorbeeld een reumamedicijn werkt.

en had daarom ook geen idee of het een leuk kantoor

Dat vind ik heel fascinerend”, zegt Alexander. Hij denkt ook

was. Ik wist wel dat het wat kleiner was en waarschijnlijk

niet dat je een technische achtergrond dient te bezitten om

ook een andere sfeer heeft dan De Brauw. Toen heb ik

het octrooirecht goed te kunnen uitoefenen. Het is volgens

een keer gebeld met de vraag of ik voor een oriënterend

hem wel handig, maar niet nodig. “Het belangrijkste is dat

kopje koffie mocht langskomen”, zegt Alexander. Dit leidde

je nieuwsgierig bent en dat je gefascineerd bent door hoe

uiteindelijk ertoe dat Alexander ging solliciteren bij Brinkhof.

“Dat je na drie maanden
gewoon kunt uitleggen hoe
een bepaald medicijn werkt,
vind ik fascinerend”

“Ik had er nooit stage gelopen. Je hoort tijdens je studie
wel welke kantoren er zijn en welke sfeer daar hangt. Ze
zijn echt best wel anders. Er is een aantal kantoren goed
met IE, maar ze zijn allemaal net wat anders qua sfeer”,
vervolgt Alexander. Hij denkt dat dit een belangrijke factor
is bij het bepalen van je toekomstige werkplek. “Het is hier
heel open, iedereen is vriendelijk, iedereen kent elkaar
en als er iets aan de hand is, kun je het altijd bespreken.

dingen werken. Als je iets uit interesse wilt uitzoeken, dan

Er heerst ook geen super strakke hiërarchie”, zegt Alexander.

snap je het uiteindelijk vaak wel. Als je het echter niet

Hij vindt ook dat stage lopen erg belangrijk is. Op die manier

interessant vindt, dan vind je het waarschijnlijk ook niet leuk

leer je volgens hem ook echt de mensen kennen met wie je

om uit te zoeken en dan zal je het vermoedelijk ook nooit

wellicht in de toekomst gaat werken. Als je gaat solliciteren

snappen”, zegt Alexander.
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WEINIG TIJD IN DE RECHTSZA AL

zich ontwikkelt. “Het is wel heel interessant als het komt.

Een andere prangende vraag is natuurlijk of hij veel tijd

Het verandert de hele markt. Als jij een octrooi van tafel wilt

doorbrengt in de rechtszaal. Minder dan hij zou willen,

vegen, hoef je niet meer per se naar Nederland. Nu moet je

vindt Alexander. Dat komt door de grote zaken die nu

voor de vernietiging of handhaving van het Nederlandse deel

lopen. “De belangen zijn vaak heel groot, dat laat je een

“Als mensen zien
dat je ergens warm van wordt,
dan krijg je de gunfactor en willen
mensen je het ook leren”

stagiair niet bepleiten”, zegt Alexander. Hij vertelt dat hij
net een pleitoefening van de beroepsopleiding achter de
rug heeft en dat hij het leuk zou vinden om dat vaker te
doen. Zou je later nog een andere weg willen inslaan?
Een hele andere weg inslaan, denk ik niet, zegt Alexander,
maar lesgeven zou ik wel eens leuk vinden, alhoewel ik
niet fulltime aan een universiteit verbonden zou willen
zijn. Er is namelijk een heel groot onderscheid tussen

van een Europees octrooi naar een Nederlandse rechtbank

onderzoeker zijn en advocaat zijn, het is een hele andere

en heb je een Nederlandse advocaat nodig. De concurrentie

wereld met een hele andere dynamiek. In de advocatuur

voor advocaten is nu dus beperkt tot Nederland. Met het

zit wat meer pit dan in de wetenschap. Daar gebeurt ook

unitair octrooi zal een Europese markt ontstaan. Om terug

“Het belangrijkste is
dat je nieuwsgierig bent en dat
je gefascineerd bent door hoe
dingen werken.”

te komen op de studie: studeren in het buitenland wordt
hiermee ook belangrijker. Het is goed om je te beseffen
dat de markt potentieel heel anders wordt en dat je straks
mogelijk naast de banenmarkt in Nederland meer kansen
hebt in het buitenland”, zegt Alexander.

TIPS AND TRICKS
Heb je nog tips voor ons en onze medestudenten? Het begint

veel, maar qua actie vind ik de advocatuur interessanter.

met goede cijfers halen in je master, zegt Alexander. “Dat is

Lesgeven lijkt me leuk, omdat ik presenteren heel leuk

erg belangrijk. Als je allemaal zesjes hebt, zullen werkgevers

vind. Het geeft veel voldoening om je kennis te kunnen

zich afvragen hoe dat komt en waar het is misgegaan. Maar

overdragen. Dat zou ik op een gegeven moment naast de

ik denk dat het vooral ligt in de nevenactiviteiten. Als je

advocatuur willen doen.”

de advocatuur echt leuk vindt, zou ik vooral aan een stage
denken. Dat levert praktijkervaring op en een stageverklaring

HET UNITAIR OCTROOIRECHT

met daarin een beoordeling, waaruit ook weer blijkt hoe

Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals het

goed je bent.” Zo een stageverklaring is waardevol volgens

merkenrecht en auteursrecht, zijn grotendeels gehar-

Alexander. Je werkt samen met verschillende mensen en

moniseerd door de Europese wetgever. Nu kan via

die beoordelen jou op hoe je werkt. “Ik denk dat je zonder

een Europese aanvraag in Europa octrooibescherming

stage lastig de advocatuur in komt. Dat is eigenlijk de enige

worden verkregen, maar deze algemene aanvraag-

manier om erachter te komen of je het wel echt leuk vindt,

procedure leidt uiteindelijk in feite tot een bundel van

ook niet onbelangrijk”, zegt Alexander. Het is volgens

nationale octrooien. In 2017 kan men wellicht voor een

Alexander zowel voordelig voor advocatenkantoren als

uitvinding met één octrooi bescherming krijgen voor de

“Enthousiasme is een hele
belangrijke factor.”

hele Europese Unie, namelijk via het unitair octrooirecht.
Wij vroegen Alexander wat hij van deze ontwikkeling
vindt. Het is volgens Alexander nog maar de vraag of
het er komt, maar hij hoopt van wel. “In Engeland is er
bijvoorbeeld al veel ophef of ze in de EU blijven. Stel

studenten. Vervolgens vraag ik of het raadzaam is om bij een

dat zij eruit stappen, dan heeft dat effect op het unitair

groot of klein kantoor te beginnen? Dat is heel persoonlijk,

octrooi, omdat Engeland een van de grootste landen

zegt Alexander. “Ik heb in mijn eerste jaar stage gelopen bij

is die dat moet accepteren. Als Engeland wegvalt dan

een middelgroot kantoor, vervolgens stage gelopen bij een

ontstaat er weer een hele grote verschuiving”, zegt

groot kantoor en ben uiteindelijk weer bij een wat kleiner

Alexander. (n.b. dit interview is afgenomen voordat de

kantoor terechtgekomen. Het is heel persoonlijk en moeilijk

uitslag van het Brexit-refenderum bekend werd) Het is

om te zeggen wat het beste is. Ik ken genoeg mensen die

volgens hem dus even afwachten hoe het unitair octrooi

bij een groot kantoor werken en het heel gaaf vinden om
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onderdeel te zijn van zo een groot bedrijf. Je hebt het gevoel

uur in de week moet werken. Voor mij is dat de combinatie

dat je aan de top staat. Het is maar net wat je leuk vindt”,

van recht en technologie.”

zegt Alexander. Het is overigens niet zo dat je stage moet
lopen bij het kantoor waar je wilt solliciteren. Alexander

Nadat we een uur in het kantoor hebben gezeten, krijgen we

heeft bijvoorbeeld zelf geen stage gelopen bij Brinkhof.

nog een korte rondleiding van Alexander. Vervolgens leidt hij

Volgens Alexander is het ook niet zo dat als je een bepaald

ons naar buiten, en dan bedenk ik me ineens, wie weet zal

vak niet hebt gevolgd tijdens je master, dat je er niet in kunt

ik later net als Alexander bij zo’n fantastisch kantoor werken.

gaan werken. “Als je kunt aantonen dat je een hele grote

Eerst nog maar even dit interview uittypen, de laatste vakken

interesse hebt voor een bepaald vakgebied en dat je erg

volgen en de scriptie schrijven. Daarna zie ik wel weer verder.

enthousiast bent, dan kan dat voldoende zijn. Enthousiasme
is een hele belangrijke factor. Als mensen zien dat je ergens
warm van wordt dan krijg je de gunfactor en willen mensen
je het ook leren”, zegt Alexander.
Heb je nog tips voor het schrijven van een scriptie? Je kan
bijvoorbeeld je scriptie schrijven bij een kantoor, zegt
Alexander. “Ik denk dat de valkuil van het schrijven van
een scriptie is, dat je eenzaam achter je computer zit te
werken. Dat heb ik zelf namelijk ook gehad, dat je dagenlang
in je eentje zit na te denken en dan verlies je de drive een
beetje. Je verliest dan motivatie. Bij mij kwam dit ook omdat

“Schroom ook niet om iemand
anders je scriptie te laten lezen.”
ik geen deadline had. Het is echt veel leuker als je het er
met iemand over kan hebben en kan sparren, dan haal je
er meer uit. Schroom ook niet om iemand anders je scriptie
te laten lezen. Dat is echt heel nuttig. Je kan tien keer over
je eigen fouten heen lezen. Laat het ook even rusten, dat is
een belangrijke tip. Laat het een dag liggen. Je zult dan zien
dat je de volgende dag weer heel andere dingen ontdekt.
Zorg in ieder geval dat je schrijft over een onderwerp dat je
aanspreekt en niet zomaar een onderwerp pakt. Niet alleen
maakt dit het makkelijker, het kan ook best voorkomen dat
je uiteindelijk een artikel schrijft over het onderwerp van je
scriptie. Ook een goede manier om jezelf te profileren.”
Tot slot vraag ik of hij nog een laatste gouden tip heeft.
Een gouden tip zou volgens Alexander zijn om vooral te
bedenken waar je zelf enthousiast van wordt. Waar word je
door geprikkeld? Stel jezelf de vraag waar jij je de komende
drie jaar met plezier mee bezig kunt houden. “Ik zou niet de
advocatuur in gaan, omdat je denkt dat het moet of omdat
je daarna weer een betere baan kan krijgen. Als je iets doet
terwijl je het niet leuk vindt, dan duurt elke werkdag erg lang.
Drie jaar lang je advocaat-stage ‘uitzitten’ is niet gemakkelijk.
Zoek naar iets waar je op een positieve manier door wordt
uitgedaagd. Als je ergens enthousiast over bent en het leuk
vindt, dan maakt het niet uit of je een keer vijftig of zeventig
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A DVO C A AT B I J D E B R AU W
Interview met Syb Terpstra
Door Tim de Groot

“Ongeoorloofde Mededinging” gaf in de master, heeft mij in

ACADEMISCHE LOOPBA AN

contact gebracht met Tobias Cohen Jehoram bij De Brauw.
Bachelor Nederlands Recht

Hoewel ik alleen ervaring had bij niche-kantoren werd ik

Rijksuniversiteit Groningen (2006-2010)

al snel aangenomen. Ik kan overigens iedereen aanraden
zowel bij grote als bij niche kantoren een stage te lopen om

Uitwisseling

te ontdekken wat je het meest ligt.

University of New South Wales in Sydney (2012)
Is het moeilijk om
aangenomen te worden bij De Brauw?

Master Informatierecht
Universiteit van Amsterdam (2010-2012)

Nou, het sollicitatieproces is best pittig, maar dat geldt voor
ieder groot kantoor. De procedure bestaat uit een algemene

JURIDISCHE LOOPBA AN:

intelligentietest, een financiële actualiteitentest, een korte
Stage bij Bousie Advocaten (2009)

capaciteitentest en twee rondes van twee één-op-één-

Studentstage bij Klos Morel Vos & Schaap (2011)

gesprekken met een partner. Tot slot ga je lunchen met twee

Paralegal bij Bousie Advocaten (2012-2013)

advocaat-stagiaires om antwoord te krijgen op je resterende

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek (2014-nu)

vragen. Die één-op-één-gesprekken lijken intimiderend,
maar het is vooral heel erg leuk. De partners zijn gewoon
heel erg geïnteresseerd in wie jij bent als persoon en in de

Hoe ben je bij De Brauw terechtgekomen?

keuzes die je hebt gemaakt. Ik vind dat aangenamer dan een
kruisverhoor met drie ondervragers.

Ik was al in mijn bachelor gegrepen door het IE-recht.
Wat voor soort mensen hopen ze te vinden met dat proces?

Dit heeft zich doorgezet tot mijn master en is ook de reden
geweest dat ik heb gekozen voor de master Informatierecht.
Toen het einde van de master in zicht was heb ik het

Er is geen specifiek “De Brauw-type”. Het gaat erom dat je

werkende leven nog even uitgesteld door op uitwisseling te

kunt aantonen dat je de potentie hebt een goede advocaat

gaan naar Australië. Ook daar heb ik me op IE gefocust. Terug

te worden. Daarbij is het volgen van een gespecialiseerde

in Nederland kon ik een klus doen bij Bousie Advocaten. Ik

master niet essentieel. Zo is er bijvoorbeeld een speciale

had daar al stage gelopen in mijn bachelor. Het kantoor

interne opleiding opgezet om mensen aan te nemen die niet

bestaat intussen niet meer en Hans Bousie is nu partner bij

in Nederland hun bachelor hebben gedaan. Wel is het zo dat

bureau Brandeis. Na daar een jaar als paralegal te hebben

er best wel veel mensen die bij De Brauw werken van het IViR

gewerkt ging ik de opties voor een meer permanente

komen. Axel Arnbak en Lodewijk Pessers zijn voorbeelden,

aanstelling verkennen. Feer Verkade, die toen nog het vak

maar ook oud-klasgenoten van mij werken hier inmiddels.
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Hoe ziet het leertraject eruit als je hier als pas-afgestudeerde

Waarom legt De Brauw zoveel nadruk op dit

student aan de slag gaat?

opleidingstraject?

Bij De Brauw begin je met de “Brauwerij”. Een half jaar lang

Het doel is om ervoor te zorgen dat je een goede advocaat

word je met een groep van circa twintig mensen klaargestoomd

wordt. Onderdeel daarvan is dat je soms ook werk doet dat

om aan de slag te gaan op het kantoor. Onder begeleiding

niet direct met je specialisatie te maken heeft. De Brauw

van senior medewerkers verleen je rechtsbijstand aan een

“Je weet nooit zeker,
van tevoren, hoe je
week eruit ziet.”

stel cliënten die je krijgt toegewezen. Je moet zelf stukken
opstellen, contact met cliënten afhandelen en zittingen
doen. Na dat half jaar moet iedereen tweemaal anderhalf
jaar op een sectie werken met halverwege een verplichte
sectiewissel. Iedereen wordt in principe ingedeeld bij de
sectie van zijn of haar voorkeur, waarbij je één helft op een

doet veel grote zaken die multidisciplinair zijn en dan is het

procespraktijk terechtkomt en één helft bij een corporate

nuttig als je enigszins bekend bent met meerdere expertises.

adviespraktijk. Het is een intensief traject, maar je leert in

Specialisatie is natuurlijk nog steeds goed mogelijk bij
De Brauw, maar het is goed om soms ook even uit je

“De leercurve is
gewoon superstijl”

comfortzone te worden getrokken en even iets anders te
doen. De Brauw is met de 'Brauwerij' een voorloper geweest
en ook met de wat meer flexibelere inzet van advocaten is
zij dat.

die periode heel veel. Ik besteedde mijn eerste anderhalf
Is dat iets wat je toejuicht?

jaar op de sectie “Corporate" bij de expertise ‘M&A’. Nu zit ik
op de sectie “Litigation” bij de expertise ‘IP’ maar ik had ook
kunnen kiezen voor bijvoorbeeld ‘IT en Privacy’, ‘Arbitrage’

Ja, dat is juist iets wat me aantrekt tot werken als advocaat

of ‘Corporate Litigation’. De bedoeling is dat je 80% van je

bij een groot kantoor. Je werkt voor veel cliënten in veel

werkzaamheden verricht op de expertise van je voorkeur

verschillende branches met veel verschillende vragen.

en voor de overige 20% word je enigszins flexibel ingezet.

