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E D I T O R I A L

Ieder studiejaar wordt gekenmerkt door minstens één spraakmakende ontwikkeling. 

Dit studiejaar werd de toon al vroeg gezet. Tijdens een van onze eerste colleges kwam 

de verassende uitspraak in de zaak van GeenStijl tegen Sanoma. Hyperlinken naar 

beschermde werken bleek, tegen de verwachtingen in, toch niet te mogen. Say what? 

De ontstelde reactie van professor Hugenholtz zal ons nog lang bijblijven. Eén ding was 

meteen duidelijk: het informatierecht is actueel en ontzettend dynamisch. 

De GeenStijl-uitspraak bleek niet de enige bron van inspiratie voor dit nummer. Het 

regende afgelopen jaar opvallende casussen en opmerkelijke politieke ontwikkelingen. Zo 

volgde ook snel de McFadden-uitspraak, waar de allereerste weblog van de redactie aan 

werd gewijd. Ook privacy was een hot topic. Zo zijn de voorbereidingen op de nieuwe 

privacyverordening in volle gang en werd de discussie omtrent het beruchte wetsvoorstel 

voor de aftap-bevoegdheid voortgezet. Nico van Eijk heeft deze Informail voorzien van 

een kritische blik op het wetsvoorstel, dat inmiddels tóch is aangenomen. De inspiratie 

voor de volgende redactie ligt hiermee in ieder geval al op de plank.

Het jaar werd natuurlijk niet alleen gekenmerkt door intellectuele uitdagingen. Met 

plezier blikken we ook terug op de de vele activiteiten die dit jaar tot een groot succes 

maakten. Veel dank aan de activiteitencommissie voor het organiseren van de interessante 

kantoorbezoeken en het recruitmentdiner en veel dank aan de reiscommissie voor de 

prachtige reis naar Tel Aviv als afsluiter.

 

Aan het einde van het studiejaar klinkt voor vele studenten het startschot van hun 

juridische loopbaan. Tijd om de arbeidmarkt te betreden! Waar velen een carrière 

in de advocatuur ambiëren, zullen anderen hun talent in uiteenlopende functies gaan 

ontwikkelen.  Voor je ligt de kersverse editie van de Informail. Een editie die niet alleen 

een terugblik geeft, maar ook een vooruitblik op de mogelijke richtingen waarin we ons 

kunnen bewegen. Laat je verrassen en inspireren, of kijk simpelweg terug op een prachtig 

studiejaar. 

Suzanne Hiemstra

Voorzitter Redactiecommissie
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V O O R W O O R D  B E S T U U R

Het rechtsgebied Informatierecht is een lappendeken van onderwerpen die ogenschijnlijk weinig met 
elkaar te maken hebben. Het ene vak is puur bestuursrechtelijk, terwijl het volgende weer zuiver 
privaatrechtelijk is. Op dinsdag gaat het in college alleen om rechtspraak van het EHRM, op donderdag 
is de werkgroep in rep en roer over een nieuwe uitspraak van de rechtbank Den Bosch. Toch is er een 
gemene deler: de master Informatierecht is geworteld in verandering. De actualiteit is altijd leidraad 
voor hoe onderwerpen besproken worden. 
 
Dit maakt dat er veel op je af komt in een jaar Informatierecht. Gedurende het jaar zie je in de 
hoorcolleges steeds meer mensen die de webcam van hun laptop hebben afgeplakt, en je begint 
zelf stiekem te geloven in leuzen als ‘dance like no one is watching, encrypt like everyone is’ en ‘if the 
service is free, you are the product’. Je wordt aan alle kanten geprikkeld om een mening te hebben en 
deel te nemen. De onderwerpen die behandeld worden zijn per definitie in beweging. Het is het doel 
van de SViR om haar leden hier in de praktijk mee in contact te brengen. 
 
Nu de vereniging een paar jaar bestaat, en een solide fundament heeft, biedt dit de mogelijkheid 
aan ieder nieuw bestuur om hun eigen interesses en creativiteit in de vereniging te stoppen en hun 
jaar zelf vorm te geven. Wij hebben geprobeerd een breed aanbod van activiteiten te waarborgen, 
zowel qua rechtsgebieden als qua instanties die bezocht of betrokken worden. Ook zijn we trots op 
de geslaagde reis naar Tel Aviv: een nieuw werelddeel voor de SViR en een prachtige afsluiter van het 
studiejaar. 
 
Het is fantastisch dat de vereniging nu zes succesvolle jaren bestaat en inmiddels haar leden een 
diverse en leerzame aanvulling op het collegejaar biedt. Hiervoor alle lof voor onze voorgangers die 
de vereniging ieder jaar naar een hoger niveau hebben getild. Het succes van dit jaar is te wijten aan 
de toewijding van de commissies en het enthousiasme van alle SViR-leden. Elke borrel was druk, en de 
verantwoordelijkheid en autonomie die we de commissies aan het begin van dit jaar gegeven hebben 
heeft zich uitbetaald in een hele actieve vereniging. Ook dank voor alle sponsoren en relaties die het 
mogelijk maken een studiejaar aan de master Informatierecht met onze vereniging te verrijken. 

Wij zijn vereerd ons een jaar lang te hebben mogen ingezet voor deze mooie toevoeging aan de 
master en geven met het volle vertrouwen het stokje over aan het volgende bestuur!
                                                                                                                                                

Cees Plaizier
 

Het Bestuur der Studievereniging voor Informatierecht 2016/2017
 

Cees Plaizier, voorzitter
Esmée Los, secretaris
Mirre van Klaveren, penningmeester
Esmée Fonville, commissaris extern
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D E  CO M M I S S I E S

Een leuke vereniging is nergens zonder goede en enthousiaste commissies.  
De commissies van de SViR hebben het afgelopen jaar hun uiterste best gedaan om de 
activiteiten, reis en Informail tot een succes te maken. En we mogen wel zeggen dat dit 

goed gelukt is! Maak kennis met de commissies van de SViR 2016-2017.



/  9

Van links naar rechts: Oscar Smit, Eva van der Graaf, Suzanne Hiemstra & Jacob van de Velde.

RE DAC T I ECO M M I SS I E

Wij hebben als redactiecommissie door het jaar heen geen grote plek in de schijnwerpers. Met deze Informail 
maken wij dat meer dan goed. Al vanaf de eerste studieweek hebben we met plezier gewerkt aan onze goed 
gelezen maandelijkse blogs, waarvoor wij eindeloos inspiratie konden putten uit de colleges en actualiteiten. 
Daarnaast hebben wij ons best gedaan deze editie te vullen met inspirerende interviews en uiteenlopende 
artikelen binnen het informatierecht. Veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze editie, 
in de vorm van een interview, inspiratie of een gastbijdrage. Ook bedanken wij graag de activiteitencommissie 
en de reiscommissie voor het organiseren van de vele sociale evenementen. Deze editie dient als terugblik, 
overzicht en afscheidscadeau voor alle leden van de SViR.
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AC T I V I T E I T E N CO M M I SS I E

Zet vijf ambitieuze vrouwen bij elkaar en je krijgt een overvloed aan ideeën voor activiteiten. Vooraf hadden 
we onszelf het doel gesteld om onze medestudenten een variëteit aan activiteiten aan te bieden, om zo kennis 
te laten maken met de verschillende facetten van ons rechtsgebied. Helaas heeft ons studiejaar veel te weinig 
ruimte om al onze ideeën realiteit te laten worden en hebben we dus moeten schikken. Want wat zat ons 
activiteiten-jaar vol! Vol met kantoorbezoeken aan grote en middelgrote gerenommeerde advocatenkantoren, 
een uitstapje naar de NPO/NOS mét het echte nieuwslezersgevoel, een bezoek aan het Commissariaat voor de 
Media en een zeer geslaagd recruitment event. Naast studiegerelateerde activiteiten was er natuurlijk ook nog 
tijd voor de maandelijkse borrel. Gelukkig waren onze mede studenten net zo enthousiast als wij en werden de 
activiteiten, met speciale vermelding van de laatstgenoemde, goed bezocht.