Ook de combinatie tussen advieswerk en proceswerk vind ik

Zo werk ik nu bijvoorbeeld ook aan een post-M&A geschil en

mooi. Het is gewoon een uitdaging.

ben ik betrokken bij privacy-zaken.
Oke, veel variatie dus. Wat zijn nog andere redenen om als
student Informatierecht bij De Brauw te willen werken?
Als je het leuk vindt om grote cliënten te vertegenwoordigen
dan moet je bij De Brauw zijn. De meeste van onze cliënten
zijn multinationals met een sterke band met Nederland
of hebben een hoofdkantoor hier. Daarnaast werk bij je
De Brauw heel vaak aan spraakmakende zaken die regelmatig
terugkomen in het nieuws. Ook zijn er mogelijkheden om naar
het buitenland te gaan. Zo hebben we vestigingen in New
York, Londen, Shanghai, Singapore en Brussel. Gedetacheerd
worden bij een cliënt of een bevriend kantoor in het
buitenland kan ook. De belangrijkste reden blijft natuurlijk
de “Brauwerij”, het opleidingstraject en de grote ‘IP’ en
‘IT en Privacy’ secties. Als werken op een groot kantoor je
aantrekt en je interesse hebt in een van die rechtsgebieden
dan is De Brauw perfect.
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HET IVIR
VA N U I T V E R S C H I L L E N D E
B E T R E K K I N G E N B EZ I E N
Een interview met promovenda Manon Oostveen
Door Martijn Poulus

Manon Oostveen en ik ontmoeten elkaar in

en

het documentatiecentrum van het Instituut

Informatierecht (SViR), tegenwoordig als promovenda en

mede-oprichtster

van

de

Studievereniging

voor

voor Informatierecht (IViR), ten tijde van dit interview nog

docent van het basisvak Informatierecht van de gelijknamige

niet verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Vendelstraat,

masterstudie. Ik tref Oostveen in een voor haar spannende

maar gevestigd in de nok van het Oost-Indisch Huis aan

periode; een paar dagen na ons gesprek vertrekt de jonge

de Korte Spinhuissteeg te Amsterdam. Een imposant en

promovenda (28) naar Berlijn, om zich daar in het kader

karakteristiek gebouw in renaissance-stijl, dat in vroegere

van haar promotieonderzoek voor een periode van drie

tijden dienstdeed als hoofdkantoor van de Verenigde Oost-

maanden als research-fellow te verbinden aan het Alexander

Indische Compagnie. We nemen plaats tussen de vele

von Humboldt Institute for Internet and Society, waarover

boeken en jaargangen van juridische tijdschriften, af en

verder in deze bijdrage meer.

toe omhoog turend naar de nostalgisch ogende en soms
plotseling en verrassend hard krakende (eiken?)houten

STUDIETIJD

plafondbalken. De burelen van het IViR en de nabijgelegen

Oostveen’s eerste kennismaking met het recht vond

rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam zijn een

plaats aan de Universiteit Utrecht, waar zij haar bachelor

vertrouwde omgeving voor Oostveen. Sinds 2011 houdt ze

Rechtsgeleerdheid behaalde. Haar studententijd kenmerkte

zich hier in verschillende hoedanigheden dagelijks bezig met

zich door een primaire focus op het ontdekken van het

het informatierecht. Voorheen als researchmasterstudente

studentenbestaan, het ontplooien van extra-curriculaire
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activiteiten en vorming en uitkristallisering van haar

door zoekmachines. “Ik begon de risico’s van personalisatie

(juridische) interesses. Oostveen: “Tijdens een studentstage

van zoekresultaten in te zien voor internetgebruikers en

bij een muzieklabel ben ik voor het eerst in aanraking

voor de democratie in het algemeen. Het gevaar bestaat

gekomen met het intellectuele eigendomsrecht en

dat mensen in een informatiecocon terechtkomen en louter

kwam het besef: dit is het. Ik ben vervolgens binnen mijn

selectieve informatie ontvangen. Dit kan een negatief effect

bachelorstudie een IE-vak gaan volgen en begon met name

hebben op opinievorming en vrije toegang tot informatie.” 1

geïnteresseerd te raken in het auteursrecht. De logische
vervolgstap was een master die op deze interesses aansloot.

Ondanks het veeleisende karakter van de researchmaster

Dan kom je al snel uit bij het IViR. Het instituut stond en

heeft Oostveen kans gezien naast haar studie een aantal

staat immers bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit van

interessante nevenactiviteiten te ontplooien. Zo volgde

informatierechtelijk onderzoek en onderwijs. Aangezien ik er
vanaf dat moment honderd procent voor wilde gaan heb ik
me, zonder lang te twijfelen, aangemeld voor de tweejarige

1 M.A.A. Oostveen, World Wide Web of Your Wide Web? Juridische aspecten van
zoekmachine-personalisatie, Tijdschrift voor Internetrecht 2012, afl. 6, p. 173-179.

research-variant van de master Informatierecht. Binnen de
researchmaster heb ik veel verdiepend onderzoek gedaan
en ben zodoende in verschillende en uiteenlopende IE- en
informatierechtelijke onderwerpen gedoken. Een mooi
bijkomend voordeel van de researchmaster ten opzichte
van de reguliere master is dat ik de mogelijkheid kreeg aan
de Universiteit Hannover te studeren en daar een tweede
masterdiploma te behalen, een ervaring waar ik met veel
plezier op terugkijk.”
Tijdens haar studie aan het IViR vond een interessante, en voor
IViR-studenten wellicht herkenbare omwenteling plaats. Daar
Oostveen aanvankelijk voornamelijk geïnteresseerd was in IEgerelateerde onderwerpen, begon langzaam haar interesse
voor het informatierecht de oorspronkelijke interesse voor
het IE-recht te overschaduwen. “Doordat ik kennis nam van
allerlei prangende en interessante vraagstukken die spelen
binnen de informatiemaatschappij, zoals op het gebied van
privacy, vrijheid van meningsuiting en mediarecht, ben ik
me tijdens mijn studie meer op dergelijke onderwerpen
gaan richten.” Een voorbeeld hiervan is het onderzoek dat
Oostveen deed naar de personalisatie van zoekresultaten

Foto: 31pictures.nl
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ze een studentstage binnen de praktijkgroep Intellectual

van big data-ontwikkeling en de concrete effecten daarvan

Property, Media and Technology (IPMT) van het inter-

op mensen. Mijn promotieonderzoek richt zich op de vraag in

nationale advocatenkantoor Hogan Lovells, en werkte ze

hoeverre het huidige Europese gegevensbeschermingsrecht

als vrijwilliger bij burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom,

privacyproblemen kan oplossen, die door de opkomst van

waar ze zich voornamelijk toelegde op het schrijven van

big data zijn ontstaan. Het is een mooi onderwerp waar

blogs voor de website van de organisatie. “Gedurende

de laatste tijd, ook in mainstream media, veel aandacht

een academische studie zit je met name met je neus in de

voor bestaat. Ik merk bijvoorbeeld dat wanneer ik op een

boeken. Tijdens mijn studentstage bij Hogan Lovells heb ik

verjaardag iets over mijn onderzoek vertel, veel mensen

een goed beeld gekregen van hoe het IE- en informatierecht

problemen herkennen, iets dat vaak anders is wanneer je

in de proces- en internationale transactiepraktijk zijn vorm

meer algemeen juridische onderwerpen ter sprake brengt.”

krijgt. Bij Bits of Freedom wordt weer met een geheel andere
bril naar het recht gekeken. Ik heb er veel van geleerd het

DE TOEKOMST

recht vanuit verschillende posities te beschouwen − dan

Drie dagen na ons interview vertrekt Oostveen naar

pas wordt duidelijk dat allerlei belangen ervoor kunnen

Berlijn, om daar bij het Alexander von Humboldt Institute

zorgen dat een situatie vanuit meerdere invalshoeken kan

for Internet and Society te gaan werken. Oostveen: “Bij

worden benaderd, iets dat je ‘uit de boeken’ niet leert. In

het instituut werken veel jonge onderzoekers, afkomstig

de advocatuur kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de visie

uit de hele wereld. Het idee van mijn verblijf is om met

die je op een bepaald onderwerpt hebt, ondergeschikt dient

die onderzoekers ideeën uit te wisselen over mijn en hun

te zijn aan het belang van de cliënt. Wanneer je voor een

lopende onderzoek, om zo tot nieuwe inzichten te komen en

burgerrechtenorganisatie werkt, dien je het recht meer

elkaar te inspireren. Het instituut heeft een interdisciplinair

vanuit het algemeen maatschappelijk belang te benaderen.”

karakter en huisvest onderzoekers uit verschillende
wetenschappelijke disciplines. Bij privacyonderzoek worden

STUDIEVERENIGING VOOR INFORMATIERECHT

bijvoorbeeld vaak politicologen betrokken. Ik kijk er erg naar

Tijdens haar studie kreeg Oostveen de gelegenheid

uit om ook een keer door een niet-juridische bril naar mijn

om op initiatief van het IViR betrokken te zijn bij de

onderzoek over Big Data te kijken.” Wat Oostveen na haar

oprichting van de SViR. “Bart van der Sloot, onderzoeker

promotie wil gaan doen weet ze nog niet: “Ik houd alle opties

aan het IViR, kwam met het idee om in het kader van de

open, maar ik verwacht dat het informatierecht een grote rol

bevordering van sociale cohesie een studievereniging

zal blijven spelen in mijn verdere carrière.”

voor informatierechtstudenten op te richten. Bart heeft
mij en een andere researchmasterstudent gevraagd twee
studenten te vinden om samen met ons zitting te nemen
in het oprichtingsbestuur van de vereniging. Tijdens het
eerste jaar van de SViR hebben we hard ons best gedaan
om de vereniging van de grond te krijgen. Ik ben dan ook
erg trots op het feit dat de SViR nu is uitgegroeid tot een
professionele studievereniging met mooie studiereizen, veel
activiteiten en een mooi ledenblad. Ik heb echt het idee dat
de vereniging haar doel dient. Studenten hebben er veel aan,
zowel in sociaal als professioneel opzicht.”

PROMOTIEONDERZOEK
Na afronding van haar studie is Oostveen direct aan de
slag gegaan als promovenda bij het IViR. “Mijn onderzoek
richt zich op privacy en gegevensbescherming in een Big
Data context. Op dit moment worden ontzettend veel
gegevens geproduceerd, verzameld en geanalyseerd. Dit
kan tot mooie uitkomsten leiden, zoals de verbetering
van bedrijfsprocessen, het bestrijden van fraude of het
ontwikkelen van betere behandelmethoden voor ziektes. In
mijn onderzoek ligt de nadruk echter op de negatieve kanten

/ 36

R EC H T E R WO R D E N ?
GA EERST IETS ANDERS DOEN!
Interview met rechter mr. Melanie Loos
Door Xavier Wolfgang en Mario Matic
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oen ze student was, had ze niet de ambitie om

Als partijen er onderling niet uitkomen, dan beslist de rechter.

rechter te worden. Toch werd ze gegrepen door het

“Beslissen geeft grote verantwoordelijkheid en dat vind ik

ambt. Inmiddels is ze zes jaar rechter bij de rechtbank Den

heel uitdagend om te doen.” Rechter ben je bijna 24 uur per

Haag, op dit moment op het gebied van het intellectuele

dag, zo blijkt. “Je bent je er van bewust dat je een bepaalde

eigendomsrecht. Mr. Melanie Loos studeerde van 1994 tot

positie hebt. Als er op een verjaardagsfeestje gevraagd

1999 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar studie

wordt naar juridisch advies moet je daar voorzichtig mee zijn.

ging ze als advocaat aan de slag bij advocatenkantoor Clifford

Ik kan best in abstracto iets uitleggen waar ik wat van weet,

Chance LLP, waar ze tien jaar bleef. Daarna pas maakte zij de

maar ik ga me niet bemoeien met concrete zaken.”

overstap naar de rechterlijke macht. We vroegen haar naar
haar studietijd, hoe het is om rechter te zijn en hoe ze daar

Ze twijfelt als rechter nooit over vonnissen. “Tegen de tijd

is gekomen.

dat je je handtekening onder het vonnis zet heb je veel tijd
in de zaak gestoken en veel zorg in de motivering dat je
het dan naar eer en geweten de juiste beslissing vindt. Als

RECHTER BEN JE BIJNA 24 UUR PER DAG
“Rechter worden, is een proces geweest: na mijn studie heb

het dan later, in hoger beroep, anders lijkt te liggen, dat

ik eerst als advocaat gewerkt.” De advocatuur is een goede

is dan zo. Soms is dat een ander juridisch oordeel, maar

voorbereiding op het rechterschap, zo vertelt ze. Je leert de

vaak zie je dat een zaak geëvolueerd, veranderd, is: er

op de universiteit opgedane kennis toe te passen. “Cliënten

stellingen bijgekomen of verlaten zijn. Zo werkt het systeem:

komen voor praktisch advies toegesneden op hun business.”

ik ben de eerste feitenrechter, kijk als eerste naar een zaak,

Je bent bezig om abstracte leerstukken te vertalen naar

maar daarna kunnen partijen in hoger beroep voor een
herbeoordeling.”

“Beslissen geeft grote
verantwoordelijkheid en dat
vind ik heel uitdagend om te
doen.”

“Het is je vak als rechter, om te beslissen. Als je moeite met
kritiek hebt, moet je geen rechter worden. Bij ieder vonnis,
of het al dan niet de media haalt, weet je dat de in het ongelijk
gestelde partij niet blij is en waarschijnlijk het oordeel onjuist
zal achten. Haar doel is het vonnis zo te motiveren dat ook
de verliezende partij begrijpt: “dat was toch misschien niet

een advies, met contracten opstellen en met het oplossen

zo’n pleitbaar standpunt, ik baal ervan, maar ik begrijp dat

van geschillen. Dat kan ook in juridisch minder interessante

dit de uitkomst is.”

zaken. “Een echtscheiding is juridisch misschien niet zo heel
interessant, maar wel belangrijk voor de partijen waar het

SCRIPTIE OVER VERGELIJKENDE RECLAME

om gaat.” Daar moet je gevoel voor hebben of krijgen, zoveel

De studierichting Recht in Europa was voor Melanie Loos

wil ze maar zeggen. “Ik zou iedereen die rechter wil worden

de reden om in Nijmegen te studeren. “Ik wilde Nederlands
recht doen en Europees recht en dat kon op dat moment in

dan ook aanraden: ga eerst iets anders doen.”

Maastricht en Nijmegen als volledige studierichting. Onder
Rechter zijn, is heel afwisselend, zo vervolgt ze. “Je bent

andere schreef ik een scriptie over de Europese Richtlijn

én met mensen én met zaken bezig. Het gaat partijen om

vergelijkende reclame.”

hún zaak en ze willen tot een oplossing komen.” Soms
komen partijen er op zitting alsnog samen uit, vaak nadat ze

Toen ze als advocaat aan de slag ging, ontstond echt haar

heeft aangegeven hoe zij voorlopig tegen de zaak aankijkt.

passie voor IE-recht. “Nou is bij IE-zaken de jurisprudentie al
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inbreuk wordt gemaakt die zo snel mogelijk moet worden
beëindigd. Het is niet zo dat het spoedeisend-belang
criterium in kort geding een wassen neus is zoals wel eens
wordt gedacht.” Als een partij te lang stilzit en te lang wacht
met het instellen van een vordering kan het volgens haar
zo zijn dat spoedeisend belang bij het opleggen van een
voorlopige voorziening ontbreekt, terwijl dat wellicht eerst
wel aanwezig was.

TECHNISCHE ACHTERGROND
Octrooigeschillen zijn volgens Melanie Loos lastiger zonder
énige technische achtergrond. “Als je een pure alfa bent,
is het waarschijnlijk niet een rechtsgebied waar je jezelf
heel comfortabel in voelt.” Er zijn weinig rechtsgebieden
waar recht en techniek zo dicht bij elkaar komen als in
het octrooirecht, vertelt ze. Toch wil ze ook een nuance

Fotograaf: Janne Tuijnman

aanbrengen. “Het is niet zo dat een technische studie een

heel concreet en leuk om te lezen, maar zolang je studeert,

vereiste is. Het is een kwestie van lezen en proberen je te

is jurisprudentie toch nog heel abstract. Als je met concrete

verdiepen in de materie: uiteindelijk lichten de advocaten

zaken aan de slag gaat, wordt het boeiender.” Bij de meeste

en de meegebrachte deskundigen ter zitting de uitvinding

grotere advocatenkantoren ben je als advocaat-stagiaire

(of het vermeende ontbreken daarvan) nog toe en stel je

ten minste werkzaam op twee afdelingen, legt ze uit.

als rechter vragen ook om te verifiëren of je de relevante

“Na anderhalf jaar arbeidsrecht ben ik IE-zaken gaan doen.”

punten bij bestudering van het dossier goed hebt begrepen.”

De afwisseling maakt het werk als “IE-rechter” zo interessant.

Bij de sectie IE van de rechtbank Den Haag schrijven de

“Afwisseling tussen zaken over verschillende IE-rechten, maar

rechters de meeste bodemvonnissen zelf, dus zonder

ook tussen kort gedingen en pleidooien, enkelvoudig en

bijstand van een griffier, licht ze toe. “De twee stafjuristen die

meervoudig, houden het boeiend.” De voorbereidingstijd

werkzaam zijn op de sectie worden voornamelijk ingezet bij

verschilt per zaak. “Voor een octrooi-pleidooi hebben de

IE-kort gedingen voor het schrijven van concept-vonnissen.

rechters van de meervoudige kamer zo’n vier á vijf dagen

Zij gaan ook mee naar de zitting.” Het is historisch gegroeid:

om het dossier te bestuderen, want dat zijn al gauw een of

de IE sectie behandelt veel meervoudige octrooizaken.

meer verhuisdozen vol mappen. Voor een kort geding kan

Het is dan effectiever als een van de rechters het concept-

het zijn dat er maar een paar uur nodig is. Over het algemeen

vonnis schrijft omdat je toch al met drie rechters op een zaak

bereid ik een kort geding pas een dag voor de zitting voor,

zit. Daar ook weer een stafjurist of griffier bij te betrekken

ook omdat kort gedingen nogal eens kort voor de zitting

is dan minder efficiënt. Ik weet dat wij daar anders in zijn

worden ingetrokken. ” De meeste tijd gaat toch zitten in het

dan andere afdelingen van onze rechtbank of andere

schrijven van het vonnis.

rechtbanken. Bij comparities van partijen in bodemzaken is
meestal dus geen griffier aanwezig, die komt alleen nog voor

“Veel IE-zaken beginnen met een kort geding. Eiser, vaak de

het opmaken van het proces-verbaal.”

rechthebbende, stelt dat er spoedeisend belang is omdat er
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De vrijheid van mededinging is het uitgangspunt en IE-rechten

betrokkenheid laten zien door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk

zijn daarop de uitzondering, vertelt ze en “die rechten zijn

te doen of pro bono werk. ”

wettelijk geregeld. Het zijn er een heel aantal, maar ze hebben
elk een eigen functie.” Wel kan er volgens haar een zekere

Melanie Loos sluit af met een tip: “Als je een carrière

overlap in zitten: tussen merken- en handelsnaamrecht

ambieert in de rechtspraak is het belangrijk om eens te

bijvoorbeeld

komen kijken. Je bent vast wel eens op een zitting geweest,

en

tussen

auteurs-

en

modellenrecht.

“Er wordt wel kritisch gekeken naar de ingeroepen IE-rechten.

maar bezoek meerdere soorten zittingen. Dan zie je vanzelf

In een octrooizaak waarin de octrooihouder claimt dat de

of het je aanspreekt.” Misschien minder bekend is dat er ook

gedaagde inbreuk maakt op zijn octrooi wordt nagenoeg

mogelijkheden zijn voor studenten om als buitengriffier bij

standaard het verweer gevoerd dat het octrooi nietig is.

de rechtbank werkzaam te zijn, vertelt ze, “dan ga je als als

Maar ook bij merken-, modellen- en auteursrechtzaken

griffier mee naar zittingen. Ook zijn er studenten die na hun

wordt de geldigheid van het ingeroepen recht vaak betwist.

studie, als juridisch medewerker bij de rechtbank aan de slag

Er wordt dus zeker kritisch naar de geldigheid van IE-rechten

gaan en die zo alvast een kijkje in de keuken krijgen.”

gekeken. Het is niet zo, zoals jullie mij vragen, dat als je maar
beroep doet op een IE-recht je een enorme voorsprong hebt.”

Op de website van de Rechtspraak (www.rechtspraak.nl)

De vraag of het aantal IE-rechten gecombineerd met een

staat allerlei informatie over carrièremogelijkheden.

hoge beschermingsduur uiteindelijk niet het gevaar in
zich draagt dat er weinig ‘rechtenvrij’ domein resteert,
beantwoordt zij dan ook ontkennend.

WERK VINDEN BIJ EEN RECHTBANK
Meer studenten enthousiast maken voor de rechtspraak is
volgens Melanie Loos niet nodig. “Ik denk dat studenten die
een carrière in de rechtspraak ambiëren dat enthousiasme
al hebben. De rechtspraak gaat daar anders mee om
dan advocatenkantoren die een actiever wervingsbeleid
voeren. Hoewel de rechtspraak wel vertegenwoordigd is
bij carrièrebeurzen is de rechtspraak minder prominent
aanwezig dan de advocatuur. Afgestudeerde juristen die
de intrinsieke interesse hebben, vinden hun weg wel en er

“Goede cijfers en een cv zijn
niet allesbepalend”
zijn regelmatig vacatures; dus je kan solliciteren en kijken of
je de selectieprocedure succesvol doorloopt. Dat de raioopleiding is herzien, speelt ook een rol: vanuit de collegebank
rechterlijk ambtenaar worden kan niet meer. Je zal eerst
juridisch relevante werkervaring buiten de rechtspraak
moeten opdoen.”
Goede cijfers en een cv zijn niet allesbepalend, vervolgt
ze. “Maar zijn uiteraard relevant. Zeker in een krappe
arbeidsmarkt moet de sollicitatiebrief goed zijn: je kan je
motivatie in een brief beter verwoorden dan met bullets
op je cv. Tijdens de sollicitatie– en selectiegesprekken
wordt ook gelet op goede communicatieve vaardigheden,
die zijn immers van belang voor de zitting. Als je een
carrière ambieert in de rechtspraak en je weet dat ze
maatschappelijke betrokkenheid waarderen, kan je die
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V E R G E E T J E N I E T I E T S?
Implementatie van het Google Spain-arrest door Google,
de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse rechter
Door Martijn Poulus

1.1 INLEIDING

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Nederlandse rechter

Op 13 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese

het Google Spain-arrest toe in de (rechts)praktijk?6

Unie (HvJ EU / Hof) uitspraak gedaan in de inmiddels
bekende en beruchte Google Spain-zaak, die in de literatuur

1.2 FEITEN EN PROCEDUREVERLOOP

ook wel wordt aangeduid als het Costeja-arrest.1 In deze

In 1998 publiceerde de Spaanse krant La Vanguardia twee

zaak bepaalde het Hof, kort gezegd, dat exploitanten

berichten waarin de openbare veiling van onroerend

van zoekmachines op basis van art. 12 van de Europese

goed

Privacyrichtlijn gehouden kunnen worden gegevens over

werd georganiseerd in verband met een beslag op

personen te verwijderen uit zoekresultaten, die onvolledig

goederen van Mario Costeja González, ter betaling van

of onjuist zijn. Ook kan een verwijderverzoek worden

socialezekerheidsschulden. Wanneer in Google Search

gedaan wanneer andere bepalingen van de Privacyrichtlijn

de naam van González werd ingevoerd, toonden de

niet worden nageleefd, waardoor de verwerking (het tonen

zoekresultaten twee hyperlinks naar de website van La

en rangschikken van bepaalde zoekresultaten) onrechtmatig

Vanguardia waarop informatie over de openbare verkoop was

2

werd

aangekondigd.

De

openbare

verkoop

De uitspraak van het Hof heeft veel stof doen

te vinden. González was van mening dat de informatie door

opwaaien en is in de literatuur veelvuldig beschreven en

La Vanguardia moest worden verwijderd of gewijzigd; het

is.

3

becommentarieerd.4 Ook de redactie van dit blad besteedde

beslag was al jaren geleden afgehandeld en het vermelden

in een eerdere editie aandacht aan het Google Spain-arrest

ervan had inmiddels elke relevantie en nieuwswaarde

en het daaruit voortgevloeide ‘right to be forgotten’ − of het

verloren. González richtte zich tot de Spaanse toezichthouder

wellicht scherper geformuleerde ‘right not to be indexed’.5

op de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens,

Nu het arrest inmiddels twee jaar geleden is gewezen kan

de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Bij dit

een balans worden opgemaakt: hoe passen Google, de

Spaanse equivalent van de AP stelde González een klacht in
tegen de uitgever van La Vanguardia en tegen Google Inc. en
Google Spain. De AEPD stelde vast dat de krant de informatie

1 HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google Spain).

niet hoefde te verwijderen, aangezien het stuk rechtmatig

2 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (PbEG 1995, L 281/31).

was gepubliceerd. De klacht tegen de beide entiteiten van
Google werd wel toegewezen. De zoekmachine diende de
noodzakelijke maatregelen te nemen om de informatie

3 In deze bijdrage richt ik mij uitsluitend op de gevolgen die het arrest heeft voor de
mogelijkheid om zoekmachines te verzoeken bepaalde zoekresultaten te verwijderen.
De beantwoording van de prejudiciële vragen omtrent de territoriale werkingssfeer van
de Privacyrichtlijn en de definitie van verantwoordelijke in de Privacyrichtlijn komen
niet aan bod. Zie over deze onderwerpen bijvoorbeeld de annotatie bij het Google
Spain-arrest van H. de Vries, Tijdschrift voor Internetrecht 2014, afl. 4, p. 124 - 129.

over het beslag uit de zoekresultaten van Google Search te

4 Zie bijvoorbeeld: S. Kulk & F. Zuiderveen Borgesius, De implicaties van het Google
Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM-bulletin 2015, afl. 1, p. 3 - 19 en
G.J. Zwenne, Het internetvergeetrecht, Ars Aequi 2015, afl. 9, p. 9 - 17.
5 A. Goubitz & Y. Fouad, Een algemeen recht om onvindbaar te worden? Informail 2014,
afl. 2, p. 15 - 16.

6 Gelet op het marktaandeel (94%) van Google Search in Nederland en het feit dat
Google als enige zoekmachinedienst informatie vrijgeeft over de toepassing van
verwijderverzoeken is in deze bijdrage louter de implementatie van het Google Spainarrest door Google geanalyseerd. Zie met betrekking tot het marktaandeel van Google
Search J.V.J. van Hoboken, Search Engine Freedom – on the implications of the right to
freedom of expression for the governance of Web search engines, (diss. Amsterdam UvA)
2012, p. 15.
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verwijderen. Tegen deze beslissing stelde Google beroep in

of de betrokkene schade lijdt.7 De belangenafweging kan wel

bij het Spaanse gerechtshof (Audiencia Nacional). In 2012

anders uitvallen wanneer de betrokkene een bepaalde rol

legde de Audiencia Nacional aan het HvJ EU een aantal

in het openbare leven speelt.8 Bekende personen zullen dus

prejudiciële vragen voor over de uitleg van de Privacyrichtlijn

minder snel een beroep op het ‘vergeetrecht’ kunnen doen.

in het licht van de onderhavige zaak.

2 VERWIJDERING VAN
ZOEKRESULTATEN DOOR GOOGLE

1.3 RECHT VAN BETROKKENEN OP
RECTIFICATIE, UIT WISSING, AFSCHERMING, VERZET

Vrij snel na publicatie van het Google Spain-arrest plaatste

Deze bijdrage behandelt uitsluitend de gevolgen van de

Google een formulier op haar website waarmee personen

beantwoording van de prejudiciële vragen die zien op de

sindsdien een verwijderverzoek kunnen indienen.9 Google

reikwijdte van de rechten van betrokkenen, met betrekking

geeft nauwelijks inhoudelijke informatie over hoe zij

tot het verwijderen van informatie uit zoekresultaten. Het

de Google Spain-uitspraak bij de behandeling van verwijder-

Hof oordeelde met betrekking tot deze vragen dat een

verzoeken implementeert.10 Uit de informatie die Google

betrokkene op grond van art. 12 sub b (het correctierecht)

sinds enige tijd wel verstrekt, is duidelijk geworden dat de

en art. 14 eerste alinea sub a (het recht van verzet) van

zoekmachinedienst vanuit Nederland inmiddels 25.894

de Privacyrichtlijn, van een zoekmachine kan eisen dat

verwijderverzoeken heeft ontvangen. Van het totale

zoekresultaten worden verwijderd, wanneer de naam

aantal URLs dat Google op verzoek nader heeft bekeken,

van de betrokkene als zoekterm wordt ingevoerd. De

is 45,1% uiteindelijk uit zoekresultaten van Google Search

betrokkene kan zich met dit verzoek rechtstreeks tot de

verwijderd.11 Ook geeft Google op haar website een

exploitant van de zoekmachine wenden. Dit is tevens

voorbeeld van een uit Nederland afkomstig verzoek dat is

mogelijk, zonder dat de betrokkene zich eerst tot de houder

afgewezen: “We hebben een verzoek van iemand ontvangen

van de internetpagina heeft gewend, waarop de informatie

om meer dan 50 links te verwijderen naar artikelen en

waarnaar door Google wordt verwezen beschikbaar is.

blogberichten waarin melding werd gemaakt van de publieke

Wanneer een zoekmachine een verwijderverzoek ontvangt,

verontwaardiging met betrekking tot beschuldigingen dat hij

zal op grond van art. 7 sub f van de Privacyrichtlijn een

misbruik maakt van sociale dienstverlening. We hebben de

belangenafweging moeten plaatsvinden tussen enerzijds het
gerechtvaardigd (economisch) belang van exploitanten van
zoekmachines om zoekresultaten te kunnen aanbieden, het

7 HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, r.o. 96 en 99 (Google Spain).

belang van internetgebruikers om informatie op internet te

8 HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, r.o. 97 en 99 (Google Spain).

kunnen vinden en anderzijds het recht van betrokkenen op

9 Google, Verwijderingsverzoek voor zoekresultaten onder het recht inzake
gegevensbescherming in Europa, te vinden op: www.google.com (laatst geraadpleegd
op 3 juli 2016).

eerbiediging van het privéleven ex art. 7 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en het
recht op bescherming van persoonsgegevens ex art. 8 van
het Handvest. Voor deze belangenafweging is niet relevant

10 S. Kulk, Beste Google, vertel ons meer over wat je verwijdert, 14 mei 2015, te vinden
op: www.stefankulk.nl (laatst geraadpleegd op 3 juli 2016).
11 Google, European privacy requests for search removals, 3 juli 2016, te vinden op:
www.google.com (laatst geraadpleegd op 3 juli 2016).
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pagina's niet verwijderd uit zoekresultaten.” Een voorbeeld

sinds het Google Spain-arrest 111 bemiddelingsverzoeken.

van een Belgisch verzoek dat wel werd toegewezen

Naar aanleiding van deze verzoeken heeft de AP 32 keer

luidt als volgt: “Iemand heeft ons gevraagd een link te

bemiddeld bij Google, waarvan 24 keer met succes.16 De

verwijderen naar een artikel over een wedstrijd waarin hij

andere acht keer ging Google niet over tot verwijdering van

als minderjarige heeft deelgenomen. We hebben de pagina

gegevens uit zoekresultaten. In één geval is de betrokkene

verwijderd uit zoekresultaten met betrekking tot zijn naam.”

vervolgens een civiele procedure tegen Google begonnen.17

12

In 61 gevallen ging de AP niet over tot bemiddeling, daar
Ondanks dat de voorbeelden inzicht geven in de inhoud van

de AP van mening was dat de beslissing van Google om

zoekresultaten die wel of niet worden verwijderd, wordt

niet te verwijderen ‘juist leek te zijn’. Naar aanleiding van

op basis van de gegeven informatie niet duidelijk op grond

een dergelijke afwijzing om te bemiddelen heeft, voor

van welke argumenten en criteria Google zoekresultaten

zover bij de AP bekend, één betrokkene zich vervolgens

handhaaft of verwijdert.13

tot de civiele rechter gewend.18 Zestien keer werd een
bemiddelingsverzoek

niet

in

behandeling

genomen,

bijvoorbeeld omdat het verzoek te laat was ingediend.19

Verwijderde URL's

In drie gevallen is het verzoek succesvol doorverwezen

Niet verwijderde URL's

naar een overheidsorganisatie om de publicatie van
persoonsgegevens ‘bij de bron’, dus op de website waarnaar
de zoekresultaten verwezen, te laten verwijderen. De twee
resterende bemiddelingsverzoeken waren bij publicatie van
het overzicht nog bij de AP in behandeling.

4.1 TOEPASSING VAN HET GOOGLE
SPAIN-ARREST IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRA AK
Sinds de publicatie van het Google Spain-arrest heeft de
Nederlandse rechter zich een aantal keer gebogen over

3 BEMIDDELING DOOR
DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

de vraag of de afwijzing van een verwijderverzoek juist

Wanneer een zoekmachine weigert bepaalde zoekresultaten

was. In drie gevallen besliste de rechter dat de beslissing

te verwijderen, kan een persoon zich op grond van art. 47

van Google om niet te verwijderen mocht worden

van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) tot de

gehandhaafd. In slechts één geval wees de rechter een

AP richten. De AP zal vervolgens, na een analyse van het

verwijderverzoek toe en diende Google op basis van het

betreffende verzoek, bemiddelen tussen de persoon die

vonnis informatie uit haar zoekresultaten te verwijderen.

het verwijderverzoek heeft ingediend en de betreffende
zoekmachine.14 Op 25 mei jl. heeft de AP een overzicht

4.2.1 VEROORDEELDE ESCORTBA AS

gepubliceerd waaruit kan worden opgemaakt in hoeveel

De Amsterdamse voorzieningenrechter was in 2014 −

zaken de AP heeft bemiddeld en tot welke resultaten de

voor zover mij bekend − de eerste nationale rechter die

tussenkomst van de AP heeft geleid. In totaal ontving de AP

werd gevraagd het Google Spain-arrest toe te passen.20

15

Eiser in deze zaak is veroordeeld voor het uitlokken van
een huurmoord, mede op basis van een uitzending van

12 Google geeft op haar website geen voorbeelden van uit Nederland afkomstige
verwijderverzoeken die zijn toegewezen.

het programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

13 Een groep onderzoekers heeft in mei 2015 een open brief aan Google gestuurd,
waarin de groep Google heeft verzocht meer gedetailleerde informatie over
verwijderverzoeken te publiceren. Zie: J. Kiss, Dear Google: open letter from 80
academics on 'right to be forgotten', The Guardian, 14 mei 2015, te vinden op: www.
theguardian.com (laatst geraadpleegd op 3 juli 2016).

16 Alle bemiddelingsverzoeken betroffen zoekresultaten van Google Search.

14 Autoriteit Persoonsgegevens, Wat kan ik doen als een zoekmachine mijn
verwijderingsverzoek heeft afgewezen? Te vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.
nl (laatst geraadpleegd op 3 juli 2016).
15 Autoriteit Persoonsgegevens, Overzicht bemiddeling Autoriteit Persoonsgegevens
bij verwijdering zoekresultaten Google, 25 mei 2016, te vinden op: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl (laatst geraadpleegd op 3 juli 2016).

17 Zie §4.2.4.
18 Zie §4.2.5.
19 Een bemiddelingsverzoek dient op grond van art. 47 lid 1 Wbp binnen zes weken na
weigering van een verwijderverzoek te worden ingediend.
20 Rb. Amsterdam (vzr.) 18 september 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6118.
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Geïnspireerd door de feiten rondom de organisatie van de

het recht op informatievrijheid van Google.21 Ook lijkt de

huurmoord is door een derde een boek geschreven, waarin −

voorzieningenrechter een enigszins eigen invulling aan

in strijd met de werkelijkheid − de huurmoord daadwerkelijk

het Google Spain-arrest te geven: de voorzieningenrechter

ten uitvoer wordt gebracht. Wanneer de naam van eiser

stelt dat links naar berichten dienen te worden verwijderd,

wordt ingevoerd in Google Search verschijnen er links

wanneer een persoon “langdurig wordt achtervolgd”

naar berichten over de uitzending van Peter R. de Vries

door berichten die “irrelevant, buitensporig of onnodig

en het boek. Ook wordt in Google Search (door Google’s

diffamerend” zijn. Dit is een andere formulering dan door

Autocomplete-functie) automatisch de aanvulling ‘peter r.

het HvJ EU wordt gehanteerd. Het Hof stelde in het Google

de vries’ vertoond, wanneer de naam van eiser als zoekterm

Spain-arrest immers dat gegevens dienen te worden

wordt ingevoerd. Eiser vordert onder andere verwijdering

verwijderd, wanneer deze onnauwkeurig, ontoereikend, niet

van een aantal links uit de zoekresultaten van Google en

ter zake dienend of bovenmatig zijn.

dat zijn naam niet meer automatisch aan die van Peter R.
de Vries wordt gekoppeld, wanneer zijn naam in Google

4.2.2 VEROORDEELDE ESCORTBA AS (HOGER BEROEP)

Search wordt ingevoerd. De voorzieningenrechter wijst de

Ook in hoger beroep komt de rechter tot de conclusie

vorderingen af. In deze zaak kent de voorzieningenrechter

dat de zoekresultaten niet door Google hoeven te

veel gewicht toe aan het feit dat eiser veroordeeld is voor

worden verwijderd.22 Het hof neemt bij haar beoordeling

een ernstig strafbaar feit. Een dergelijk strafbaar feit vormt

als uitgangspunt dat een inmenging in de rechten van

volgens de voorzieningenrechter in het algemeen blijvend

art. 7 en 8 van het Handvest gerechtvaardigd kan zijn,

relevante informatie. In dit vonnis lijkt de ernst van het

indien de inmenging in de grondrechten van de betrokkene

misdrijf een belangrijkere factor te zijn bij de beoordeling

wegens

bijzondere

redenen

wordt

gerechtvaardigd.

of de zoekresultaten dienen te worden verwijderd dan
21 Zie ook de annotatie bij deze uitspraak van F.C. van der Jagt, Computerrecht,
2014/184, p. 334-337 en S. Kulk & F. Zuiderveen Borgesius, Freedom of expression
and ‘right to be forgotten’ cases in the Netherlands after Google Spain, European Data
Protection Law Review 2015, afl. 2, p. 113-125.
22 Hof Amsterdam 31 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1123.
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De rol die de betrokkene in het openbare leven speelt,

dat dit over een aantal jaren wellicht anders is.25 Ook

is zo’n bijzondere reden. Het publiek heeft, volgens het

oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen sprake is

hof, in de onderhavige situatie een overwegend belang om

van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die

toegang tot de informatie over eiser te krijgen. Eiser is in

verband houden met de bijzondere situatie van eiser, op

eerste aanleg immers veroordeeld voor een recent begaan

grond waarvan hij zich kan verzetten tegen verwerking

ernstig misdrijf.

van zijn persoonsgegevens. In het vonnis staat centraal dat

23

het verwijderrecht een uitzondering vormt op het recht
van Google op informatievrijheid. Een beperking daarop

4.2.3 KPMG-PARTNER

is volgens de voorzieningenrechter slechts onder strenge

In deze zaak vordert een partner van het accountantskantoor

eisen mogelijk: het verwijderrecht is niet bedoeld om

KPMG dat Google zoekresultaten verwijdert, die betrekking

onwelgevallig nieuws onvindbaar te maken.26

hebben op een geschil dat de KPMG-partner had met een
aannemer.24 Wanneer de naam van eiser wordt ingevoerd

4.2.4 PLAGIËRENDE JOURNALIST

in Google verschijnen er zoekresultaten over dit geschil.