Beste kantoren, organisaties, horecagelegenheden en bovenal studiegenoten, 
bedankt voor een mooi (activiteiten)jaar!

Van links naar rechts: Manuela Cox, Caroline van Ekeren, Tessa van den Ende, Annemieke van der Klugt, Esmée Fonville.
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RE I S CO M M I SS I E

Wat ben ik dankbaar en trots dat ik samen met mijn reistoppers deze onvergetelijke en bijzondere reis naar Tel 
Aviv heb mogen organiseren. En organisatie-skills dat hebben ze! Van Cyberweek en Google tot aan Jeruzalem 
en Herzliya en een klein feestje hier en daar.. Niks mocht ontbreken. 
 
Een van de hoogtepunten was ons bezoek aan IDC Herzliya Legal Clinic for Startups. Samen met de Israëlische 
clinic studenten bezochten wij een top advocatenkantoor, de start-up Wix en ‘s avonds een prachtige rooftop 
bar. We hebben niet alleen een kijkje gekregen in de juridische wereld van Israël, maar ook nieuwe vrienden 
gemaakt!
 
Ook ons bezoek aan Google was een groot succes! Het is duidelijk dat Google er een andere interieurinrichting 
op nahoudt dan de advocatuur, van indoor tractoren, PlayStation rooms tot sinaasappelbomen, alles is mogelijk. 
Jammer dat de juridische afdeling de Google glijbaan had laten verwijderen. Wij hebben ook interessante 
conferenties bezocht tijdens de Cyberweek Conferentie, over o.a. privacy, vrijheid van meningsuiting en 
blockchain. Daarnaast hebben wij de unieke kans gekregen om Max Schrems in persoon te ontmoeten tijdens 
een privé Q&A sessie. Hij heeft ons in detail zijn zaak uitgelegd en heeft de tijd genomen om al onze vragen te 
beantwoorden.
 
En wat zou een reis zijn zonder uitgaan en dansen? Dit was de reiscommissie zeker niet vergeten. Elke avond 
genoten wij van de ‘happy hour’ en kwamen we samen op de rooftop van ons hostel, waar we heel graag ’30 
seconds’ speelden. Tel Aviv is een stad die nooit slaapt, dus het was niet moeilijk om een leuke club/bar te 
vinden om onze vreugde van de reis uit te dansen. Wij zijn ook een dagje naar Jeruzalem geweest, waar een 
lokale gids ons rondleidde. Ons uitstapje eindigde met een lekkere maaltijd in een lokaal restaurant, waar we 
hebben gesmuld van de overheerlijke verse hummus en falafels.
 
Shalom! - Melanie

Van links naar rechts: Melanie Klus, Charlotte Hendriks & Eugenie Coche.



/  12

Op 11 juli heeft de Eerste Kamer op de laatste vergaderdag 
voor het zomerreces vlak voor middernacht ingestemd met 
een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
De wet treedt per 1 januari 2018 in werking. 

Er zat nogal wat druk achter.  De vorige wet was verouderd  
en de veiligheidsdiensten willen nieuwe bevoegdheden 
ter beschikking hebben. Daartoe is de wet verder ‘techno- 
logieneutraal’ gemaakt en laat onder meer ‘onderzoeks-
opdrachtgerichte’ interceptie toe. Dit maakt het mogelijk 
om via kabelnetwerken grootschalig informatie te vergaren 
over bijvoorbeeld internetverkeer (hiervoor worden ook 
wel omschrijvingen gebruikt als ‘mass surveillance’ en ‘het 
gebruiken van een sleepnet’).  Pogingen om de reikwijdte 
van de wet te beperken zijn gestrand, de betreffende 
amendementen werden door het parlement afgewezen. 

Het zal nu aankomen op de uitvoering van de wet, die 
tenminste één belangrijke waarborg in de wet zelf omvat 

T H E  P R O O F  O F  T H E  P U D D I N G  

I S  I N  T H E  E AT I N G : 

De  nieuwe wet  op  de  in l ichtingen-  

en  vei l igheidsdiensten

Door Nico van Eijk
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en één die via een motie van de Tweede Kamer tot stand is 
gekomen.  In de wet is bij nota van wijziging een verzwaarde 
zorgplicht voor de diensten geïntroduceerd. Dit gebeurde 
mede op aandringen van de Commissie van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die toezicht 
houdt op de naleving van de wet door de veiligheidsdiensten. 
Die aangevulde zorgplicht bestaat er in dat door de diensten 
voorzieningen moeten worden getroffen ‘ter bevordering 
van de juistheid en de volledigheid van de gegevens die 
worden verwerkt alsmede ter bevordering van de kwaliteit 
van de gegevensverwerking, waaronder begrepen de daarbij 
gehanteerde algoritmen en modellen’. Een goede lezer ziet 
hierin zekere overeenkomsten met regels uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is bij 
het instemmen met de wet door de Tweede Kamer ook 
een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat ‘de 
wettelijke eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit 
en subsidiariteit ook geïnterpreteerd worden en in de 
praktijk gebruikt worden als eisen die zullen leiden tot een 
zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden’. De regering 
heeft toegezegd de motie te zullen uitvoeren. 

Beide waarborgen moeten zeker stellen dat de regering 
via de werkzaamheden van de diensten haar boekje niet 
te buiten gaat (Immers, de diensten zijn hiërarchisch 
ondergeschikt aan de minister/het kabinet. De minister is 
politiek verantwoordelijk). 

Op het naleven van deze waarborgen wordt toegezien 
door een breed scala aan partijen. Dat zijn in de eerste 
plaats de rechter in Den Haag en de nieuw in te stellen 
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Zij moeten 
voorafgaand toestemming geven over de inzet van de 
middelen die de wet mogelijk maakt. De Eerste Kamer wist 
overigens de toezegging af te dwingen dat de TIB meer 
personeel krijgt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een 
andere belangrijke taak ligt bij de CTIVD, die een brede 
bevoegdheid heeft om de werkwijze van de diensten te 
beoordelen en daarin de nodige ervaring heeft opgebouwd. 
Dat zorgplichten, noodzakelijkheid, proportionaliteit en 
subsidiariteit meer centraal komen te staan is niet zo 
vreemd. Het volgt uit het karakter van de wet. Die is meer 
open en technologieneutraal. Technologieneutraliteit is 
een tweesnijdend zwaard: vanuit de diensten, die ruimere 
bevoegdheden willen hebben omdat we niet weten wat de 
technologie gaat brengen; vanuit het toezicht, om waakzaam 
te zijn ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen die 
mogelijk ongewenst zijn of beperkt behoren te worden 
ingezet.  Een voorbeeld van het laatste zijn technologische 
ontwikkelingen die de integriteit van menselijk lichaam 
raken. Denk hierbij aan het hacken van pacemakers of 

het heimelijk plaatsen van surveillance-apparatuur in het 
lichaam. In het debat in de Eerste Kamer zegde de minister 
toe dat over het inzetten van dergelijke methodes eerst 
met het parlement zal worden overlegd. Waarschijnlijk via 
geheim beraad, maar toch. 

Het kritisch volgen van de implementatie en uitvoering van 
de wet moet nu centraal staan: the proof of the pudding is 
in the eating. Het werk van de wetgevingsjuristen is wellicht 
gedaan, dat van de kritische volgers - niet alleen organisaties 
als Bits of Freedom of Privacy First, maar ook academici en 
hopelijk het parlement – begint pas. Ieder met een eigen 
invalshoek, maar mogelijk wel met als gemeenschappelijk 
doel dat de wet nog robuuster wordt. De wet zal sowieso 
al na twee jaar geëvalueerd worden, in plaats van pas na 
vijf jaar, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Ook dit 
is een klein winstpuntje uit het debat in de Eerste Kamer 
dat – misschien wel symbolisch – vijf voor twaalf ’s avonds 
eindigde.  





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

Denk grenzeloosDenk grenzeloos
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D A RYA  &  I N G E  
VA N  B R I N K H O F

Interview met Darya Bondarchuk  
en Inge Naves, advocaten bij Brinkhof

Door Oscar Smit

Links: Inge Naves (25) Rechts: Darya Bondarchuk (25)
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was stond er bij Brinkhof een vacature voor een advocaat 
stagiaire merkenrecht open. Ze vertelt dat ze eigenlijk nog 
helemaal niet bezig was met het zoeken naar een baan maar 
dat ze deze kans niet kon laten lopen. 

Darya is werkzaam op de Communications-afdeling, met de 
focus op IT. Zij hoorde voor het eerst van Brinkhof toen zij 
(met de SVIR) de zitting voor de zaak Sanoma/GeenStijl bij 
de Hoge Raad bijwoonde. Remy Chavannes, de mediarecht- 
en perspublicaties-specialist van het kantoor, stond toen 
GeenStijl bij. In deze zaak stond de vraag centraal of 
hyperlinking een auteursrechtelijk relevante handeling, 
anders gezegd, een mededeling aan het publiek is in de zin 
van de Auteursrechtrichtlijn. Dit onderwerp sprak Darya 
enorm aan en naar aanleiding van deze zaak ging zij zich 
verdiepen in het kantoor. Darya is altijd geïnteresseerd 
geweest in de wisselwerking tussen het recht en 
technologie: “Wat zo mooi is aan het werken bij Brinkhof, 
is dat wij mogen nadenken over ingewikkelde, juridische 
problemen die samengaan met het gebruik van technologie. 
Voor deze problemen heeft de wetgever soms gewoon nog 
geen (goede) oplossing gegeven. Het geeft me veel energie 
als ik met collega’s hierover kan nadenken en we samen tot 
een oplossing of een goed advies kunnen komen.”

BRIN KHOF

Darya en Inge geven allebei aan dat ze het enorm naar hun zin 
hebben bij Brinkhof. “Ik ga altijd met plezier naar mijn werk”, 

Het advocatenkantoor Brinkhof is volledig gericht op 
innovatie, technologie en marktregulering. Brinkhof is 
een relatief groot niche kantoor: het team bestaat uit 
twaalf partners, tien medewerkers en negen advocaat-
stagiaires. Daarnaast zijn prof. Jan Brinkhof en prof. Egbert 
Dommering als adviseur aan het kantoor verbonden én 
heeft het kantoor in-house een merkengemachtigde en een 
octrooigemachtigde. 

DARYA BON DARCH U K (25) EN INGE NAVES (25)

Darya en Inge zijn allebei één jaar werkzaam als advocaat-
stagiaire bij Brinkhof. Ze zijn ongeveer gelijktijdig begonnen 
bij Brinkhof, maar waren al bevriend tijdens hun studie. 
Darya en Inge hebben allebei de Master Informatierecht 
gevolgd én waren ook samen werkzaam bij de rechtswinkel 
de Clinic tijdens hun studie. 

Inge maakte voor het eerst kennis met Brinkhof bij het 
SViR bezoek. “Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij 
een nichekantoor en gewerkt als juridisch assistent bij een 
kantoor op de Zuidas. Daarnaast had ik al een hoop kantoren 
van binnen gezien via de Clinic. Bij Brinkhof kreeg ik direct 
het gevoel dat het om een kantoor ging met een open en 
persoonlijke sfeer. Ook sprak de mooie praktijk mij erg aan.” 
Tijdens haar master merkte Inge dat soft IP haar het meest 
trok. Ze legt uit dat vooral de vergelijking van objecten, 
de zoektocht naar details, haar erg aanspreekt binnen dit 
rechtsgebied. Op het moment dat zij aan het afstuderen 
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vertelt Darya. “Brinkhof is niet alleen een gerenommeerd 
kantoor dat bekend staat om haar topkwaliteit, de sfeer op 
kantoor is altijd goed en er wordt veel gelachen. Alle mensen 
die werken bij Brinkhof vormen een hechte groep. Zo zijn 
er regelmatig uitjes, etentjes en recent zelfs een “Brinkhof 
familiedag”.” Laatst werd er een feest gegeven in de tuin 
van het kantoor; er was (onder meer) een opblaaskasteel, 
en barbecue, cocktails, een dj en bovenal hadden alle 
aanwezigen hun vrouw, man, vriend, vriendin, kind(eren) of 
zelfs huisdier meegenomen. De tuin stond vol. “Het was erg 
leuk om de mensen te ontmoeten over wie je tijdens de lunch 
regelmatig over hoort. Op zo’n dag leer je je collega’s echt 
beter kennen”, vertelt Inge.

Het team van Brinkhof is het afgelopen jaar flink gegroeid, 
er zijn acht advocaat-stagiaires aangenomen bij het 
kantoor. Dat zo’n grote groep stagiaires in zo’n korte tijd is 
aangenomen, is voor het eerst in de geschiedenis van het 
nichekantoor. Inge en Darya zijn het met elkaar eens dat 
het prettig is om zoveel collega’s te hebben die hetzelfde 
meemaken en met wie je kunt overleggen als je ergens 
niet uitkomt. Ook studeren de jonge “Brinkhovianen” 
samen voor hun tentamens voor de beroepsopleiding en 
kunnen ze hun overwinningen vieren op de wekelijkse 
donderdagmiddagborrel.
 
Brinkhof bestaat inmiddels twaalf jaar. Toen Brinkhof 
in 2005 werd opgericht, ontstond het kantoor uit een 
afsplitsing van de IP/IT sectie van twee kantoren, namelijk 
van Stibbe en NautaDutilh. Het streven hierbij was om 
afstand te doen van de rol die de secties tot dan toe hadden, 
die steeds meer gericht was op ondersteuning van de M&A 
praktijk. Het nieuwe kantoor wilde zich gaan toeleggen op 
techniek, in de ruimste zin van het woord. 
 
Het werkgebied van Brinkhof is verdeeld in drie af-
delingen: soft IP, octrooirecht en communications. De 
communicationsafdeling bestaat uit verschillende 
rechtsgebieden, waaronder IT, commerciële contracten, 
privacy, telecommunicatie, media, entertainment, pers-
recht, mededingingsrecht en auteursrecht (internet). Tussen 
deze afdelingen is er veel kruisbestuiving; advocaten lopen 
regelmatig naar een andere afdeling met vragen over een 
relevant rechtsgebied waar zij niet zo goed in zitten als hun 
collega’s. Darya legt uit: “Soms loop je voor een advies voor 
één cliënt het hele gebouw door. Je kunt je voorstellen dat 
een advocaat die zich bezighoudt met octrooizaken wel eens 
bij een collega uit de contracting praktijk langsgaat. Deze 
collega kan dan helpen bij met de vaststellingsovereenkomst 
voor de schikking tussen twee partijen ter beëindiging van 
een juridisch geschil. Een advocaat die adviseert over de 

commerciële afspraken van bedrijven zal regelmatig bij 
zijn collega van mededinging binnenlopen om te vragen 
of er mededingingsrechtelijke complicaties zijn aan die 
afspraken.” 