Een journalist is jaren geleden door een weekblad ontslagen

Eiser werd hier door kennissen en zakelijke contacten

wegens plagiaat. Een artikel in NRC Handelsblad waarin het

regelmatig mee geconfronteerd. De voorzieningenrechter

plagiaat van de journalist wordt beschreven, verschijnt hoog

oordeelt dat de zoekresultaten relevant en niet bovenmatig

in de zoekresultaten van Google Search wanneer daar de

zijn, nu de publicaties zijn gedaan in een breder kader

naam van verzoeker wordt ingevoerd. Verzoeker eist dat

van financiële affaires rondom KPMG. Ook de financiële

de zoekresultaten op grond van art. 46 Wbp door Google

moraal van topmannen uit het bedrijfsleven komt in de

worden verwijderd. De rechtbank overweegt dat, in lijn met

artikelen aan de orde. De voorzieningenrechter acht de

het Google Spain-arrest, een afweging dient plaats te vinden

zoekresultaten daarnaast recent en voegt daaraan toe
23 H. de Jong en T. de Wit, Vergeet het maar. Wat is er gebeurd na het Costeja-arrest?
Tijdschrift voor Internetrecht 2015, afl. 2, p. 42 - 43. Ten tijde van de uitspraak van het
hof liep het hoger beroep nog in de strafzaak over het uitlokken van de huurmoord.
24 Rb. Amsterdam (vzr.) 2 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS: 2015:716.

25 De ‘tijdsfactor’ speelt een belangrijke rol in de overwegingen van de
voorzieningenrechter. Zie over dit aspect van het vonnis de annotatie van A.L Gorzeman
en P.E.I. Korenhof, Computerrecht, 2015/86.
26 H. de Jong en T. de Wit, Vergeet het maar. Wat is er gebeurd na het Costeja-arrest?
Tijdschrift voor Internetrecht 2015, afl. 2, p. 43.
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tussen de grondrechten op privacy en eerbiediging van de

5 CONCLUSIE

persoonlijke levenssfeer en het recht op informatievrijheid.

27

Twee jaar na publicatie van het Google Spain-arrest zijn over

Volgens de rechtbank is hierbij relevant dat het artikel juiste

de implementatie van het arrest in de praktijk een aantal

informatie verschaft. Ook wordt in de belangenafweging

dingen duidelijk geworden. Google heeft vanuit Nederland

meegenomen dat plagiaat in journalistieke kringen wordt

een relatief grote hoeveelheid verwijderverzoeken ont-

gezien als een ernstig vergrijp. Verzoeker is tot op heden

vangen, waarvan bijna de helft is toegewezen. De over-

nog steeds werkzaam als journalist, waardoor de toegang

wegingen van Google achter de handhaving of verwijdering

tot de informatie over het plagiaat nog steeds het publieke

van zoekresultaten blijven door het uitblijven van adequate

belang dient. Deze overweging ontleent de rechtbank aan

informatie hierover echter onduidelijk. Opmerkelijk is dat

de richtlijnen van de Art. 29-werkgroep (WP29) over de

slechts 111 keer een bemiddelingsverzoek is gedaan bij de

implementatie van het Google Spain-arrest. De WP29 stelt in

AP, ten opzichte van het grote aantal verwijderverzoeken dat

deze richtlijnen dat “Information is more likely to be relevant

door Google is afgewezen. Naar schatting is de AP in slechts

if it relates to the current working life of the data subject.”28

1% van de gevallen waarin een verwijderverzoek werd

Op basis van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat

geweigerd, voor bemiddeling ingeschakeld. De redenen

de belangenafweging in het nadeel van de verzoeker moet

voor dit lage percentage zijn onbekend. Een verklaring

uitvallen.

zou kunnen zijn dat mensen niet op de hoogte zijn van de
bemiddelingsmogelijkheid die de AP biedt. De drempel om

4.2.5 VEROORDEELDE ADVOCA AT

een bemiddelingsverzoek in te dienen is immers laag en de

De meest recente uitspraak waarin de Nederlandse rechter

bemiddeling kosteloos, in tegenstelling tot het voeren van

werd gevraagd het Google Spain-arrest toe te passen,

een civiele procedure. Tot op heden heeft de Nederlandse

dateert van 29 maart jl.29 In deze procedure eiste een

rechter slechts in één procedure geoordeeld dat Google

Nederlandse advocaat dat Google zoekresultaten diende te

informatie uit haar zoekresultaten diende te verwijderen.

verwijderen die betrekking hadden op een veroordeling voor

In alle overige zaken waarin het Google Spain-arrest door

verboden wapenbezit in het buitenland. De zoekresultaten

de Nederlandse rechter werd toegepast, liet de rechter

verwezen naar een blog waarop de naam en foto van

de informatievrijheid van Google zwaarder wegen dan

de advocaat te zien zijn. Op de blog waren ook citaten

de rechten van personen die zich op het vergeetrecht

uit de terechtzitting te lezen. De voorzieningenrechter

beriepen. Het vergeetrecht wordt door de Nederlandse

bepaalde dat het opnemen van deze zoekresultaten een

rechter beperkt uitgelegd: de vrije toegang tot informatie

verwerking

strafrechtelijke)

komt relatief veel gewicht toe. Opmerking verdient dat in

persoonsgegevens betrof. Ondanks het gegeven dat een

Nederlandse rechtspraak een aantal keer wordt afgeweken

advocaat een belangrijke maatschappelijke rol heeft, stelde

van het kader dat door het HvJ EU in het Google Spain-arrest

van

bijzondere

(namelijk

30

de rechtbank dat deze rol niet zodanig is, dat het publiek

is gegeven; het merendeel van de gewezen zaken heeft

steeds belang heeft ervan kennis te kunnen nemen dat een

een duidelijk schuld en boete-karakter. Het plegen van een

advocaat strafrechtelijk is veroordeeld. Google kon in de

misdrijf, of het handelen in strijd met morele normen mag

gegeven omstandigheden geen beroep doen op één van

van de Nederlandse rechter − zo is gebleken − niet snel in

de uitzonderingen op het wettelijke verbod om dergelijke

digitale vergetelheid geraken.

bijzondere persoonsgegevens te verwerken.31

27 Rb. Amsterdam 24 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9515.
28 Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union
judgment on “Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
and Mario Costeja González” C-131/121, Brussel: Art. 29-werkgroep 2014, p. 16.
29 Rb. Rotterdam 29 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2395.
30 Art. 16 Wbp.
31 Art. 22 Wbp.
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GOED ZIJN IS EEN
VA N Z E L F S P R E K E N D H E I D
In gesprek met Menno Weij van SOLV
Door Martijn Poulus

a een korte fietstocht arriveer ik bij het kantoor

andere manieren actief proberen te participeren binnen ons

van SOLV in Amsterdam, voor een interview met

rechtsgebied.” De kwaliteit van het werk dat SOLV levert staat

partner en advocaat Menno Weij. Nadat ik word ontvangen

voorop, zo stelt Weij: “Goed zijn is een vanzelfsprekendheid,

vallen me op weg naar de spreekkamer waar het gesprek

een zogenaamde permission to play value. Advocaten zijn

met Weij zal plaatsvinden twee dingen op. Eén: een

snel geneigd te vertellen dat ze erg goed zijn in iets. Wij

pingpongtafel. Twee: het feit dat ik de enige ben die een

vinden het niet logisch om ons op die manier te profileren.

jasje draagt. Wanneer Weij en ik elkaar de hand schudden en

Het wordt dan snel een soort beauty contest. Onze focus

ik hem op mijn recente waarnemingen wijs, moet hij lachen

ligt op het toevoegen van waarde. Zo hebben we partners

en verklaart: “De pingpongtafel dient ter ontspanning,

die waarde toevoegen door hun specialisme en ervaring in

tussen het werken door.” Met betrekking tot het jasje:

een bepaald onderwerp, maar ook afstand nemen van het

“Niemand hoeft hier een pak te dragen, behalve bij sommige

werken met uurtarieven voegt waarde toe. Ik denk dat we

besprekingen met cliënten of wanneer iemand een zitting

hier echt durven te innoveren, dit allemaal ten dienste van

heeft.” Na deze ijsbreker begint Weij, op mijn verzoek, vol

onze cliënten.”

enthousiasme te vertellen over zijn carrière, zijn kantoor en
zijn visie op de huidige arbeidsmarkt voor startende juristen.

Dat Weij durft te innoveren blijkt niet alleen uit zijn
bezigheden binnen SOLV. Naast zijn werk als advocaat is hij

Weij studeerde in Leiden en begon zijn carrière in 1998 bij

co-founder van VraagHugo en IncPlus, twee startups uit de

Baker & McKenzie, een advocatenkantoor dat destijds nog

koker van onder andere Weij en een aantal kantoorgenoten.

Caron & Stevens heette. Bijna tien jaar lang werkte hij op de

“Veel bedrijven, met name startups, zijn op zoek naar

sectie IP/IT van de Amsterdamse en Londense vestigingen

goedkope en bruikbare overeenkomsten en andersoortige

van het kantoor, waarna hij in 2007 de overstap maakte

juridische documenten. Met VraagHugo maken bedrijven via

naar SOLV. Weij: “Na mijn overstap naar SOLV kon ik mijn

online vraag- en antwoord technologie zelf hun documenten

gespecialiseerde praktijk voorzetten. Ik richt mij binnen

op maat. Het andere project, IncPlus, is een incubator: het

kantoor voornamelijk op TMC en IE (Technologie, Media

bedrijf maakt groei van veelbelovende startups mogelijk.

en Communicatie en Intellectuele Eigendom, red.). Tot op

IncPlus adviseert startende bedrijven over verschillende

heden heb ik nog geen seconde spijt gehad van het feit

onderwerpen, zowel op juridisch gebied, als met betrekking

dat ik destijds naar SOLV ben gegaan. Er wordt hier met

tot de business case, coaching en investeringen.”

korte lijnen gewerkt, zowel in relatie met cliënten als met
elkaar. Er heerst binnen SOLV geen hiërarchische structuur.

MOGELIJKHEDEN EN TIPS VOOR STUDENTEN

Initiatief nemen wordt gestimuleerd: iedereen die bij ons

Het moge duidelijk zijn dat binnen het kantoor van

werkt krijgt de ruimte zichzelf te ontwikkelen en met nieuwe

SOLV, waar ook VraagHugo en IncPlus zijn gevestigd, een

ideeën te komen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat

ondernemende sfeer hangt. Een ondernemende geest

mijn kantoorgenoten en ik regelmatig publiceren en ook op

is dan ook een duidelijke pré wanneer studenten bij SOLV
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komen solliciteren voor een studentstage of baan. “We

vragen mag stellen over het kantoor, of over de advocatuur

vinden het belangrijk dat een student(e) iets kan bijdragen

in het algemeen. Ook kan ik iedereen die gaat solliciteren

als hij of zij bij ons wil komen werken. Er moet sprake zijn

aanraden kantoren waar je bent afgewezen eens te bellen.

van een cultural fit. Mensen die initiatief durven nemen en

Vraag om feedback, daar leer je ontzettend veel van.” Nadat

hun mannetje staan passen vaak goed binnen onze cultuur.”

Weij en ik ons gesprek hebben afgerond zit zijn volgende

Weij raadt het volgen van een studentstage van harte aan:

afspraak alweer op hem te wachten. Een potje pingpong

“Studenten kunnen bij ons voor de duur van twee maanden

tussen de afspraken door zit er vandaag helaas niet in. Dit

een studentstage komen lopen. Per jaar nemen we ongeveer

houd ik tegoed voor mijn volgende bezoek. Laat ik meteen

één à twee mensen aan, die recent hun studie hebben

m’n jasje thuis.

afgerond. Bijna iedereen die we aannemen heeft eerst bij
ons een studentstage gevolgd. Tijdens zo’n studentstage

Wanneer studenten meer willen weten over het volgen van

krijg je een veel beter beeld van iemand, dan wanneer je een

een studentstage bij SOLV kunnen ze contact opnemen met

sollicitant pas tijdens sollicitatierondes leert kennen.” Weij

Tomas Weermeijer (weermeijer@solv.nl) of Rosalie Heijna

sluit af met een drietal bruikbare tips voor studenten die aan

(heijna@solv.nl). Voor meer informatie over VraagHugo en

de poort van het werkende leven staan: “Wacht niet tot na

IncPlus zie respectievelijk:

je afstuderen met solliciteren, begin tijdens de eindfase van

www.vraaghugo.nl en www.incplus.nl.

je studie al. Daarnaast is het essentieel dat je, hoe obvious
dit ook klinkt, iets weet van het kantoor waar je wilt gaan
werken. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het
helemaal niet raar om eens een advocaat op te bellen, met
de vraag of je een keer een kop koffie kunt komen drinken en
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EEN GREEP UIT DE
O E V E R LOZ E A LU M N I -V I J V E R
VA N H E T I V I R E N D E S V I R

De SViR bestaat vijf jaar, het IViR al wat langer. Het eerste lustrum van de SViR biedt een
mooie gelegenheid om stil te staan bij wat mensen die ooit (of nog steeds) onderdeel
uitmaakten/uitmaken van het IViR en/of de SViR tegenwoordig doen. Houden ze zich
nog bezig met het informatierecht? En wat zijn hun mooiste herinneringen aan hun tijd
bij het Instituut en/of de Vereniging?
Door de redactie
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PROF. M R. EGBERT DOM M ERI N G
NU
| Hoogleraar in de Theorie van het Informatierecht - IViR, Adviseur - Brinkhof
T O E N | Directeur - IViR 1998 - 2004

Na mijn komst bij het IViR in 1988 werd ik al vrij snel de eerste directeur
van het Instituut, welke functie ik tot 2004 vervulde. Het Instituut was
een initiatief van het toenmalige Ministerie van Onderwijs, de gemeente
Amsterdam, het Amsterdamse bedrijfsleven en wetenschappers van
publiekrecht en privaatrecht. Zo ontstond de multidisciplinaire aanpak
van het Informatierecht. Omdat we ons niet op een bepaalde technologie
hadden vastgelegd is zij als aanpak springlevend gebleven. Het was een
bijzonder spannende tijd, omdat eigenlijk alles opnieuw moest worden
uitgevonden. De publieke omroep en de PTT waren nog oppermachtige
monopolisten, maar dat ging schuiven. We wisten niet eens óf en hóe
het EG-recht op de media moest worden toegepast. Het eerste congres
van het Instituut op een hete zomermiddag in Krasnapolsky ging over
het Bond van Adverteerders-arrest. Dus eigenlijk over de vraag of
een omroepsatellietprogramma dat op de Nederlandse kabel werd
ontvangen een grensoverschrijdende dienst was die met toepassing
van de dienstenvrijheid van het EG-verdrag niet door de Nederlandse
overheid kon worden geweerd. Ik had, toen ik bij het Instituut kwam de
liberalisering van de publieke omroep van binnenuit meegemaakt in de
talloze rechtszaken waarin ik als advocaat voor Veronica optrad.
De grote doorbraak kwam met de introductie van RTL op de Nederlandse kabel in
1989 via tal van rechterlijke procedures waar heel Nederland publicitair van op zijn
kop stond. Ik trad in die zaak voor RTL op en ik herinner het mij als een echte veldslag.
Daarna ging de EG zich met de liberalisering van telecommunicatie bemoeien. In een

Egbert Dommering

Het verschil van mening
Geschiedenis van een verkeerd

begrepen idee

stapsgewijs programma werd telkens een segment aangepakt: eerst concurrentie
in de telefoontoestellenmarkt, toen de huurlijnen, de mobiele telefonie en ten slotte
het vaste net. Het mooie van de combinatie met de Universiteit was dat ik de nieuwe
ontwikkelingen direct naar de theorie kon vertalen. Voor studenten was het allemaal
volstrekt nieuw. Ik herinner mij nog goed dat ik tijdens een werkcollege aan de studenten
vroeg of iemand wist wat een fax was en dat ze als verschrikte spinnen wegkropen. Voor
mij en mijn collega’s bij het Instituut was het een unieke mogelijkheid om samen met
wetenschappers uit de telecommunicatie en de communicatiewetenschap een nieuw
concept voor de netwerkmaatschappij te ontwikkelen.
Ons rapport Verbinding en Ontvlechting in de Communicatie (kortweg het VOC-rapport) dat
begin jaren negentig werd gepubliceerd was een doorbraak. Toen kwam dus aan het eind van de
eeuw het internet dat alles weer overhoop gooide. Voor mij zijn mijn praktische en theoretische
ervaringen de inspiratie geweest voor het schrijven van het boek Het Verschil van Mening.
Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee, dat in het najaar 2016 bij Bert Bakker/Prometheus
uitkomt. Daarin laat ik de ontwikkeling in dit vakgebied van de 17e eeuw tot heden zien. Er zijn
nieuwe technologieën, maar de basisbeginselen zijn hetzelfde gebleven.
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M R. IR. ARNOU D ENGELFRI ET
NU
| Partner - Adviesbureau ICTRecht, Docent - Vrije Universiteit
T O E N | Student - IViR 2006/2007

Op mijn studietijd aan het IViR kijk ik met grote tevredenheid terug. Ik volgde de master in deeltijd
terwijl ik nog bij Philips in Eindhoven werkte, en dat maakte het tot een grote uitdaging. Maar de
inhoudelijke toevoeging was groot, ik heb er erg veel aan gehad. Al sinds het begin van mijn studie
informatica (1993-1999) ben ik bezig geweest met de relatie tussen ICT en recht. Ik beheerde o.a.
een FAQ over PGP; encryptiesoftware waar allerlei juridische problemen aan kleefden. Mede
naar aanleiding van kamervragen over het aanbieden van het Anarchistisch Cookbook tijdens
mijn voorzitterschap van computervereniging MCGV Stack in 1996 schreef ik met twee collegastudenten het rapport JUR, een analyse van aansprakelijkheid, computercriminaliteit en privacyproblemen voor internetproviders zoals de vereniging.
De interesse in het informatierecht leidde in eerste instantie tot een carrière als
octrooigemachtigde bij Koninklijke Philips Electronics NV. Dit gaf me een beperkte extra
juridisch-inhoudelijke opleiding, maar die smaakte alleen maar naar meer. Dat meer vond ik in
2006 aan het IViR toen ik daar de master informatierecht ging volgen. De fundamentele insteek
rond internet en informatierecht die daar wordt gehanteerd, sprak me zeer aan. Het heeft me
een goede basis gegeven om internetrecht mee te duiden. Ik zie dat dan ook als het belangrijkste
dat ik aan het IViR heb geleerd: hoe kun je in dat nieuwe en snel veranderende vakgebied van
het internet-/ICT-recht tot adequate antwoorden komen? Je moet dan vanuit de principes – de
grondrechten dus – vertrekken en zo je motivatie opbouwen. Dat is precies wat het IViR me heeft
geleerd.
Het informatierecht is een belangrijk deel van mijn werk. Vanuit mijn bedrijf ICTRecht adviseer
ik dagelijks bedrijven en instellingen, van contracten en algemene voorwaarden tot compliance
checks en de legaliteit van nieuwe diensten. De basisstructuur daarvan zoals door Dommering
uiteen gezet biedt een duidelijk kader om steeds nieuwe casus en ontwikkelingen te duiden. Via
mijn blog Ius Mentis deel ik elke werkdag kennis over internet- en informatierecht. Ook dit had ik
niet kunnen doen zonder de kennis die ik dankzij het IViR heb opgedaan.
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M R. JOOST VAN EYM EREN
NU
| Advocaat TMT / IP - Stibbe
T O E N | Student - IViR 2011/2013

Van 2011 tot en met 2013 heb ik de master informatierecht aan het IViR gevolgd en ik kijk hier
met veel plezier op terug. Het mooie aan het IViR is dat het een kleine en hechte groep studenten
en docenten is waardoor iedereen elkaar kent en er een intieme en open sfeer bestaat. Zo is
het als student heel makkelijk om binnen te lopen bij docenten en zijn de docenten te allen tijde
bereid je te helpen en denken ze actief met je mee. Ik heb niets anders dan goede herinneringen
aan het IViR. Dat maakt het extra leuk dat ik in mijn dagelijkse praktijk als advocaat TMT/IP bij
Stibbe regelmatig met oud-studenten van het IViR te maken heb. Studeren aan het IViR lijkt een
band te scheppen. Dit blijkt ook uit het grote netwerk van oud-IViR studenten dat er bestaat en
waar ik nog steeds goed contact mee heb – maar ook met de docenten (zo kom ik Gerard Mom
regelmatig tegen bij concerten).
Naast dat aan het IViR hoog niveau onderwijs wordt gegeven, bood het IViR ook de mogelijkheid
om aan je curriculum eigen invulling te geven. Die mogelijkheid heb ik benut door tijdens de
master twee stages te lopen: één bij SOLV en één bij de Brauw Blackstone Westbroek, om daarna
de in praktijk opgedane kennis voor mijn scriptie te gebruiken. Ook heb ik aan de Universiteit
Tilburg het vak Contracts & ICT kunnen volgen en mee kunnen doen aan de Clinic.
Los van natuurlijk alle inhoudelijke kennis die ik heb opgedaan bij het IViR, is misschien het
belangrijkste dat ik heb geleerd dat je met doorzettingsvermogen alles voor elkaar kan krijgen.
Sinds 1 januari 2014 ben ik advocaat TMT/IP bij Stibbe, waar ik werk met Judica Krikke (ouddocent aan het IViR). In mijn dagelijkse praktijk doe ik vrijwel niets anders dan de kennis van het
informatierecht zoals mij dat is geleerd bij het IViR, toepassen. De mogelijkheid die geboden
werd om het eigen curriculum te kunnen indelen is zeer waardevol gebleken. Stibbe is een van
de eerste kantoren die meedeed aan de Clinic in haar huidige vorm waardoor wij de studenten
van de Clinic (en het IViR) op regelmatige basis zien. Door het Caterpillar initiatief van Stibbe
kunnen wij de start-ups ook verder helpen als zij de Clinic fase zijn ontgroeid. Kortom: heb ik
niets anders dan goede herinneringen aan het
IViR en ben ik het instituut dankbaar voor wat
het mij gebracht heeft en nog steeds brengt
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EDITH VAN LENT
NU
| Business Analyst - Rabobank
T O E N | Voorzitter - SViR 2011/2012, Student - IViR 2011/2012

Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat ik begon aan de master Informatierecht. Ik kijk terug op een
ontzettend leerzame tijd met leuke en waardevolle medestudenten, waarin er juridisch inhoudelijk een
nieuwe wereld voor mij open ging. Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is dat er veel lastige ethische
kwesties met dit rechtsgebied zijn gemoeid, waaronder bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en
privacy. Het antwoord op de vraag hoe dit het beste kan worden geregeld, zowel in de wet als in de praktijk,
is niet zomaar eenduidig te geven.
Het in het leven roepen van de SViR was een bijzondere ervaring en tegelijkertijd een zoektocht
aangezien dit een nieuwe ervaring was voor ons vieren. Samen met Manon, Raoul en Michiel en in
samenwerking met het IViR, heb ik de vereniging mogen helpen opstarten. Op deze manier konden
we studenten verbinden en een beetje extra inzicht geven in dit rechtsgebied. Door bezoeken
aan o.a. advocatenkantoren werd ook de afstand tussen de master het ‘werkende leven’ kleiner.
Ik vind het erg leuk om te zien dat de vereniging zo mooi is verder ontwikkeld.
Momenteel ben ik Business Analyst bij de Rabobank, waar ik een schakel vorm tussen de business en de
IT. Hierbij zijn thema’s rondom informatierecht erg actueel, met name op het gebied van privacy. Deze
keuze heb ik gemaakt omdat ik houd van innovatie en teamwork. Toen ik begon met de master, wist ik
nog niet van het bestaan van deze functie. Zo zie je maar, je kunt op allerlei plekken terechtkomen. Het
belangrijkste lijkt mij dat je doet waar je hart ligt en dat je daar voor de volle 100% voor gaat. Ik wens alle
huidige en toekomstige studenten heel veel succes met de master toe en hoop dat de Studievereniging
voor Informatierecht nog lang mag blijven bestaan.
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RUTGER DE BEER
NU
| Advocaat-stagiair - HOYNG ROKH MONEGIER
T O E N | Voorzitter - SViR 2012/2013, Student - IViR 2012/2014

Terugblikkend op mijn tijd aan het IViR denk ik aan de bevlogen wetenschappers, gemotiveerde studenten,
inspirerende ‘spreektafels’, vernieuwend onderzoek, en de bijzondere plek waar dit alles samenkwam.
Ik ben de onderzoeksmaster aan het Instituut voor Informatierecht begonnen met een voorliefde voor het
intellectueel eigendomsrecht. Aan het IViR ontkom je echter niet aan kennismaking met de vele andere
facetten van het informatierecht. Terecht, zo bleek. Veel vraagstukken die ik nu tegenkom in de praktijk,
vereisen een brede kennis van het informatierecht. Die waarheid diende zich al aan bij het onderzoek dat
ik deed tijdens de master.
Zo deed ik onder leiding van Natali Helberger onderzoek naar de vermenging van commerciële en
redactionele inhoud bij online targeting, waarbij naast privacy- en mediarecht ook het consumentenrecht
een relevant juridisch kader bood. Daarnaast hebben Alexander de Leeuw en ik onder leiding van
Mireille van Eechoud onderzoek gedaan naar de IE-rechtelijke problematiek van openbaarheid van
overheidsinformatie, waarin ook het bestuursrecht een belangrijke rol kreeg. Het eerste onderzoek heb ik
in het buitenland mogen presenteren op een internationaal congres, en het tweede onderzoek leidde tot
een publicatie in AMI.
Ook na de vele uitstapjes in het omvangrijke informatierecht bleef mijn enthousiasme voor het intellectueel
eigendomsrecht onverminderd groot. Na het afronden van mijn scriptie besloot ik stage te lopen bij
HOYNG ROKH MONEGIER, een specialistisch en internationaal IE-kantoor, waarna ik het aanbod kreeg om
hier te beginnen als advocaat-stagiair. Sindsdien heb ik veel kunnen steunen op de kennis en de ervaring
met juridische onderzoeksmethodes die ik heb opgedaan aan het
IViR.
Als ik terugblik op mijn tijd aan het IViR kan ik niet anders dan
terugblikken op een prachtig verenigingsjaar. Als tweede bestuur
stonden Merle van Kuyk, Tom Janse, Khadya Driouch en ik
voor een hoop uitdagingen, aangezien er veel dingen voor het
eerst gebeurden. Een kleine greep: de eerste studiereis werd
georganiseerd, de eerste workshops werden georganiseerd,
en zelfs de eerste ALV. Met de hulp van een harde kern van
enthousiaste en actieve leden (met wie de borrels vaak
onvergetelijk waren) is dit allemaal van de grond getild. Het doet
mij daarom deugd te zien dat de vereniging zich heeft ontpopt
tot een waardevolle en duurzame aanvulling op de studie
Informatierecht.
Wellicht ben jij, lezer, aanstaande student aan het IViR. Laat je
dan onderdompelen in de wereld van het informatierecht, omdat
het zo veel te bieden heeft, en bovenal: word actief bij de SViR!
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SAM VAN VELZE
NU
| Advocaat-stagiair - bureau Brandeis
T O E N | Voorzitter - SViR 2013/2014, Student - IViR 2013/2014 en 2014/2015

OMa’s werden we ook wel genoemd, de onderzoeksmasterstudenten aan het IViR. Van 2013 tot 2015
was ik een van hen. De onderzoeksmaster informatierecht is een tweejarige master waarbij zowel het
intellectuele eigendoms- en informatierecht als het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden centraal
staat. Het leuke en bijzondere aan deze master is dat je volledig meedraait met het onderzoeksteam van
het IViR: je krijgt een eigen werkkamer op het instituut en woont de vele kennislunches bij. Binnen no
time was ik op de hoogte van de meest actuele onderwerpen binnen het intellectueel eigendoms- en
informatierecht.
De onderzoeksmaster heeft mij in twee jaar tijd (oké, eigenlijk twee en een half wegens scriptieuitloop) klaargestoomd voor de praktijk. Momenteel ben ik werkzaam bij bureau Brandeis en start ik in
september met de beroepsopleiding voor advocaten. Dagelijks heb ik te maken met vraagstukken op het
gebied van het intellectuele eigendoms- en informatierecht. De enorme bagage aan kennis die ik op dit
gebied heb opgedaan is een van de waardevolste dingen die ik meeneem uit mijn master. Maar ook de
onderzoeksvaardigheden pas ik dagelijks toe. Het schrijven van een processtuk bijvoorbeeld is net als het
schrijven van een paper, een scriptie of een artikel. Structuur en methodologie zijn erg belangrijk. Niet
alleen om het stuk naar een hoger niveau te tillen maar ook om de lezer mee te nemen in het verhaal,
ongeacht of de lezer een rechter, cliënt of professor is.
Tijdens het eerste jaar van de onderzoeksmaster was ik voorzitter van de SViR. Samen met Margot van
Gerwen en Frank de Vries hadden wij als taak om de twee jaar oude studievereniging verder op te bouwen
en toekomstbestendig te maken. Dit was een ontzettend leuke ervaring waarbij ik niet alleen geleerd
heb om nauw samen te werken maar ook om kantoorbezoeken,
lezingen en borrels te organiseren en om acquisitie gesprekken
met (toekomstige) sponsoren te voeren. Al deze vaardigheden
kwamen goed van pas toen ik samen met Tarlach McGonagle en
Gerard Mom de IViR Alumni groep oprichtte, een alumnigroep
voor alle oud-studenten van het IViR.
De SViR bestaat ondertussen vijf jaar. In vijf jaar tijd is het
uitgegroeid tot een volwaardige studievereniging die student
en praktijk bij elkaar brengt en bijdraagt aan het creëren van
waardevolle vriendschappen. De SViR gaat dit jaar zelfs naar
New York, een geweldige prestatie! Ik wil de vereniging graag
feliciteren met dit feestelijke lustrum en hoop dat vele jaren
zullen volgen!
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J EFFREY MA A LDERI N K
NU
| Advocaat-stagiair - Bird & Bird
T O E N | Voorzitter - SViR 2014/2015, Student - IViR 2014/2015

Met veel plezier en enthousiasme heb ik de master Informatierecht gevolgd in het collegejaar 2014/2015.
Kleinschalig onderwijs, een groep zeer gemotiveerde studenten en docenten uit de praktijk. Ik kijk terug
op een fantastisch laatste studiejaar, waarin ik voorzitter van het SViR-bestuur mocht zijn en bovendien de
gelegenheid kreeg om het praktijkvak Clinic te volgen. Tussen die bezigheden door was ik ook de nodige
tijd kwijt aan mijn bijbaan als buitengriffier en verhuisde ik halverwege het collegejaar naar Amsterdam.
Het was dus best een intensief en druk jaar, maar ik had het voor geen goud willen missen.
Samen met Thommy en Jennifer mocht ik plaatsnemen in het Vierde Bestuur der SViR. De voorgaande
besturen hebben zich ingezet om de jonge vereniging vorm te geven en een reputatie op te bouwen.
Drie bewandelde paden zijn het vermelden waard. Allereerst de vernieuwde Informail: een jaarlijkse
luxe uitgave om te bewaren, bedoeld als terugblik op het collegejaar. Er is veel tijd, energie en geld
geïnvesteerd in een professionele uitstraling, wat ook dit jaar weer duidelijk zichtbaar is. Het Recruitment
Event, georganiseerd door de Activiteitencommissie, vormt de essentie van de tweede mijlpaal. Tijdens
een borrel en aansluitend diner konden de studenten op een toegankelijke manier kennis maken met
verschillende potentiële werknemers. En tot slot de studiereis naar Washington. Bijna een jaar is er
gewerkt aan de afsluitende reis en ik neem hier de vrijheid namens alle twintig deelnemers te zeggen dat
de reis onvergetelijk was. Ik ben nog altijd trots op wat we als bestuur hebben mogen doen, uiteraard met
name dankzij de inzet van de (commissie)leden.
Misschien wel het belangrijkste wat ik tijdens de master leerde, is dat er een wezenlijk verschil is tussen
het academisch benaderen van een casus en de vereiste praktische aanpak in de realiteit. Dit heb ik
vooral gemerkt bij het verlenen van rechtshulp aan cliënten
van Clinic. Ik doel dan vooral op het verschil tussen een recht
(menen te) hebben en dat ook daadwerkelijk handhaven of
krijgen. Je weet dat als student (onbewust) wel, maar ik merkte
dat ook daadwerkelijk toen ik een cliënt adviseerde in een
inbreukprocedure. Daarbij zijn, naast de inhoudelijke juridische
kennis, ook strategie en soft skills onmisbaar. Met de hulp van
advocaten heb ik daarin veel mogen leren.
Ik ben sinds kort advocaat-stagiair bij Bird & Bird in Den Haag.
Het kantoor heeft een sterke focus op de innovatieve sector
en zeker op mijn sectie heeft een groot deel van de zaken
raakvlakken met het informatierecht. Je ziet dat cliënten komen
met vragen die ook in de colleges besproken zijn. Daarbij
is het spanningsveld tussen de “traditionele wetgeving” en
technologische ontwikkelingen vaak sterk zichtbaar. Het is erg
leuk en uitdagend om dagelijks met zulke complexe vraagstukken
bezig te zijn. Overigens heb ik Bird & Bird vooral (opnieuw) leren
kennen in mijn hoedanigheid als voorzitter van de SViR. Daar ben
ik uiteraard nog steeds blij mee.
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AU T E U R S R EC H T O P ( A A P) S E L F I E S E N
A N D E R E ‘A N D E R E FO T O ' S'
DEEL I I
Door Xavier Wolfgang

In deel I van dit artikel (gepubliceerd als blog op svir.nl/auteursrechtaapselfies) werd uiteengezet waarom een aap in elk
geval geen auteursrecht kan toekomen (kort samengevat: omdat dieren geen rechtssubjecten zijn).
Voor dit tweede deel gebruiken we een nieuw voorbeeld: fotografiebedrijf Caters herhaalde namelijk haar ‘aapselfie’
concept: in de Daily Mail van 19 mei 2015 wordt melding gemaakt van een toerist wiens GoPro videocamera, die op timelapse fotomodus stond, door een olifant werd afgepakt, die er vervolgens een 'elphie' mee maakte. Dat werd natuurlijk
(weer) een internetsensatie en wat opvalt is (wederom) een copyright notice van Caters News Agency. 1
De vraag resteerde wie er dan wél (auteurs)rechthebbenden kunnen zijn op (Caters’ dieren)selfies in het bijzonder en andere
(soortgelijke) foto’s in het algemeen: vaststaat dat dit niet een vraag is die met enkel de Nederlandse Auteurswet in de hand kan
worden beantwoord.2 Omdat sprake is van een Brits bedrijf (Caters Ltd.) dat auteursrecht claimt, zal een eventuele vordering
waarschijnlijk in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) worden ingesteld.3 Sinds de inwerkingtreding van de Auteursrechtrichtlijn in 2001 is binnen de Europese Unie, en dus ook in het VK, eenheid gebracht in enkele hoofdonderwerpen van het
auteursrecht. De daaropvolgende beslissingen het Hof van Justitie (hierna: HvJ) hebben ook in het VK een drastische impact
gehad op de werk- en inbreuktoetsen.4
Het oorspronkelijkheidsvereiste: In HvJ Infopaq 1 r.o.v. 37 is overwogen: “Aldus kan het auteursrecht in de zin van artikel 2,