Studenten wordt altijd aangeraden om zoveel mogelijk 
rechtsgebieden mee te pakken tijdens hun studentstage. 

“Soms is een rechtsgebied in praktijk heel anders dan in 
theorie,” legt Inge uit. “Na de studie hebben studenten niet 
altijd een goed beeld hoe het is om werkzaam te zijn binnen 
een bepaald rechtsgebied”. Inge en Darya zijn het met elkaar 
eens dat het na een brede stage makkelijker is om bij een 
sollicitatie uit te leggen waarom een rechtsgebied je ligt. 

PR AK TI JK INGE EN DARYA

 
Inge vertelt dat binnen haar praktijkgroep de nadruk ligt op 
procederen: “Dit maakt het werk spannend en dynamisch. 
Er kan zomaar een kortgedingdagvaarding binnenkomen. 
Daardoor is elke dag op de sectie merkenrecht anders.” 
Inge heeft het altijd leuk gevonden om te presenteren en 
te debatteren, dat past precies bij merkenrechtpraktijk 
waarbij een advocaat regelmatig voor de rechter staat.  
 
De IT praktijk is voornamelijk een adviespraktijk. Cliënten 
worden bijvoorbeeld geadviseerd over de juridische risico’s 
die het gebruik van bepaalde software met zich meebrengt. 

“Wij adviseren de cliënt vaak vòòrdat een geschil kan 
ontstaan”, legt Darya uit. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld 
een deel van zijn ICT wil uitbesteden aan een professionele 
ICT leverancier, dan moeten de advocaten in de voorfase 
van het project al goed nadenken welke concrete risico’s 
zo’n overgang heeft voor de cliënt. Op basis van deze risico 
inschatting kunnen zij vervolgens een contract maken voor 
de afname van de ICT diensten waarin de risico’s voor 
deze cliënt zoveel mogelijk beperkt worden. Hierbij kun je 
denken aan afspraken over aansprakelijkheid als afgenomen 
ICT oplossingen niet naar behoren werken. “Zo’n contract 
moet goed aansluiten bij de specifieke behoeften van de 
cliënt, dit is echt maatwerk”, vertelt Darya. Wanneer het 
contract rond is, zijn de IT advocaten regelmatig betrokken 
bij onderhandelingen met één of zelfs meerdere ICT 
leveranciers. Vaak wordt een leverancier die de diensten 
onder de beste voorwaarden kan aanbieden gekozen. 

Darya en Inge vertellen dat de werktijden bij Brinkhof 
redelijk flexibel zijn. Er is niet een vast einde van de dag, 
leggen ze uit. De ene week is het rustig en ga je op tijd weg, 
de andere week is het drukker en werk je nog even door. 
De invulling van je dag kan ook afhangen van het type zaak 
dat je doet of de persoon met wie je samenwerkt. Volgens 
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Darya en Inge is dit echter inherent aan het werk van een 
advocaat. “Of je nou op de Zuidas werkt of bij een klein 
kantoor, er zijn altijd periodes waarin je het druk hebt en 
veel uren maakt. Gemiddeld zijn de uren bij ons schappelijk.”

Niet alleen de werktijden bij Brinkhof zijn dynamisch, ook 
het aantal zaken per dag is erg afwisselend. Inge: “Ik kan 
een hele dag bezig zijn met één processtuk. Er zijn ook dagen 
dat ik aan vijf zaken tegelijk werk. Los daarvan vliegt iedere 
dag voor mijn gevoel voorbij.” Daarnaast is er een relatief 
grote vrijheid om te bepalen hoe ze haar dag inricht, zolang 
het werk maar afkomt. 

Darya vertelt dat er bij Brinkhof een goede balans is. “Ik 
sport veel en dat is goed te combineren met mijn baan 
bij Brinkhof.” Ook Inge vertelt dat er genoeg tijd is voor 
(andere) leuke dingen. Bovendien hebben advocaten bij het 
kantoor recht op veel vakantiedagen en worden advocaten 
aangemoedigd om regelmatig congressen, symposia en 
jurisprudentiebijeenkomsten te bezoeken.
 

SO LLICITEREN

Als je solliciteert bij Brinkhof voor de functie van advocaat-
stagiaire heb je gewoonlijk drie gesprekken met partners 
van verschillende praktijkgroepen en een informele 
kennismakingslunch met advocaat-stagiaires of jonge 
medewerkers. Daarnaast moet je twee assessments maken. 
Een sollicitatie voor een studentstage bij Brinkhof bestaat 
daarentegen uit één gesprek met twee medewerkers. 
Darya legt uit dat het solliciteren niet makkelijk is “Dat is het 
bij geen enkel kantoor. Een sollicitatie moet je voorbereiden 
als een tentamen. Voorbereiding is het halve werk.” “Van 
sollicitanten verwachten wij dat zij affiniteit hebben met 
wat wij doen” vertelt Inge verder. Een sollicitant moet 
kunnen uitleggen waarom een gespecialiseerd kantoor 
zoals Brinkhof hem of haar aanspreekt. Daarbij is het niet 
per se noodzakelijk dat de sollicitant al precies kan vertellen 
binnen welk rechtsgebied hij of zij werkzaam zou willen zijn. 

“Darya wist bij haar sollicitatie ook nog niet welke kant ze op 
wilde”, vertelt Inge. Darya bevestigt: “Dat klopt! Ik wilde iets 
met technologie doen, maar bij mijn sollicitatie gaf ik aan 
dat zowel de octrooipraktijk als de communicationspraktijk 
me erg aanspreekt.” Bij Brinkhof wordt tegemoet gekomen 
aan de interesses van stagiaires. Hoewel Darya werkzaam is 
op de communicationspraktijk, werkt ze ook wel eens mee 
aan octrooizaken: “Zo krijg ik van alles mee.”



Q U O T E S

“Een Noorse zanger wilde mijn website vaneijk.com kopen. 
Heb ik niet toegestaan. Hij heeft het dan ook niet ver gebracht…”

-  VAN EI JK

“Weet iemand een voorbeeld van een sequel? 
- De nieuwe Harry Potter. Oh, die heb ik nog niet gezien. Dat houd ik ook zo…”

-  H UGEN HO LTZ

“Ja, zeg het maar Tessel. Oh, sorry Tessa. Ja lach maar. 
Er zijn genoeg meisjes die zo heten hoor. Sterker nog, er zijn hele eilanden naar 

vernoemd.”

-  H UGEN HO LTZ

“As you might know by now, I’m Irish. An Irish poet once said: how do you separate a 
dancer and his dance? Just like content and a journalist.”

-  MCGONAG LE

“Op heel veel spullen rust modelrecht. Op deze tas bijvoorbeeld. 
Of op de schoenen die ik heb gekocht in Milaan, die zien jullie wel in de werkgroep.”

-  T SOUT SAN IS

“Ik ben misschien 50-plus, maar ik stem er niet op…”

-  VAN EI JK

“In de bankenwereld zijn voor pakken alle kleuren toegestaan,  
als het maar grijs is.”

-  VAN EI JK

“Er zijn geen mobiele netwerken, heb je ze ooit zien wandelen?”

-  VAN EI JK

“Antenne-opstelpunten, daar doe je het goed mee op feestjes...”