1 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3087600/The-world-s-greatest-elphie-Elephant-uses-trunk-incredible-photo-tourist-Thailand-stealing-GoPro-camera.html
2 Zo werd betoogd dat sprake zou zijn van een toegestaan beeldcitaat (art. 15a Auteurswet) (http://blog.iusmentis.com/2011/07/15/een-curieus-takedownverzoek-op-een-fotovan-een-aap/) , of werd het Endstra-arrest van de Hoge Raad van stal gehaald: “De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake
moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest.”, volgens welke
definitie helemaal geen sprake zou zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk (A. Verhoeven, 15 juli 2011, ‘Het auteursrecht van een aap’, SOLV, online publiek: http://www.solv.
nl/weblog/het-auteursrecht-van-een-aap/18296; https://www.equesnijmegen.nl/auteursrecht-op-aap-selfie/). Toepassing van de citaatbepaling uit de Auteurswet (ten aanzien van
Techdirt) zou de casus naar Nederlands recht uiteraard beslechten, maar daar komt men dus niet aan toe.
3 Zie over de rechtsmacht op grond van de EEX-Vo inzake auteursrechtinbreuk: HR 7 december 2012, NJB 2013/17 (H&M AB en H&M BV/G-Star): “Uit de rechtspraak van het HvJEU
volgt dat als ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ als bedoeld in art. 5 lid 3 EEX-Vo mede is te verstaan de plaats waar de schade is ingetreden (het ‘Erfolgsort’)
[…] Er bestaat geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een - evenals een merkrecht territoriaal begrensd - auteursrecht, zoals in dit geval.”. Een eventuele
vordering tegen Wikimedia zal in de Verenigde Staten moeten worden ingesteld omdat een rechtsmacht-verdrag ontbreekt.
4 E. Derclaye, 'Assessing the impact and reception of the Court of Justice of the European Union case law on UK copyright law: what does the future hold?' RIDA 2014 (240), p. 22.
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sub a, van richtlijn 2001/29 slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een
eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. […].5 Met betrekking tot een portretfoto heeft het HvJ in Painer, r.o.v. 94
overwogen dat “een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is [mits] die de persoonlijkheid van deze laatste
weerspiegelt en […] de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto [uit]6”.
Het Hof noemt met betrekking tot een portretfoto verschillende momenten waarop creatieve keuzes kunnen worden
gemaakt: in de voorbereidende fase (enscenering, pose van de te fotograferen persoon of de belichting), nemen van de
portretfoto (camera-instelling, invalshoek, gecreëerde sfeer), bij het ontwikkelen (kiezen tussen diverse technieken of
software gebruiken). De vrijheid waarover de auteur van zo’n foto beschikt is dan ook ‘niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs
nihil’.
In het geval van de ‘aapselfie’ en ‘elphie’: die foto uit de keuzes van de eigenaar van de camera niet verder dan het vooraf
instellen van de camera en het achteraf selecteren van de foto’s / het gebruiken van (nabewerkings)software. Het was immers
het dier dat met zijn lichaam zijn eigen pose en de invalshoek (en daarmee de gecreëerde sfeer etc.) bepaalde. Die laatste
keuzes waren in elk geval geen uitdrukkingen van de persoonlijkheid van de eigenaar, eerder van het betreffende dier dat de
camera had gepakt.7
Ten eerste het selecteren van de foto’s achteraf. In HvJ Football Dataco/Yahoo, par. 42 heeft het Hof bepaald dat sprake moet
5 Zonder een dergelijke schepping is het ontstaan van auteursrecht onmogelijk, HvJ Football Dataco r.o.v. 46. Dat Slater op grond van de redelijkheid en billijkheid (www.itv.com/
news/2014-08-06/wikipedia-refuses-to-delete-photo-as-monkey-owns-it/) het auteursrecht zou kunnen toekomen is dus onjuist.
6 Dit laatste woord is afkomstig uit de Engelse taalversie.
7 Naarmate de tijd vorderde is Slater zijn verhaal gaan aanpassen: terwijl hij eerst sprak van een aap die de camera gestolen had, beweerde hij later, in 2014, “dat hij bewust de
camera aan de aap zou hebben gegeven, waardoor zijn eigen inbreng in de foto hem wel degelijk tot auteursrechthebbende zou maken.” M. Van den Hazenkamp, ‘Een aap met
auteursrecht?’, 11 augustus 2014, online publiek: http://www.rechtblog.nl/2014/een-aap-met-auteursrecht/ ; http://metro.co.uk/2011/07/14/can-monkey-who-took-grinningself-portrait-claim-copyright-77773/ ; David Slaters eigen website http://www.djsphotography.co.uk/original_story.html ; In dit artikel wordt uitgegaan van Slaters eerste verhaal,
maar al zou hij de aap bewust de camera hebben verstrekt, dan nog is daarmee allerminst gegeven dat de vervolgens door de aap geschoten foto’s de persoonlijkheid van Slater
zouden uiten. In elk geval zal de menselijke invloed nauwelijks aan te wijzen zijn, zie M. de Cock Buning, 'Autonome creatie: waar is de scheppende mens?' IER 2012/67, par. 4.2: “Op
het Europese continent wordt het in het algemeen onmogelijk geacht werken waarin geen of nauwelijks menselijke invloed kan worden aangewezen auteursrechtelijk te beschermen.
Daaraan staat volgens Grosheide het antropocentrisme in de weg. Die eis van menselijkheid manifesteert zich onder andere in de gedachte dat ook door dieren voortgebrachte ‘kunst’
geen object van auteursrecht kan zijn.”
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zijn van “originaliteit bij de keuze en de rangschikking” van gegevens wil er sprake zijn van auteursrechtelijke bescherming op
die grond. In het geval van Slater zag die selectie uit honderden foto’s kennelijk vooral op het criterium of de foto’s ‘in focus’
(scherp) waren, hetgeen allesbehalve een originele selectie vormt.
Resteert de nabewerking, die volgens een steunbetuiging voor Slater van de ILCP (International League of Conservation
Photographers) reeds voldoende zou zijn voor auteursrecht, en zou bestaan uit bijsnijden, roteren, en aanpassen van de
kleuren van de originele fotobestanden.8 Dat lijkt niet in overeenstemming met het HvJ Infopaq arrest: [D]e verschillende
delen van een werk [worden] dus beschermd […] op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de
uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk”. Dit betekent dat elk werk in feite bestaat
uit meerdere deel-werken, waarvan afzonderlijk moet worden vastgesteld of aan de werktoets is voldaan / reproductie
inbreukmakend is. Ook de beschermingsomvang van dat deel-werk wordt dus bepaald door de mate waarin het (lees: de
nabewerking) originele elementen bevat.9
Met het gebruikelijke bijsnijden, roteren en kleurbewerken staat nog niet vast dat op een oorspronkelijke wijze een resultaat
is veroorzaakt dat een intellectuele schepping vormt. Wanneer de bijdrage bestaat uit dergelijke technische know-how wordt
daarmee nog niet het hogere vereiste van een 'persoonlijk stempel' vervuld.10 Opgemerkt moet worden dat in het tijdperk
van de digitale fotografie manipulatie van foto's met digitale foto-software standaard is geworden, vooral voor foto’s met een
commerciële bestemming. Veel hedendaagse camera’s hebben daarvoor ingebouwde functionaliteit, zodat manipulatie op
een computer niet eens noodzakelijk is.
Het alternatief zou zijn dat door een eenvoudige bewerking een eeuwigdurend exclusief recht zou kunnen worden verkregen
op een afbeelding die zonder deze bewerking rechtenvrij zou zijn (ook wel genoemd het ‘evergreening’ van copyright, omdat
dit de beschermingsduur ook herhaaldelijk zou kunnen oprekken).11
Andere selfies en “andere foto’s”: De stoffige laatste volzin van artikel 6 van de Termijnenrichtlijn12 moet in herinnering worden
gebracht. EU-lidstaten wordt de bevoegdheid verleend om "andere foto's" (die niet voldoende origineel zijn en dus geen eigen
intellectuele schepping vormen) te beschermen door daarvoor een naburig recht in te voeren. Nu een dergelijk naburig
recht overigens in zowel Nederland als het VK niet is ingevoerd komen ‘andere foto’s’ hier dan ook niet voor bescherming in
aanmerking.13 Deze zijn dus (afgezien van het portretrecht) ‘rechtenvrij’.
Om inzicht te krijgen in het soort foto dat hier niét voor auteursrecht in aanmerking komt, is het dus belangrijk te weten
welke foto’s daar wél voor het naburig recht als “andere foto” worden gekwalificeerd. De twee categorieën sluiten elkaar
immers volkomen uit. Het gaat blijkens de literatuur niet om de meer "creatieve", zorgvuldig samengestelde foto's die aan het
oorspronkelijkheidsvereiste voldoen, maar om gewone (of: simpele / loutere) foto’s waarbij enkel sprake was van 'minimaal

8 http://conservationphotographers.org/conservation-photographers-support-photographer-david-slaters-copyright-in-black-macaque-photograph/
9 HvJ Infopaq 1 r.o.v. 38; Nt. P.B. Hugenholtz bij HvJ Painer, NJ 2013-7 ; In r.o.v. 46-47 Infopaq wordt nog wel als ondergrens gesteld dat woorden als dusdanig geen intellectuele
schepping van de auteur die ze gebruikt vormen, maar dat enkel de keuze, schikking en combinatie van woorden op een oorspronkelijke wijze een resultaat kan veroorzaken dat een
intellectuele schepping vormt, waardoor ‘niet kan worden uitgesloten’ dat afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden in aanmerking kunnen komen voor bescherming. Op zich is deze
kanttekening van het HvJ niet onbruikbaar voor afbeeldingen, zo zou men woorden kunnen vergelijken met afzonderlijke pixels (opgebouwd uit letters resp. kleurinformatie). In dit
geval kan de beschermingsomvang zich in elk geval niet verder uitstrekken dan tot die nabewerkingen, als die al origineel zijn. Of een bewerking van meer dan een enkele pixel eerder
een zinsnede of meer een volledige zin is, hangt er vanaf waar men dan de grens trekt.
10 A. Rahmatian, ‘Temple Island Collections v New English Teas: an incorrect decision based on the right law?’, E.I.P.R. 2012, 34(11), 796-799, 798; Vgl. V. Rörsch, IER 2016/3, par. 4.
e.v.; T. Margoni, ‘The digitization of cultural heritage: originality, derivative works and(non) original photographs’, p. 41.
11 Lionel Bently,  Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press 2014, p. 113; Dr Deming Liu, ‘Of originality: originality in English copyright law: past and present’,
E.I.P.R. 2014, 36(6), 376-389.
12 Artikel 6 Bescherming van foto's. “Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen
of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd. De lidstaten kunnen voorzien in de bescherming van andere foto's.”
13 T. Margoni, ‘The digitization of cultural heritage: originality, derivative works and(non) original photographs’, p. 13, 28, 46, 52, online publiek.; Een dergelijk naburig recht is
ingevoerd in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië en de Scandinavische landen: I.A. Stamatoudi, P. Torremans, EU Copyright Law: A Commentary, Elgar, 2014, p. 278, voetnoot 63;
C. Angelopoulos, ‘The Myth of European Term Harmonisation: 27 Public Domains for the 27 Member States’, p. 16 (online publiek). In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen
Lichthildwerke (auteursrechtelijke bescherming) en Lichtbilder (naburig recht voor 'loutere foto's'): A. Rahmatian, ‘Temple Island Collections v New English Teas: an incorrect decision
based on the right law?’, E.I.P.R. 2012, 34(11), 796-799, 798.
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vakmanschap of intellectuele input’.14 Dat wordt bevestigd door een onderzoek van Margoni15 naar de landen die een
dergelijk naburig recht wél hebben ingevoerd: de categorie “gewone foto’s” omvat in Duitsland de meeste amateurfotografie:
“point-and-shoot” foto’s. Om voor dit naburig recht in aanmerking te komen is nog wel een ‘minimum aan persoonlijke
intellectuele input’ (i.p.v. de hogere maatstaf van een eigen intellectuele schepping) vereist: bijvoorbeeld in het bepalen van
de omstandigheden waaronder gefotografeerd wordt.16 In Spanje is voor het naburig recht op ‘loutere’ foto’s voldoende dat
sprake is van een ‘product van de intelligentie van de auteur’, maar een selectie van de lenzen en belichting, het gebruik van
filters, het opstellen van een statief en de selectie van het diafragma zijn aldaar louter technische activiteiten die zelfs voor
een naburig recht onvoldoende waren.17 In Italië gaat het bij ‘simpele’ foto’s’ om vastleggingen van personen of objecten
of van aspecten, elementen of gebeurtenissen uit de natuur of uit het sociale leven. De technische know-how is daarvoor
voldoende (in plaats van een originele persoonlijke interpretatie van de auteur).18
Dat men onder ‘andere foto’s’ dergelijke “gewone foto’s” (ordinary photographs) moest begrijpen wordt ook ondersteund
door de (niet-gepubliceerde) toelichting (Explanatory Memorandum) van de Europese Commissie op de Termijnenrichtlijn.19
De meeste alledaagse momentopnamen (zoals selfies) zullen aldus onder de noemer ‘andere foto’s’ uit artikel 6 Termijnenrichtlijn vallen en bijgevolg niet in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk.

14 Lionel Bently,  Brad Sherman, Intellectual Property Law, 2014, p. 108; Y.H. Lee, ‘Photographs and the standard of originality in Europe: Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH,
Axel Springer AG, Suddeutsche Zeitunung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kolnischen Zeitung GmbH & Co KG (C145/10)’, E.I.P.R. 2012, 34(4), 290-293, 292; T. Margoni, ‘The digitization of cultural heritage: originality,derivative works and(non) original photographs’, online publiek, p. 6, 52.
15 T. Margoni, ‘The digitization of cultural heritage: originality, derivative works and(non) original photographs’:
16 Idem p. 31.
17 Idem p. 37.
18 Idem p. 40.
19 COM(92) 33 def. - SYN 395, Brussel, 23 maart 1992, p. 7, punt 9: “In artikel 7, lid 4, van de Berner Conventie is voor fotografische werken en werken van toegepaste kunst alleen
maar een minimumbeschermingsduur van 25 jaar, te rekenen vanaf de vervaardiging van het werk, vastgesteld. Er bestaan voor deze twee soorten werken aanzienlijke verschillen
in beschermingsduur tussen de Lid-Staten. Wat foto’s betreft, kennen Duitsland, Spanje en Italië een meervoudig beschermingsstelsel. Foto’s die als kunstwerk worden beschouwd,
worden even lang beschermd als andere kunstwerken, d.w.z. naargelang van het land gedurende 70, 60 en 50 jaar. Deze Lid-Staten kennen echter eveneens een stelsel van specifieke
bescherming voor gewone foto’s, d.w.z. Foto’s die worden geacht onvoldoende artistieke waarde te bezitten om onder toepassing van het auteursrecht te vallen. In dit geval bedraagt in
Duitsland de beschermingsduur 50 jaar vanaf de openbaarmaking voor foto’s met historische waarde en 25 jaar voor de overige gewone foto’s.
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OV E R Z I C H T
AC T I V I T E I T E N
Jaaroverzicht activiteiten SViR 2015/2016
Aan dit overzicht werkten mee:
Eva Scheel, Franny Pouderoyen, Jeffrey Faber, Milan Voet,
Rosanne Hoevenaar en Rutger Doornbos
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BRON N ENTR AI N I N G DELEX
17 SEPTEMBER 2015
De bronnentraining van deLex was de eerste inhoudelijke activiteit van het collegejaar. De training
werd gegeven door Daniël Sterenborg, webredacteur en congresmanager bij de juridische online niche
uitgeverij deLex. Daniël verzorgt onder andere de dagelijkse berichtgeving op het bekende IE-forum.
nl, ITenRecht.nl en LifeSciencesenRecht.nl. Hij voorzag de kersverse lichting informatierechtstudenten
in deze interactieve workshop van handige tips en tricks over het gebruik van deLex websites bij het
schrijven van onder andere papers en scripties.