-  VAN EI JK
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‘ D E  J O U R N A L I S T I E K  M A G  W E L  WAT 
M E E R  O N D E R S T E U N D  W O R D E N '

Marcel Gelauff over fake news, het vertrouwen in de journalistiek en 1-aprilgrappen
Interview met NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff

Door Eva van der Graaf
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et is de informatierechtstudenten het afgelopen  
jaar vele malen op het hart gedrukt: een vrije 

pers is van levensbelang voor een goed functionerende 
democratie. Zowel in het basisvak Informatierecht als in 
het verdiepende vak International Media Law, Policy and 
Practice (IMLPP), is uitdrukkelijk stilgestaan bij de door het 
Europees Hof geformuleerde ‘public watchdog function’ 
van de journalistiek, die in een democratie te allen tijde 
gewaarborgd behoort te zijn. Journalisten moeten 
gebeurtenissen kritisch kunnen bevragen en machthebbers 
om verantwoording kunnen roepen, om zo onderwerpen 
die in het publiek belang zijn aan het licht te brengen.

Maar juist deze overtuiging van het belang van journalistiek 
staat momenteel onder druk. Traditionele media hebben te 
kampen met tanende bezoekersaantallen door het succes 
van platforms op internet en sociale media. Daarnaast wordt 
de geloofwaardigheid van (traditionele) media regelmatig 

in twijfel getrokken, ook door politici. Kritische geluiden in 
de media worden regelmatig beantwoord met snerende 
tweets. Kortom, het vertrouwen in de journalistiek is - 
ondanks haar belangrijke functie - laag. 

Ik heb enkele onderwerpen die wij het afgelopen jaar 
hebben besproken voorgelegd aan Marcel Gelauff, ervaren 
journalist en hoofdredacteur bij de NOS, om te horen hoe 
er vanuit de journalistiek zelf gedacht wordt over de invloed 
en fake news, het vertrouwen in de journalistiek en de rol 
van nieuwe, sociale media.

In de vakken Informatierecht en IMLPP zijn veel onderwerpen 
aan bod gekomen. Zo hebben we gediscussieerd over 
de invloed van fake news en ons afgevraagd op wat voor  
wijze dit bestreden kan worden. Uit die discussies bleek 
ten eerste dat het ingewikkeld is om een sluitende de-
finitie van fake news te formuleren. Ging het Amerikaanse 
radiostation CBS in de jaren ’30 bijvoorbeeld in de fout door 
het hoorspel The War of the Worlds uit te zenden? Tijdens 
het uitzenden van dit hoorspel ontstond bij een deel van 
het luisterende publiek paniek omdat het hoorspel (over 
de landing van buitenaardse wezens) sterk leek op een 
realistische nieuwsuitzending. En mag een nieuwszender 
een bericht de wereld insturen dat foutief is, maar wel een 
maatschappelijk debat opwerpt? Er zitten zogezegd veel 
haken en ogen aan de discussie over fake news.

Hoe kwalificeert u het debat over fake news, als een 
terecht vraagstuk of als een overtrokken probleem? 
Gelauff: “In zekere zin werkt de hedendaagse journalistiek nu 
niet anders dan anders. Elke stelling moet worden getoetst 
aan journalistieke principes, zoals hoor en wederhoor. Zulke 
principes moeten altijd worden toegepast. Die principes 
golden dertig jaar geleden ook al en nu nog steeds. In die 
zin is de discussie omtrent fake news een non-discussie. 
Ook berichten die online rondgaan zijn niet gevrijwaard van 
journalistieke principes.” 

Komt fake news veel voor in Nederland?
“Als definitie van fake news versta ik: het verspreiden van 
niet kloppende informatie met het oogmerk invloed uit te 
oefenen of geld te verdienen. Dat komt in Nederland niet 
veel voor. Wat je wel veel ziet, en ook dat is van alle tijden, 
is dat berichten de wereld in worden gestuurd om bepaalde 
belangen te dienen, om te lobbyen. Maar dat is wel wat 
anders.”

Ondanks dat fake news niet een groot probleem is in 
Nederland, is het vertrouwen in journalistiek wel degelijk 
laag. Dit is zorgwekkend, vindt Gelauff: “Ondanks het 
grote belang van journalistiek, is het vertrouwen in 
de journalistiek momenteel laag. Ook politici maken 
traditionele media echt verdacht. Een bekend voorbeeld 
van zulke verdachtmakingen zijn de uitlatingen van Trump. 
Hij twitterde vanmorgen nog over anonieme bronnen 

“Ook berichten die online  
rondgaan zijn niet gevrijwaard van 
journalistieke principes”
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Hoe ziet u de rol van het recht in verhouding tot de 
journalistiek? Moet deze rol - met het oog op de invloed 
van fake news - wellicht uitgebreid worden?
 “Smaad en laster bijvoorbeeld, zijn in de wet geregelde 
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Als iemand 
onterecht iets onaangenaams over de ander verkondigt, 
dan is het de taak van de rechter om daar een oordeel over 
te vellen. Ik zie nu geen pregnantere rol voor het recht. De 
waarheid valt niet vanuit het recht vast te stellen. Of iets al 

dan niet fake news is, daarover kun je discussiëren. Waarom 
zou een rechter beter de waarheid kennen? Ik zie de taak 
van de rechter als volgt: daar waar het relevant is moet hij 
toetsen of de journalistiek haar werk goed heeft gedaan. Er 
is meer behoefte aan een breder gevoerde discussie over 
hoe we met elkaar omgaan en over sociale cohesie, dan aan 
een grotere rol voor het recht.”

Over de NOS en fake news gesproken, hoe zit het met de 
1-aprilgrap van het Jeugdjournaal, wint die het van de strijd 
tegen fake news?
‘‘Ik ben tegen 1-aprilgrappen in het nieuws. Die van het 
Jeugdjournaal moet je zien als uitzondering op de regel. Ik 
heb weleens gedacht, moeten we er wel mee doorgaan, 
want het is principieel niet consequent. Toch doet de 
context er wel toe. Gelet op bereik en doelgroep, is het toch 
anders wanneer het in jeugdjournaal gebeurt, dan wanneer 
Rob Trip het zou doen.”

en suggereerde dat deze meestal niet zouden bestaan. 
Zulke uitlatingen tasten onze positie steeds meer aan. 
Journalistiek wordt echt gecriminaliseerd en dat tast de 
democratie aan.”

Aan wie ziet u de taak om dit vertrouwen weer op te 
krikken? 

“In de eerste plaats is het aan de journalistiek zelf: zij 
moeten hun werk zo goed mogelijk doen. Daarbij moeten 
zijn diversiteit betrachten. Daarmee bedoel ik niet alleen 
diversiteit in de zin van aanwezigheid van verschillende 
bevolkingsgroepen in de media, maar ook dat verhalen 
vanuit verschillende invalshoeken moeten worden verteld. 
Het is overigens niet alleen de taak van de journalistiek 
om het vertrouwen te laten stijgen. Er liggen ook taken 
voor andere instituties: denk aan de politiek, maar ook het 
maatschappelijk middenkader en vakbonden. In Amerika is 
het veel ernstiger dan in Nederland, daar ligt het vertrouwen 
in de journalistiek nog veel lager. Maar ook hier is het een 
probleem. De journalistiek mag best wat meer ondersteund 
worden. Je zou ook wensen dat politici gaan staan voor de 
democratie.”

De NOS is een omroep die in het verleden sterk leunde op 
de radio en televisie in het aanbieden van nieuws. Ik vroeg 
Gelauff hoe de NOS omgaat het bestaan van nieuwe, sociale 
media. 

“De NOS is lang niet meer alleen aanwezig op televisie en 
radio, de NOS is ook sterk actief op nieuwe media. Het 
is denk ik niet zo dat de traditionele kanalen langzaam 
uitdoven. Wij werken niet alleen met doelgroepen, maar we 
kijken ook naar behoeften: ’s morgens heb je op een andere 
behoefte aan nieuws dan ’s avonds. De meer traditionele 
kanalen voorzien nog wel degelijk in bepaalde behoeftes. 
Dat wil niet zeggen dat de werkwijze van journalistiek niet 
is veranderd: de sociale media hebben veel veranderingen 
teweeggebracht. We denken daardoor op een andere 
manier over onderwerpen en hoe die gebracht kunnen 
worden. In die zin heeft hebben nieuwe media wel de 
werkwijze veranderd, maar de principes blijven staan.”