CONSI DER ATI
13 NOVEMBER 2015
Op 13 november vond het eerste bedrijfsbezoek van dit academisch jaar plaats bij het in privacy, public
affairs en ICT-recht gespecialiseerde consultancybedrijf Considerati. Tijdens het bezoek hebben we
inzicht gekregen in de dagelijkse praktijk van Considerati, door het in groepsverband behandelen van
een casus op het gebied van internetfraude. De deelnemers werden in teams opgedeeld die allen
een bepaalde rol op zich namen, zoals die van slachtoffers, de Politie, het Openbaar Ministerie en
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Na deze boeiende en interactieve workshop werd de middag
afgesloten met een gezellige borrel.
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BRI N KHOF
27 NOVEMBER 2015
Op vrijdag 27 november 2015 vond het kantoorbezoek bij Brinkhof plaats. In het indrukwekkende en moderne
kantoor werden we ontvangen en kregen we een korte introductie. Hierbij werd ons verteld dat Brinkhof
grofweg verdeeld is in twee of drie praktijkgroepen: Intellectueel Eigendom (dat weer onderverdeeld is in
octrooi en merken- en modellenrecht) en Communications. Onder Communications valt een vrij breed scala
aan vakgebieden, van onrechtmatige perspublicaties tot de regulering van de telecommarkt. De gemene deler
is dat (vrijwel) alle zaken die behandeld worden door Brinkhof in brede zin met technologie en media te maken
hebben.
Verder werd ons verteld dat de core-business van Brinkhof voornamelijk gericht is op procederen en werd er
door ieder van de advocaten dieper ingegaan op de werkzaamheden op de octrooi-afdeling, respectievelijk
de communications afdeling. Hierna volgde er een workshop pleiten. Er werden enkele nuttige tips met ons
gedeeld en de focus lag voornamelijk op de eigen ervaringen en technieken van de desbetreffende advocaten.
Een en ander mocht meteen in de praktijk gebracht worden bij de pleitwedstrijd. In groepen van vier kregen we
de tijd om een casus voor te bereiden. Iedere groep kreeg een rol toebedeeld en twee van de vier groepsleden
moesten ook daadwerkelijk gaan pleiten in de moot-court. Dit was een leerzame en nuttige ervaring en
door middel van kritische vragen konden de rechters (drie advocaten) en het publiek (de overige aanwezige
werknemers van het kantoor) de pleitende studenten sturen, op het verkeerde been zetten en kort gezegd
“testen”. Vervolgens werd iedere groep beoordeeld op grond van de argumenten, structuur, spraaktempo,
stemgebruik, de reactie op het verhaal van de wederpartij en de beantwoording van de vragen van de rechters.
Op basis hiervan werd er in iedere zaak een winnende partij gekozen. Na de moot-court volgde een gezellige
borrel om dit succesvolle bezoek af te sluiten.
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H ET LUSTRU M DI N ER
21 JANUARI 2016
Halverwege het academisch jaar vond het eerste lustrumdiner van de SViR plaats in Café de Paris.
Tijdens dit diner, waarbij de wijn rijkelijk vloeide, werd uitgebreid stilgestaan bij het eerste lustrum van
de vereniging. Leden en alumni hebben elkaar beter leren kennen en oud SViR genoten kwamen weer bij
elkaar. Als hoogtepunt van de avond werd onder begeleiding van het nummer ‘Empire State of Mind’ door
de reiscommissie de bestemming van de lustrumreis bekendgemaakt. Ook de andere commissies hebben
tijdens deze avond de leden en alumni op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen de vereniging.
Zo kondigde de activiteitencommissie een aantal kantoorbezoeken aan en stond de redactiecommissie stil bij
de komst van de tweede editie ‘Informail nieuwe stijl’.
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A LLEN & OVERY
25 FEBRUATI 2016
Op 26 februari 2016 vond het kantoorbezoek bij Allen & Overy op de sectie IE/IT plaats. Naast de SViR was ook
de studievereniging van de gelijksoortige master aan de VU Amsterdam aanwezig. De middag begon met een
heerlijke lunch en presentatie over het kantoor. Na de presentatie werd iedereen opgesplitst in een groepje
en vonden er onderhandelingen plaats op basis van een fictieve casus. Na afloop van de onderhandelingen
werden de resultaten gepresenteerd voor de hele groep en gaven de advocaten zeer bruikbare feedback op de
onderhandelingen. De dag werd tot slot afgesloten met een gezellige borrel waarbij de twee studieverenigingen
de mogelijkheid hadden om elkaar beter leren te kennen, máár waar natuurlijk ook hard werd ge-netwerkt!

DE BR AUW B L ACKSTON E WESTBROEK
22 APRIL 2016
Op vrijdag 22 april vond het kantoorbezoek bij De Brauw plaats. We kregen eerst een introductie die werd
gegeven door twee advocaat-stagiaires in het kantoor van De Brauw. Zij vertelden uitgebreid over De Brauw,
de sollicitatieprocedure, de mogelijkheden die je hebt als student, de doorgroeimogelijkheden en hoe zij het
werken bij De Brauw zelf ervaren. Daarnaast was er voldoende tijd voor de deelnemers van het kantoorbezoek
om zelf vragen te stellen. Er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden voor studenten. Je kan aan de slag als
werkstudent, student-stagiaire of je scriptie bij De Brauw schrijven. Als je eenmaal werkzaam bent bij De Brauw
als advocaat zijn er ook voldoende mogelijkheden om door te groeien, zowel binnen als buiten Nederland. Na
deze introductie ontvingen we een klein presentje en gingen we met de hele groep Escape room doen in het
centrum van Amsterdam. Er waren drie advocaat-stagiaires van De Brauw mee. Het was erg gezellig en een
leuke setting om zo met elkaar een activiteit te doen. Na binnen de tijd te zijn ontsnapt was het natuurlijk tijd
voor een borrel. Tijdens het borrelen hebben we ook nog genoeg aan de advocaat-stagiaires kunnen vragen.
Kortom het was een gezellige middag waarbij de deelnemers op een leuke manier kennis konden maken met
De Brauw.
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N PO/NOS
2 MA ART 2016
Op woensdag 2 maart bracht een aantal leden van de SViR een bezoek aan de NPO en de NOS in het Media Park
te Hilversum. Het ochtendprogramma werd verzorgd door de juridische afdeling van de NPO. Er werden onder
andere twee presentaties verzorgd over privacy bij de NPO en over RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie
van Audiovisuele Producties). Vanzelfsprekend heeft ook de NPO dagelijks te maken met persoonsgegevens.
Wanneer zijn deze herleidbaar? En moeten de gegevens geanonimiseerd worden? Ook werd er stilgestaan bij
de gevaren van Big Data profiling. Het is uiteraard niet de bedoeling dat jouw profiel zomaar bij derde partijen
terecht komt, zeker wanneer dit profiel niet is samengesteld op basis van objectieve feiten. Ook de NPO moet
waakzaam zijn voor dergelijke risico’s, zeker gezien zijn voorbeeldfunctie. Na het ochtendprogramma was het
tijd voor de lunch en een kijkje achter de schermen bij de regieruimte.
Het middagprogramma bij de NOS werd verzorgd door Matthijs Linnemann, hoofd juridische zaken. Dagelijks
komt er bij de NOS een breed scala aan juridische kwesties aan bod. Van contracten met bijvoorbeeld grote
externe toeleveraars van nieuws (ANP, Reuters), tot aan auteursrechtelijke vraagstukken, maar ook of het al
dan niet is toegestaan om bepaalde reclame-uitingen te doen. In het laatste geval bepaalt de Mediawet de
spelregels en controleert het Commissariaat voor de Media of iedereen zich hier netjes aan houdt. Er kunnen
forse boetes volgen als de regels worden overtreden. Tijdens een aflevering van De avondetappe in 2010
maakte Mart Smeets uitgebreid reclame voor een uitgeverij. “Mag ik dat zeggen?” Nee Mart, dat mocht
je niet: deze reclame-uiting leverde de NOS een boete van maar liefst € 60.000,- op. Aanvankelijk eiste het
Commissariaat zelfs een ton.
Tot slot kregen we ook een rondleiding bij de NOS. Natuurlijk kon niemand het laten om even zijn kodakmomentje te claimen achter de desk van de nieuwslezer.

Foto: NPO/NOS
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H OOGEN R A AD & HA AK
31 MA ART 2016
In maart was het tijd om een bezoek te brengen aan een tweede niche-kantoor. Ditmaal aan Hoogenraad &
Haak, een klein kantoor gevestigd op een mooie locatie naast het Okura hotel in Amsterdam. Na binnenkomst
kregen we onder het genot van een kopje koffie door verschillende advocaten een introductie over het kantoor,
hun specialisaties en mogelijkheden voor studenten. Daarna was het tijd om onze opgedane kennis uit de
master in de praktijk te brengen. We werden opgesplitst in vier groepen om vervolgens twee keer een casus te
bepleiten. Verschillende aspecten van het IE-recht kwamen voorbij, waaronder het auteursrecht, merkenrecht
en modellenrecht. Ook het reclamerecht, waarin Hoogenraad & Haak zich onder meer specialiseert, kwam
voorbij. Na een spetterend pleidooi van alle partijen werd de zaak door de aanwezige rechtbank geëvalueerd
en kregen we een aantal tips mee voor de praktijk. De dag werd afgesloten met een rondleiding door kantoor
en een afsluitende borrel in de kantoorbar.
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BI RD & BI RD
7 APRIL 2016
Op een mooie lentedag hadden we met de SViR en LISA (studievereniging uit Groningen) een kantoorbezoek bij
Bird & Bird. De middag begon met presentatie over de expertises van het kantoor, de werksfeer, internationale
aspecten van het werk en de stagemogelijkheden voor studenten. Hierop volgde een presentatie over
datalekken waarbij de nadruk lag op de gevolgen en impact van de meldplicht. Tijdens de presentatie werden
verschillende situaties geschetst waarbij mogelijk sprake was van datalekken en werd er op een interactieve
manier ingegaan op de situaties. Tot slot werd, met een mooi uitzicht over Den Haag, een afsluitende borrel
gehouden waarbij advocaten en partners van verschillende secties aanwezig waren. Onder het genot van
hapjes en drankjes konden de laatste vragen worden gesteld en werd het bezoek in stijl afgesloten met een
leuke groepsfoto.
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DE BORRELS
Los van de vele kantoorbezoeken en andere activiteiten is er dit jaar ook flink geborreld. Elke maand is
er een borrel georganiseerd, die meestal plaatsvond in Café de Sluyswacht. Vooral vlak na tentamens
stond het vol met studenten in ‘de Sluys’. Daarnaast is er dit jaar onder andere ook geborreld
bij Terpentijn. Je medestudenten leren kennen onder het genot van een biertje en een bitterbal is
natuurlijk ook belangrijk!

SVI R RECRU ITM ENTEVENT
1 JUNI 2016
Op woensdag 1 juni vond de tweede editie van het Recruitmentevent van de SViR plaats. Al varend
over de Amsterdamse grachten hebben we (nader) kennis gemaakt met medewerkers van diverse
organisaties. Zowel de advocatuur (De Brauw, Van Doorne en SOLV) alsmede andersoortige organisaties
(Considerati, KPMG) waren bij deze activiteit vertegenwoordigd. Met in totaal ruim 25 SViR leden
hebben we onder het genot van een hapje en een drankje op een leuke informele wijze ons kunnen
oriënteren op de arbeidsmarkt. Op naar de derde editie!
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SVIR
S T U D I E R E I S 20 1 6
N E W YO R K C I T Y
Door Tim de Groot
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DE HEENREIS, ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 JUNI

de ochtend en in de avond vertrekken en de laatste groep

De studiereis van dit jaar ging naar de wereldbekende

zou s’ochtends nog een extra uitstapje krijgen door via

metropool New York! Het verhaal begint echter op Schiphol

Barcelona te vliegen. De SViR-studiereis was nu al veelzijdig

waar we te horen kregen dat ons vliegtuig ruim vijf uur

te noemen; waarom één bestemming kiezen als je er drie

vertraging had. Dat is niet het grootste probleem, die tijd

kunt meepakken? Om de nacht door te komen werd er voor

werd wel gevuld. Als metaforische middelvinger naar de

een hotel in de omgeving gezorgd. Voor één deelnemer

maatschappij dronken de jongens halve liters Heineken en

aan de reis was het drama nog niet voorbij, want na het

vermaakten de meiden zich met de winkels op de luchthaven.

avondeten kwamen we erachter dat haar handtas was

Vervelender was dat we hierdoor de aansluiting op het

gestolen. Gelukkig zat haar paspoort daar niet in maar

vliegveld van Madrid misten. Als zuinige Nederlanders had de

haar mobiele telefoon en portemonnee waren verdwenen.

reiscommissie besloten voor een goedkope optie te kiezen.

Geheel in lijn met de verwachtingen was het hotelpersoneel

Air Europa, de vliegmaatschappij die deze vlucht verzorgde

van geen enkele hulp. Toen Spanje later die week door Italië

en het levende bewijs dat je een bedrijf kan runnen zonder

werd uitgeschakeld van het EK, werd een genadige God door

een enkele competente medewerker, besloot ons na een

de hele groep hartelijk bedankt.

middagverblijf op Schiphol toch nog naar Madrid te vliegen
waar we dan zouden wachten op een aansluiting.

Met een vertraging van vierentwintig tot dertig uur kwamen
we dan eindelijk aan in de Big Apple. Na een gezellige

Aangekomen in Madrid kwamen we erachter dat het

wandeling in de bloedhete zon kwamen we dan eindelijk

personeel daar geen idee had hoe zij eenentwintig man

aan bij Pointe Plaza, het hotel waar we de week zouden

naar New York moesten krijgen. Na uren van onderhandelen

verblijven. Het hotel bleek te liggen in een streng Joods

en aandringen werd duidelijk dat we in drie groepen door

Orthodoxe buurt. Dit had had het praktische voordeel dat

zouden gaan. Twee groepen zouden de volgende dag in

je wist dat je juist zat als je mannen met pijpenkrullen met
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imposante hoeden in diverse variaties in een zwart pak zag
rondlopen. Dat pak moet overigens geen pretje zijn geweest
want het was de hele week tussen de zevenentwintig en
drieëndertig graden celsius. De ontvangst voelde echter
warm aan, doordat ongeveer de hele buurt was uitgeweken
naar Pointe Plaza voor de feestelijkheden van de Sabbat.
Door de vertraging hadden we het geplande bezoek aan
Kickstarter en een Fashion and Design Accelerator gemist
dus de eerste twee dagen bestonden vooral uit genieten
van het heerlijke weer. Op deze zaterdag en zondag was
er geen strikt programma en werden er veel activiteiten
ondernomen.
Zo gingen sommigen naar Ellis Island met de boot en hadden
anderen al zorgvuldig een route langs alle leuke winkels
in New York uitgestippeld. Uiteraard is er volop genoten
van het nachtleven in NYC, dat uitstekend is zodra je bent
bekomen van de schok van 7 dollar per biertje.

MA ANDAG 27 JUNI
Maandag was het programma weer wat drukker bezet.
Het begon met een bezoek aan Palantir, een bedrijf dat
anderen helpt hun datahuishouding op orde te brengen. De
presentatie die we daar te zien kregen was erg uitgebreid
en dat een enkeling wegdoezelde was meer te wijten aan
slaaptekort door een aantal wilde nachten dan een gebrek
aan interesse. Een idee krijgen van hoe bedrijven in de
praktijk omgaan met de regels die wij het hele jaar in onze
kop hadden gestampt werd door velen als zeer positief
ervaren. Dit verbleekte echter bij de reactie op het super
uitgebreide lunchbuffet en de pingpongtafel in de kantine.
We hadden onze prioriteiten goed op orde.
Het tweede bezoek van de dag was bij het Nederlandse
Consulaat in NYC. Terwijl een paar verraders lachend
wegreden in een verkoelde taxi sjokte de rest in pak en
kokerrok door een bloedhete stad.
Aangekomen bij het consulaat kregen we een presentatie
te zien over de taken die het consulaat verricht en konden
we vragen stellen. Hoewel het niet de meeste enerverende
activiteit was, was het leuk om te horen dat men druk in de
weer was met de verkiezing van Nederland als tijdelijk lid van
de VN Veiligheidsraad, temeer nu we de volgende dag naar
de VN zouden gaan. Na het bezoek was er weer ruimte voor
iedereen om de reis een persoonlijke noot te geven.

DINSDAG 28 JUNI
Dinsdag begon, zoals vermeld, met het bezoek aan de VN.
Enigszins ironisch werd onze rondleiding verzorgd door een
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Spaanse gids, maar in tegenstelling tot haar landgenoten
hield ze de vaart erin en was ze zeer goed op de hoogte.
Terwijl dit aan de gang was wilden de verkiezingen voor
de Veiligheidsraad niet vlotten. Het ging uiteindelijk tussen
Nederland en Italië voor de laatste beschikbare zetel en het
zou nog wel even duren voordat hier een beslissing tussen
zou worden gemaakt. Dat mocht de pret niet drukken en,
blij met een VN stempel in ons paspoort, verlieten we het
gebouw.
Het volgende bezoek was Civic Hall. Door sommigen werd
overwogen dit over te slaan maar het was een stuk boeiender
dan verwacht. Het bleek te gaan om een organisatie die een
gemeenschappelijke ruimte verzorgde voor ondernemers
met een maatschappelijk georiënteerde missie. Binnen
die ruimte werden dan ideeën uitgelegd, lessen gegeven
en mensen met elkaar in contact gebracht. Een voorbeeld
van een project was het organiseren van activiteiten voor
veteranen in New York. Een ander was het ontwikkelen van
een app voor tieners om misbruik aan te kunnen geven.
Het laatste adres van de dag was Yankee Stadium. De jongens,
vertraagd door een intense discussie over wijde tegen
strakke onderbroeken, zorgden ervoor dat wij onze entree
maakten toen de wedstrijd al een halfuur bezig was. Dat
niemand de spelers kende of wist wat de regels waren deed
weinig af aan het vermaak. Het is moeilijk uit te leggen wat er
leuk is aan je blauw betalen aan bier terwijl je kijkt naar hoe
een stel mannen met overgewicht er niet in slagen met een
knuppel een bal te raken alvorens weer eens tien minuten te
pauzeren. De volgende beschrijving komt wellicht het dichtst
in de buurt: sfeer. Dat valt niet te vertalen in tekst dus zal
hier worden volstaan met een sfeerimpressie in de vorm van
een foto.
Enigszins aangeschoten begon de groep aan de terugreis
richting Brooklyn, waar het hotel was gelegen en ook veel
leuke barretjes te vinden waren. Dit werd één van de wildere
avonden tijdens de reis. Terwijl een paar jongens ongevraagd
werden afgezet bij een stripclub door een weinig scrupuleuze
taxichauffeur, stapten anderen met wildvreemden een busje
in.

WOENSDAG 29 JUNI
De volgende dag vertrokken we met zijn allen naar Hogan
Lovells, een advocatenkantoor met vestigingen over de hele
wereld. Het bezoek zelf was erg leuk. Blijkbaar verwachtten
ze een stel middelbare scholieren, maar dat maakt het nog
opvallender dat er zes medewerkers op ons zaten te wachten,
waarvan zeker twee partners. Enigszins geïntimideerd
door het geld wat gemoeid was met dit gezelschap een
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presentatie van twee uur te laten verzorgen, hebben we hun
verhalen aangehoord. Daar was echt veel moeite in gestoken
en dat resulteerde in een interessante en leerzame ochtend.
Ook hier was het buffet uitstekend. Dat werd ook door de
brakkere leden van de groep zeer gewaardeerd.
Die avond was het plan om met een grote groep naar één
van de rooftopbars van New York te gaan en daar een wilde
avond te beleven. Die plannen vielen ironisch genoeg in het
water toen we niet bij LeBain naar binnen kwamen, een club
met een zwembad naast de dansvloer. Verslagen en vooral
uitgeput dropen de jongens af om voor één keer een goede
nachtrust te beleven in NYC. De meiden, vrij van dit dode
gewicht, hebben zich eens flink uitgeleefd. De volgende dag
kon de groep genieten van een verslag van hun escapades,
die verassende bijrollen bevatte voor een emmer met dertig
kipnuggets en een studiegenoot in Amsterdam die via Skype
was lastig gevallen.