Het afgelopen jaar hebben wij de journalistiek vooral 
bekeken vanuit een juridische invalshoek. Het is echter 
bij uitstek onwenselijk om de pers onderhevig te maken 
aan veel regulering, juist vanwege haar onafhankelijke en 
kritische taak. 

“Het is niet zo dat de traditionele  
kanalen langzaam uitdoven”

“Ik ben tegen 
1-aprilgrappen in het nieuws”
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K A N T O O R B E ZO E K  S T I B B E 

Door Jacob van de Velde

De primeur in de reeks kantoorbezoeken ’16-‘17 mocht 
er zijn. Als één van de eersten bevonden wij ons in 
het splinternieuwe hoofdkantoor van een van onze 
hoofdsponsors: Stibbe. Na een uitgebreide rondleiding 
nemen we op 8 hoog met een prachtig uitzicht over de stad 
plaats aan tafel. Daar horen wij van twee advocaten en een 
recruiter alle ins en outs van het werken bij Stibbe.

We gaan een uitgebreid programma af en onze gast-
vrouwen zijn als eerste aan zet. We mogen anoniem 
vragen stellen; zonder gêne, alles wat we stiekem willen 
weten over het leven van een Zuidas-advocaat. Het gros 
van de SViR kiest ervoor om nuttige en vooral opvallend 
materialistische vragen te stellen: hoeveel verdien je? 
Wat zijn de baankansen? Maar ook de dagindeling, 
doorgroeimogelijkheden en buitenlandkansen van een 
Stibbe-advocaat komen uitgebreid aan bod. Vervolgd wordt 
met een uitermate boeiend college reclamerecht – een 
rechtsgebied dat op de studie helaas niet aan bod gekomen 
is.

Daarna zijn wij aan de beurt, de studenten mogen vragen 
beantwoorden. Daar ons salaris lang niet zo interessant is, 
zullen wij het op de inhoud moeten gooien. Drie groepen, 
drie casus. De voorbereidingstijd is nauwelijks nodig. 
Privacy? Daar leven we voor. Merkenrecht? Auteursrecht? 
De SViR is van alle markten thuis. Met een dikke voldoende 
op zak begeven we ons naar de borrel, en een ding is 
duidelijk, de lust naar borrel zit er goed in op deze natte 
donderdagmiddag.

Een aantal kantoorleden schuift aan en is oprecht 
geïnteresseerd in onze niche hoek van het recht; wij 
friemelen ondertussen natuurlijk los hoe we zo snel 
mogelijk bij Stibbe aan de slag kunnen, want deze eerste 
kennismaking is geslaagd. Gewoon goede borrel.

Een ding is al vroeg in het jaar duidelijk: voor de informatie-
rechtstudent is Stibbe een kandidaat voor de carrière!
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V E I L I G H E I D :  
O N D E R D E E L  É N  V I J A N D  

VA N  O N Z E  G R O N D R E C H T E N

Door Suzanne Hiemstra

DE VEI LIGH EID IN GEVA AR

“De nationale veiligheid”. Vaker dan ooit wordt deze term de 
laatste jaren gebruikt in het dagelijkse nieuws en de krant. In 
tegenstelling tot veel andere zaken kan onze veiligheid niet 
simpelweg door goede wetgeving en handhaving daarvan 
beschermd worden. We zijn wat betreft onze veiligheid nu 
eenmaal sterk afhankelijk van invloeden buiten onze macht 
om. Neem bijvoorbeeld de huidige terreurdreiging: het 
verbod op geweld is uiteraard opgenomen in de wet, maar 
een terrorist zal zich hier niet door laten tegenhouden een 
aanslag te plegen. Dit blijkt alleen al uit de enorme stijging 
van het aantal aanslagen de afgelopen tijd. Nabijgelegen 

landen als Frankrijk, België en Engeland zijn al doelwit 
geweest van terroristische aanslagen en ook in Nederland 
wordt de kans op een aanslag reëel geacht.1 Niet vreemd 
dus dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan nieuwe 
veiligheidsmaatregelen en de bijbehorende wetgeving. 

EN ONZE GRON DRECHTEN DAN?

Erg belangrijk dus die bescherming van onze veiligheid. 
Soms staat de veiligheid echter lijnrecht tegenover andere 

1		https://www.nctv.nl/organisatie/ct/dtn/actueel-dreigingsniveau/index.
aspx.	
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belangrijke zaken, zoals onze grondrechten. Zo wordt de 
veiligheid vaak in één adem genoemd met het recht op 
vrijheid.2 Toch gaan deze dingen niet altijd in harmonie 
samen. Door uitgebreide bevoegdheden van de politie 
wordt de vrijheid van burgers bijvoorbeeld ingeperkt. 
Ook de toegenomen surveillance door bijvoorbeeld 
cameratoezicht verkleint de vrijheid van burgers: door het 
idee dat je in de gaten wordt gehouden beweeg je je minder 
vrij dan anders.

Vooral het recht op privacy blijkt een slechte combinatie 
te zijn met verhoging van de veiligheid.3 Het bewustzijn 
over privacy, en met name het gebrek eraan, wordt 
steeds groter. Zo maken M. Martijn & D. Tokmetzis in 
hun boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ duidelijk dat wij 
lang niet zo veel privacy hebben als we denken én hoe 
belangrijk het is dat we onze privacy beschermen. In het 
belang van de nationale veiligheid mogen echter, onder 
strikte voorwaarden, inbreuken gemaakt worden op deze 
privacy. Met het oog op het inwinnen van informatie en 
het voorkomen van aanslagen lijkt dit ook een logische 
keuze. En hier zit natuurlijk een probleem: we willen 
onze veiligheid vergroten, maar ook onze privacy zo goed 
mogelijk beschermen. In de praktijk blijkt de veiligheid het 
vaak van de privacy te winnen. Raken we onderhand de 
balans hiertussen niet kwijt?

DE PRIVACY IN H ET NAUW

Er worden veel maatregelen genomen ten behoeve van 
de veiligheid en ter bestrijding van terrorisme. Zo is er 
op 11 juli 2017 een wetsvoorstel aangenomen waarin de 
bevoegdheden van de veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) 
worden uitgebreid.4 En niet zo’n beetje ook. Het doel van 
het wetsvoorstel leek prima: de veiligheidsdiensten betere 
instrumenten geven om de veiligheid te beschermen in 
het digitale tijdperk. De inhoud van het wetsvoorstel bleek 
niet bepaald ‘prima’. De diensten krijgen de bevoegdheid 
voor ‘onderzoeksopdracht gericht aftappen’ van elke soort 
communicatie.5 Dit klinkt misschien afgebakend, maar in 
principe houdt dit gewoon massasurveillance in. Op basis 
van breed geformuleerde onderzoeksopdrachten mag alle 
communicatie getapt worden. Tel hier een (relatief lange) 

2  Zowel het EVRM als het Handvest spreken van het ‘recht op vrijheid en 
veiligheid’.

3		Het	recht	op	privacy	is	in	verschillende	wetten	vastgelegd:	art.	8	EVRM,	
art.	7	en	8	Handvest	en	art.	10	Grondwet.

4  Voorstel tot wijziging van de Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten.

5		De	nieuwe	bevoegdheid	is	neergelegd	in	artikel	48	van	het	wetsvoorstel.

bewaartermijn van 3 jaar bij op en de inbreuk op onze 
privacy is compleet. Het viel dan ook te verwachten dat het 
wetsvoorstel een storm van kritiek over zich heen kreeg in 
de internetconsultatie van vorig jaar. Naar aanleiding van 
alle kritiek is het wetsvoorstel meerdere keren aangepast. 
Toch is het wetsvoorstel nu dus, inclusief de bevoegdheid 
tot massasurveillance én de bewaartermijn, aangenomen 
door de Eerste Kamer. In de column van Nico van Eijk wordt 
het voorstel nog eens nader onder de loep genomen.

DE VEI LIGH EIDSPAR ADOX

Waarom zijn mensen toch bereid om zoveel privacy in te 
leveren voor meer veiligheid? Het lijkt alsof we tussen 
deze twee rechten moeten kiezen en de veiligheid dan 
maar laten prevaleren. Deze begrippen zijn echter niet zo 
strikt van elkaar te onderscheiden. Minder privacy leidt 
niet per se tot meer veiligheid: het kan de veiligheid ook 
in grote mate aantasten. Zo kan alle informatie die over 
ons wordt opgeslagen niet alleen gebruikt worden door 
veiligheidsdiensten, maar het kan ook júist in handen vallen 
van terroristen en andere mensen met slechte bedoelingen. 
Geen enkele beveiliging van gegevens is immers helemaal 
waterdicht. Zodra de informatie bij de verkeerde persoon 
belandt heeft diegene kennis, en kennis is macht.  Denk je 
maar eens in hoe waardevol privacygevoelige informatie 
is voor een voorbereidend terrorist, of voor iemand die 
identiteitsfraude wil plegen. Het is dus van groot belang om 
onze privacy te beschermen in plaats van opzij te schuiven. 
We hebben onze privacy hard nodig om onze veiligheid te 
garanderen.

BEWA AK DE BA L ANS

Het is duidelijk dat de bescherming van de veiligheid 
regelmatig een inbreuk op onze privacy meebrengt. 
Toch lijken veel mensen de veiligheid soms boven alles te 
stellen. Mensen voelen zich, vooral vlak na een aanslag, 
onveiliger en zijn bang dat Nederland ook door een aanslag 
getroffen zal worden. Maar betekent dit dat we uit angst 
voor onveiligheid onze grondrechten maar opzij moeten 
schuiven? Dat we de veiligheidsdiensten alle ruimte moeten 
geven voor massasurveillance? Er wordt vaak gezegd dat 
angst de slechtste raadgever is en dat is niet voor niets. 
Het streven naar absolute veiligheid is namelijk onhaalbaar: 
we zullen invloeden van buitenaf nooit compleet kunnen 
uitbannen. Wat we wel kunnen doen is de privacy van 
burgers garanderen en de balans tussen onze grondrechten  
en de veiligheid bewaken. Zonder privacy zullen we immers 
nooit gehele veiligheid creëren.
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“ D E  A C M  W E E G T  
V E R S C H I L L E N D E  B E L A N G E N "

Interview met Raoul Klein

Door Oscar Smit

Naam: Raoul Klein     
Leeftijd: 35
Functie: Senior legal officer bij  
Autoriteit Consument & Markt 
Jaren actief bij ACM: 4 jaar (en 5 jaar bij voorganger OPTA)
 

CARRIÈRE

Hoe ben je terechtgekomen bij de ACM? 
Ik werkte hiervoor als bedrijfsjurist bij een internetprovider. 
Tijdens een borrel ontmoette ik een manager van ACM. 
Die vroeg of het me niet leuk leek om bij de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) te komen werken. Niet veel 
later was hij mijn baas. 

Wat zijn volgens jou de verschillen tussen  
werken bij een bedrijf en werken bij de overheid?
Het leuke aan werken bij de overheid (en dan met 
name ACM) is dat je een probleem vanuit verschillende 
perspectieven bekijkt en verschillende belangen meeweegt.  
Het belang van de consument, het belang van een goed 
functionerende markt en de belangen van de spelers die 
actief zijn op de markt. In het bedrijfsleven draait het in de 
eerste plaats om het belang van de onderneming waarvoor 
je werkt. Bovendien krijg je bij de ACM de vrijheid om je 
snel te ontwikkelen. Al snel mag je zelf zaken doen en ze 
bepleiten in de rechtbank, dat is wel een verschil met de 
advocatuur. 

Hoe vaak sta je in de rechtbank?
Het komt regelmatig voor dat de ACM haar besluiten bij de 

rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb) moet verdedigen. Zelf treed ik ongeveer vijf keer per 
jaar op als gemachtigde van de ACM. Dat doe je overigens 
nooit alleen, je werk in een team. Het optreden ter zitting 
is maar een onderdeel van het procederen, veel tijd gaat 
zitten in het openstellen van de schriftelijke processtukken. 

WERK N U

Waar ben je nu vooral mee bezig? 
Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?
Ik houd me voornamelijk bezig met mededingingszaken 
(vooral kartelzaken) en zaken op het gebied van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (handhaving 
van het spamverbod en de cookiebepaling).  Ik werk bij 
de afdeling Juridische Zaken. Dat betekent dat ik me bezig 
houdt met sanctiebesluiten, beslissingen op bezwaar en 
procedures bij de rechtbank of het CBb. 
Mijn werkdag kan erg verschillend zijn. De ene dag ben 
ik bezig met het schrijven van een sanctiebesluit.  De 
volgende dag treed ik als gemachtigde van ACM op tijdens 
een zitting bij de rechtbank.  Maar het komt ook voor dat ik 
meedraai in een project bij een van de toezichtsdirecties, 
bijvoorbeeld de Directie Consumenten die er op toe ziet dat 
bedrijven de consumentenregels naleven. 

Wat is het leukste aan werken bij de ACM?
De diversiteit. ACM houdt toezicht op veel verschillende 
terreinen energie, telecom, vervoer, post en handhaaft 
daarnaast de mededingingsregels en consumentenregels. 
Er is veel ruimte om je breed te ontwikkelen of je te 
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specialiseren. Je werkt samen met andere specialisten, 
zoals economen en techneuten. Daarnaast ben je bezig met 
zaken die er echt toe doen.  Het komt regelmatig voor dat 
een zaak waar je aan hebt gewerkt de volgende dag in het 
nieuws komt.
 
Is het geen nadeel dat een jurist bij de ACM zich op zo veel 
verschillende gebieden moet focussen?
Bij de ACM werken we met verschillende directies zoals 
energie, telecom, mededinging en consumenten. Als jij je 
graag wil focussen op consumentenrecht, kan dat. Als je 
na een paar jaar wil overstappen naar een andere directie, 
is dat ook mogelijk. De ACM stimuleert een dergelijke 
overstap

De nieuwe AVG, wat gaat dat betekenen?
Los van het feit dat ACM als verwerker van persoonsgegevens 
zelf aan de AVG moet voldoen, houdt ACM ook toezicht op 
een deel van de e-privacyrichtlijn.  Er ligt nu een voorstel om 
deze e-privacyrichtlijn te vervangen door een verordening 
die op dezelfde datum in werking moet treden als de AVG. 
De e-privacyrichtlijn vormt de basis voor het spamverbod en 
de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. ACM houdt 
nu toezicht op deze bepalingen. In het voorstel voor de 
nieuwe verordening zou dit toezicht bij de toezichthouder 
komen te liggen die ook toezicht houdt op de AVG: de 
Autoriteit Persoonsgegevens dus. 
 