DONDERDAG 30 JUNI
Donderdag was de laatste dag van de reis en stond New
York University op het programma. Ook hier kregen we weer
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presentaties, ditmaal van een tweetal onderzoekers die
vooral op het gebied van privacy actief waren. De aanpak
van de VS verschilt hier enorm van die van de EU en het was
fascinerend om te zien wat die verschillen op specifieke
gebieden precies inhouden. Na de twee presentaties was er
een korte pauze. Door sommige meiden werd deze gebruikt
om zichzelf wat koelte toe te wuiven en te bekomen van
de charmes van één van de sprekers. Anderen besloten
hun gezicht recht in het gras van een nabij gelegen park te
planten en daar wat van de verloren nachtrust in te halen.
Met een paar man minder begon de tweede helft van het
bezoek. Deze werd verzorgd door een Nederlander die had
gestudeerd aan NYU en nu werkte voor de VN. Na hem
uitgebreid uit te horen over onder andere de betaalbaarheid
van studeren in de VS en het merkwaardige delen van de
zetel van de Veiligheidsraad door Nederland en Italië kwam
het laatste bezoek van de reis tot een einde.

DE TERUGREIS
De terugreis was in alles het spiegelbeeld van de heenreis.
De vlucht van NYC naar Madrid is door sommigen niet
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eens meegemaakt. Wat een chronisch slaaptekort en een
vijftigtal slaappillen wel niet kan bereiken! Ook op Madrid
verliep alles soepel. Dat geldt ook voor de ervaring van
een aantal reisgenoten die nog niet hun schadeformulier
hadden ingeleverd. Met een verbeten blik en vastbesloten
om die vuilakken van Air Europa te laten bloeden voor hun
transgressies stapten zij naar de dichtstbijzijnde balie van
de luchtvaartmaatschappij. Voor de tweede keer deze
vakantie waren ze blij met de stempel die zij kregen, dit keer
uitgedeeld door een verveelde Spanjaard in plaats van een
verveelde Amerikaan.
De vlucht naar Schiphol verliep verrassend vlekkeloos.
Er waren er een paar die nog PTSD hadden van de
heenreis en ervan overtuigd waren het vliegtuig ergens
boven het vliegveld uit elkaar zou spatten door de pure,
geconcentreerde incompetentie van de bemanning. Kijkend
uit het raampje konden zij zich gerust stellen dat we veilig
waren geland in ons eigen kikkerlandje. Een tumultueuze
en onvergetelijke reis achter ons gingen we de laatste
weken van de master tegemoet. Ongetwijfeld een waardige
afsluiter!
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DANK AAN DE REISCOMMISSIE,
BESTAAND UIT:
Vanessa de Bruijn
Indra van Alphen
Ruben Bolder
Daan Breuking
Sanne Duikersloot
Emilie van Gendt
Fleur de Wolf
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M O O T CO U R T
Door Tim de Groot

/ 85

/ 86

29-10-2015 Ik verstuur een mail aan Tarlach McGonagle.

door de selectie heen was gekomen. De rest van het team

Enkele seconden nadat ik op ‘send’ heb gedrukt ontdek ik

bestond uit drie vrouwen: Berber van der Wansem, Jennifer

een spelfout. Stom! Altijd natuurlijk voor een jurist, maar

Crama en Dafne de Boer.

zeker bij deze mail waarmee ik me aanmeld voor een ‘moot
court competition’. Daarbij is een goede beheersing van de

De eerste ontmoeting van het team was vandaag. Iedereen

Engelse taal extra belangrijk want de finales vinden plaats in

was enthousiast en gemotiveerd. De coach, die in het

Oxford, voor een internationaal publiek.

dagelijks leven rechter was bij de Amsterdamse rechtbank,
bleek zeer ervaren. Hij had al vele malen deelgenomen

De moot court (pleitwedstrijd) in kwestie is de prestigieuze

aan de wedstrijd, maar telkens als ‘judge’. Dan beoordeel

Price Media Law Moot Court Competition, genoemd naar

je de teams, maar belangrijker, onderbreek je ook hun

Professor Monroe E. Price. Zoals de naam doet vermoeden

argumenten met prangende vragen. Dit is wat de wedstrijd

richt deze competitie zich op het mediarecht. Teams van

moeilijk maakt. Naast dat je je punten goed moet maken

over de hele wereld zullen deelnemen. Dit jaar zijn er teams

moet je ook ten alle tijden antwoord kunnen geven op de

uit Amerika, India, Afghanistan, Litouwen, Uganda en vele

meest uiteenlopende vragen.

andere landen. Deze zullen, over drie dagen, een verzonnen
zaak bepleiten. Teams bestaan uit twee tot zes personen en

Tijdens de ontmoeting werd de zaak besproken en ook

er zijn altijd twee personen van een team die een kant van

de eerste deadline. Deze was op 19 januari, en betrof het

de zaak bepleiten tegen twee tegenstanders.

inleveren van de geschreven stukken. Het meeste werk

De zaak die moet worden bepleit is actueel en interessant,

schrijven van de argumenten. Gezien het rooster van de

hierbij was natuurlijk het doen van onderzoek en het
maar boven alles omvangrijk. De korte weergave hieronder

master en de paper deadline, besloten we elke week wel wat

doet geen recht aan de nuances maar geeft een indruk van de

te doen, maar een groot gedeelte tot de laatste 10 dagen

problemen. Het is gecentreerd rond een politicus genaamd

te bewaren, wanneer de tentamens waren geweest en de

‘Umani’. Deze heeft in het fictieve land Omeria meerdere

papers waren ingeleverd. Dit bleek later een grote fout.

malen extreme uitspraken gedaan over immigranten uit
een buurland. Dit deed hij door middel van Chatter, de

INLEVEREN GESCHREVEN STUKKEN

Omerische equivalent van Twitter. Toen dit uit de hand liep

20-01-16 Het is pikkedonker als ik in de auto stap bij een

heeft de overheid ingegrepen door Umani’s gegevens te

vriend. De treinen naar huis reden niet meer dus de

achterhalen aan de hand van zijn anonieme Chatter account.

hulptroepen moesten worden ingeroepen. We hebben net

Hij is tot in de hoogste nationale instantie schuldig bevonden

de geschreven stukken opgestuurd naar Oxford, iets over de

op basis van de wet van Omeria, en nu sleept hij de overheid

deadline. Ik kijk uit de auto en besef me dat ik doodmoe ben.

voor een internationaal mensenrechtenhof omdat die zijn

Niet vreemd na tien dagen die elk bestonden uit minstens

vrijheid van meningsuiting en privacy zo hebben geschonden.

twaalf uur research en schrijfwerk. Uiteindelijk zelfs te

Chatter is ook partij want zij is veroordeeld voor haar rol in

veel schrijfwerk want een aanzienlijk stuk moest worden

het verspreiden van de berichten.

geschrapt om onder het maximum aantal woorden te komen.

De grote thema’s zijn dus ‘hate speech’, privacy en de

Ik ben er helemaal klaar mee. De komende tijd kan ik geen

verantwoordelijkheid van ‘internet service providers’ (ISP’s).

Delfi, three-part-test, of provided by law meer horen.

Actueler kan haast niet want een paar maanden geleden is

Het bleek allemaal een stuk ingewikkelder dan we in het

een ISP veroordeeld bij het EHRM voor iets vergelijkbaars.

begin dachten. Niet zozeer juridisch inhoudelijk, dat zagen

Ook zullen figuren als Donald Trump, Geert Wilders en Viktor

we aankomen. Wat vooral problemen gaf was het juridisch

Orban regelmatig in het nieuws zijn in de maanden voor de

kader, of het gebrek daaraan. Volgens de regels bestaat

finales. Voordat we daar zijn moet er echter nog een hoop

dit primair uit de mensenrechten verdragen in Europa,

gebeuren.

Afrika, Amerika en wereldwijd, alsook de uitspraken van
bijbehorende mensenrechtenhoven. Maar men mag in

SELECTIE

principe uit elke jurisdictie zaken halen om te citeren.

20-11-15: De selectie van het team is net achter de rug.

Dit geeft een hoeveelheid zaken die het belachelijke

Het hield niet veel meer in dan een kort gesprek met Tarlach

benadert. Van te voren hadden we besloten weg te sturen

McGonagle en Willem Korthals Altes, de toekomstige coach

van de jurisprudentie rond het ‘First Amendment’, nu die

van het team. Ik verliet die kamer met een goed gevoel

enorm omvangrijk is en dit jaar het eerste jaar is dat het

wat werd bevestigd toen ik de volgende dag hoorde dat ik

niet deel uitmaakt van de primaire bronnen. De tweede
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grote fout. Maar goed, voor nu ben ik vooral blij dat we het

HELA AS

vagevuur van de afgelopen week hebben overleefd. Ik ken

02-04-16 Ik loop terug naar mijn slaapkamer vanuit een

mijn teamgenoten nu vele malen beter dan aan het begin

Engelse pub. Vandaag hoorden we dat we niet door mochten

van de rit. Hoewel er wat kleine spanningen zijn geweest

naar de achtste finales. De belangrijkste oorzaak daarvoor

is het opvallend dat de afgelopen tijd zich in zulke goede

is dat we punten hebben laten liggen met de geschreven

harmonie heeft voltrokken. Ook over de coach, die aanbood

stukken. De redenen daarvoor spoken nog door mijn

om gisternacht de stukken eens door te kijken terwijl hij

hoofd. In orale ronden hebben we nog een paar keer een

in Bosnië Herzegovina zit, is iedereen meer dan tevreden.

overwinning kunnen boeken. Dit is enkel relevant voor mijn

Maar het moeilijkste gedeelte moet natuurlijk nog komen.

eigen trots. Feit blijft dat we eruit liggen.

DE ORALE RONDEN

Zonden verdrinken in lauw, Engels bier leek een sterk

30-03-16 Het vliegtuig naar Engeland is net opgestegen en

plan. Met een paar andere teams zijn we gaan drinken en

ik kijk de komende vier dagen met lichte spanning tegemoet.

nabespreken. De Europeanen hebben het over het algemeen

Uitkijken doe ik naar het overnachten in de prachtige

slecht gedaan. Dit kan komen door mindere beheersing

‘Lady Margaret Hall’ en de vele activiteiten die worden

van het Engels, het onbekend zijn met het ‘common law’

georganiseerd voor de deelnemers. Over de wedstrijden zelf

systeem, geen ‘moot’-traditie etc. Dat wil niet zeggen dat

heb ik wat meer gemixte gevoelens.

‘underdogs’ kansloos zijn. Een paar jaar geleden heeft het
Servische team de beker veroverd en een stel Australiërs die

Aan de ene kant is onze voorbereiding goed geweest. We

we hebben ontmoet kon er niet bij zijn vanavond omdat ze

hebben meerdere oefenrondes gehad waarbij de ene helft

morgen in de kwartfinales nog aan de slag moeten.

van het team tegen de andere twee pleit. Een van deze
oefeningen vond plaats met een paar juristen van EY die zo

Hoe dan ook, als internationale ervaring maakt de competitie

aardig waren daar aan mee te werken. Bij de belangrijkste

zijn naam waar. Ik begon de avond in gesprek met een Let,

oefenronde waren Tarlach McGonagle, Wouter Hins en

een Est en een Oekraïner (leuk hoor, een referendum over

Ronan Fahy het die ons vragen stelden en ons beoordeelden.

een handelsverdrag uitleggen). Uiteindelijk nam ik afscheid

Daarbij bleek dat hoewel we erg goed in de stof zitten,

van een stel Belgen, Denen en een Italiaan. Daartussen zaten

er altijd nog een gemene, onvoorziene vraag kan worden

nog Duitsers, Engelsen, een Nigeriaan en een Keniaan. Die

gesteld waar je al pratende een goed antwoord op moeten

laatste twee hebben overigens de hele wedstrijd in hun

kunnen formuleren.

eentje moeten doen omdat de andere leden van het team
geen visum konden krijgen.

Vaak genoeg is ons op het hart gedrukt dat het niveau
gewoon super hoog ligt. Je staat tegenover teams uit

Verder was er vandaag ook een symposium met topmensen

landen waar ‘mooten’ een belangrijk deel van de juridische

van Facebook, Microsoft en Google. Die waren ook bij de

opleiding is, die Engels als moeder taal hebben, die vaak

borrel die plaatsvond in het ‘Ashmolean Museum’, vóór de

hebben meegedaan aan dit soort competities en die

‘echte’ borrel in de pub. Een gesprek kunnen aanknopen

kwalificatieronden hebben moeten doorstaan. Op die

met een bestuurder van Microsoft over een stel piepkleine

punten scoort ons team nul uit vier. Daar tegenover staat

stukjes gedroogde ham en een half glas champagne was een

dat de opleiding en onze voorbereiding het doel hebben om

enigszins bevreemdende ervaring. Het geeft wel aan wat de

het tegen dergelijke teams op te nemen.

reputatie is van het instituut dat de ‘Price Media Law Moot
Court Competition’ heet. Alleen al daar een deel van mogen

Vandaar het gemixte gevoel. Ik zie in dat we waarschijnlijk

zijn is wat mij betreft al waardevol geweest.

straks tegenover titanen staan. Maar David besloot ook
niet zijn steen maar ergens een rivier in te ketsen. Goliath’s

DE FINALE

staan tot ze vallen. En zelfs als blijkt dat wij toch onze betere

03-04-16 Enkele uren geleden is de finale afgelopen. Ik ben

moeten erkennen, dan ga ik er in ieder geval voor zorgen

nog steeds overdonderd. Ik wist dat het niveau hoog lag.

dat ik plezier heb in het spelletje en mijn best heb gedaan.

Ik wist dat de finalisten haast absurd goed in hun stof zaten.

Dat mag dan misschien klinken als een Sesamstraat quote,

Ik heb video’s gekeken van vorige jaren die op de site van de

Pino is niet wereldberoemd geworden door kindertjes

competitie staan. Ik had ook de halve finales van een van de

leugens toe te fluisteren.

teams bijgewoond. Toch ben ik gevloerd door wat er voor
mijn ogen heeft afgespeeld.
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De finale ging tussen een team uit Singapore en een team

betoog bezig was. Handen achter zijn rug wachtte hij tien

uit India. De laatste zag ik ook in de halve finales. Er waren

minuten zonder een woord te zeggen en met een stoïcijnse

vijf ‘judges’, een verschil met alle ronden hiervoor waarbij

blik tot de rust was wedergekeerd. Zodra hij het signaal

er maar drie waren. De belangrijkste van de vijf was ook

kreeg om door te gaan hervatte hij zijn zin zonder een tel

meteen de meest teleurstellende. Boštjan Zupančič is een

te missen. Verdiend ontving hij hiervoor de prijs voor ‘Best

rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,

Oralist’.

maar hier heeft hij geen vraag gesteld. Gelukkig hebben
de andere vier deze ruimte goed gebruikt. De vragen die

Misschien minder heroïsch, maar niet minder indruk-

werden gesteld waren van een aanzienlijk hoger niveau dan

wekkend, was het optreden van een van de Singaporese

dat je hoort in de Tweede Kamer, zelfs als je inbreng van de

deelnemers.

PVV fractie niet meerekent.

Rechtenstudenten

kennen

het

principe

van jurisprudentie noemen bij een toets. Soms, als je je
erg goed hebt voorbereid en in een dappere bui bent,

Waarom ik zo onder de indruk ben? Als ik dat in detail zou

noem je ook het paragraafnummer van de relevante

uitleggen dan was deze tekst twee keer zo lang en zelfs dan

overweging. Deze jongen benoemde in een zin, zonder te

betwijfel ik of ik het goed heb overgebracht. Om het echt

pauzeren of na te denken, het paragraafnummer van de

te begrijpen moet je maanden in de stof hebben gezeten,

relevante jurisprudentie, het paragraafnummer van de

mee hebben gedaan als deelnemer en in de zaal hebben

onderhevige zaak, het paragraafnummer van de relevante

gezeten tijdens de finale. Pas dan weet je dat achter ieder

argumenten in de geschreven stukken van zijn team, én

woord en iedere beweging een bewuste keuze zit die het

het paragraafnummer van de relevante tegenargumenten

resultaat is van maanden oefenen en studeren. Hieronder

in de geschreven stukken van de tegenstanders. Voor de

twee anekdotes om toch een beeld te geven van wat zich

duidelijkheid, die heeft hij ongeveer twee uur daarvoor in

afspeelde.

handen gekregen. Dit was geen uitschieter. Dit is het niveau
dat door beide teamgenoten gedurende vijfenveertig

De eerste betreft een spreker van het Indiase team en

minuten is vastgehouden. Verdiend heeft het team hiermee

de locatie van de finale. Die vond plaats in een geheel

de wedstrijd gewonnen.

eikenhouten zaal in ‘Town Hall’. Doordat het een vrij
ouderwetse zaal was waren er wat problemen met

Zoals gezegd doet dit geen recht aan de wedstrijd en de

bijvoorbeeld de microfoons. Deze vielen regelmatig en op

finalisten. Ik kan enkel hopen dat ik hiermee een idee

willekeurig momenten uit. Dat hier door de deelnemers

heb gegeven van het intellectuele schermspel wat zich

geen seconde aandacht aan werd besteed en dat ze prima

in Oxford afspeelde. Boven alles ben ik blij dat ik hier deel

te verstaan waren zonder de microfoon, mag je inmiddels

van heb mogen uitmaken. Ik hoop dat anderen hetzelfde

aannemen. Maar als het brandalarm afgaat en er mensen

kunnen meemaken via het IViR. Misschien dat de teams van

de zaal uit rennen, voorop Rechter Zupančič, mag je toch

volgende jaren de resultaten kunnen behalen die wij misten.

verwachten dat er op zijn minst enige onrust is bij de

Dat ze, net als ik, met voldoening zullen kunnen terugkijken

finalisten. Niet de Indiase jongen die op dat moment met zijn

op hun deelname is een gegeven.
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