AFSLU ITEN D

Kan je werken bij ACM  
combineren met activiteiten in je vrije tijd?
Dat is goed te combineren. Al heb ik de afgelopen tijd door 
het volgen van een opleiding Europees Mededingingsrecht 
en het schrijven van een preadvies voor de Jonge VAR niet 
heel veel vrije tijd overgehouden. 

Je maakt per 1 september de overstap  
naar de FIOD. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Ik wilde al een tijd de overstap maken naar het strafrecht. 
Met name de omvang, complexiteit en impact van de zaken 
die de FIOD doet spreekt mij erg aan. Maar ook vind ik het 
belangrijk om werk te doen dat maatschappelijk relevant is. 
Ik kijk er naar uit om bij te dragen aan de bestrijding van 
financiële fraude. 

Heb je nog advies voor studenten?
Ga vooral doen wat je leuk vindt. En laat je niet leiden door 
wat anderen vinden. Durf je eigen pad te kiezen en grijp de 
kansen die voorbij komen.  

Interesse?
Er zijn regelmatig vacatures bij de ACM. Bovendien is 
het mogelijk om, mits het onderwerp relevant is, je 
afstudeerscriptie bij de ACM te schrijven. Ook een stage 
behoort tot de mogelijkheden. Kijk op www.acm.nl 



C L I N I C  L AW  I N C U B AT O R

Jelte van ’t Hul is dit jaar voorzitter bij Clinic. 
Meer informatie is te vinden op: www.clinic.nl 

Door Jelte van ‘t Hul

Clinic is een in 2008 vanuit de Universiteit van Amsterdam 
opgericht initiatief om mensen en start-ups van gratis 
juridisch advies te kunnen voorzien. Veel mensen en 
startups lopen vaak tegen problemen aan waarvoor ze 
juridisch advies nodig hebben dat ze niet kunnen betalen. 
Clinic is binnen Europa de eerste ‘law clinic’ die dit op het 
gebied van intellectueel eigendom en informatierecht doet. 
Het idee is dat kennis van de studenten en de universiteit 
wordt samengebracht met de kennis van advocaten van 
kantoren uit heel Amsterdam, om mensen van gratis advies 
te kunnen voorzien. Elk jaar worden er twaalf studenten 
geselecteerd die zich bezighouden met intellectueel 
eigendomsrecht om te participeren in de Clinic. Voor 
studenten de perfecte mogelijkheid om een eerste stap 
om bij verschillende kantoren rond te kijken, ervaring op te 
doen in de praktijk en in de master opgedane kennis direct 
toe te passen om mensen te kunnen helpen. 

Elke week krijgen we bij Clinic aanvragen binnen van 
mensen, voor wie we vervolgens een advies schrijven. Dit 
advies bespreken we wekelijks op advocatenkantoren om 
te zorgen dat de kwaliteit ervan gegarandeerd is. De vragen 
kunnen bijvoorbeeld gaan over privacyaspecten zoals 
mensen die ongewenst gefotografeerd worden en die foto’s 
van het internet of uit een krant verwijderd willen hebben. 
Ook krijgen we bijvoorbeeld veel vragen over auteurs- of 
merkenrecht inbreuken. Erg leerzaam omdat we onze studie 
direct met echte praktijkgevallen kunnen toepassen. Je leert 
bovendien mensen die echt geen boodschap hebben aan 
wetsartikelen of rechtspraak een begrijpelijk advies te geven.   
 
Naast dat advies worden er jaarlijks ook zes start-ups 
geselecteerd die voor een half jaar juridisch worden 
begeleid door de studenten, met hulp van enkele 
advocatenkantoren. Voor start-ups is het in de beginfase 
essentieel om al over juridische zaken na te denken. Het is 
bijvoorbeeld erg belangrijk dat ze hun ideeën en merken 
te beschermen. Ook is het voor investeerders belangrijk 
dat alle intellectuele eigendomsrechten binnen het bedrijf 

liggen en niet bijvoorbeeld bij een vriend van de eigenaar 
die de website heeft gemaakt. Juridisch advies is alleen duur, 
en start-ups hebben er in deze fase vaak geen geld voor. 
Vandaar dat dit traject erg interessant voor ze kan zijn om 
de eerste juridische stappen te maken. We hebben helpen 
dit jaar onder andere met de overdracht van Intellectuele 
eigendomsrechten, merkregistraties, het opstellen van 
privacystatements en algemene voorwaarden. Dingen die 
je in de master niet snel zult doen. 

Clinic geeft in de loop van het jaar ook regelmatig workshops 
over privacy of intellectueel eigendom, zo zijn we betrokken 
bij het Startupinresidence project van de gemeente 
Amsterdam en hebben we dit jaar ook workshops gegeven 
bij het Amsterdam Fashion Institute. Daarnaast staan we 
regelmatig met stands op evenementen zoals de nationale 
carrièrebeurs of de KvK startersdag, om daar advies te 
geven. 

Binnen Clinic heb ik persoonlijk goed geleerd hoe je met 
cliënten omgaat, hoe je een praktisch advies geeft en 
niet altijd een juridisch advies. Bovendien loop ik na dit 
jaar een stuk relaxter een advocatenkantoor binnen dan 
ik voor de zomer zou doen. De start-up die ik begeleid is 
van een vriend van me en ik vind het erg leuk om daar een 
beetje bij betrokken te worden via ons start-up traject. Al 
deze ervaringen heb ik bovendien gedeeld met elf andere 
super enthousiaste Clinicers die het tot een geweldige 
toevoeging van mijn studiejaar hebben gemaakt. Mochten 
er mogelijkheden voor je zijn om aan een dergelijk initiatief 
mee te doen dan raad ik het zeker aan! 
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K A N T O O R B E ZO E K  
B R I N K H O F

Door Jacob van de Velde

Op een bijna zomerse vrijdagmiddag in december schuifelt 
de SViR over de Lairessestraat tussen de Porsches, Bentleys 
en Tesla’s naar het kantoor van onze hoofdsponsor. Wat 
gaat Brinkhof ons bieden? Eén ding is duidelijk, en ze zijn 
er trots op: geen typisch Zuidas kantoor. Nog geen twintig 
minuten in de eerste presentatie en de helft van de partners 
is al komen kijken naar wat de (laten we eerlijk zijn) crème 
de la crème van ons niche rechtsgebied dit jaar inhoudt. 

Het blijft echter niet bij luisteren voor de SViR. Ook wij 
moeten presteren. De toekomst van een aanstormend 
VVD-talent stond op het spel! Een oud nieuwsbericht 
over een dronken avondje stappen dreigt de carrière van 
het rechtse jongmensch vroegtijdig om zeep te helpen. 
Biedt het recht om vergeten te worden een uitweg? 
“Owee! Hebt medelijden met de arme student en niets 
meer dan gangbare bierconsumptie!”, roept de ene helft. 
“Voor criminaliteit en censuur is geen plek in de politiek!”, 
schreeuwt de andere. In het midst van dit vurig retorisch 
geweld is ondertussen het halve kantoor aangeschoven. 

Zelden is er zoveel intellectuele aandacht uitgegaan naar 
een avondje stappen van een decennium eerder. 

Socrates leerde ons dat retorica altijd een winnaar kent, zo 
ook deze dag. Cees, Tessa en Sarah hebben de harten van 
rechters voor zich gewonnen. Zij gaan naar huis met een 
oefentoga, om onder de douche vandaan voor de spiegel 
het aankomend pleidooi te repeteren. Het avondje pilsen 
heeft voor de beste politicus misschien een nare nasmaak 
gekregen, dat bederft voor de advocaten bij Brinkhof de 
pret niet. Ondergetekende heeft het grootste gedeelte 
van de borrel helaas moeten missen. Het gefluister in 
de wandelgangen vertelt over wilde afterparties met 
uitzinnige discussies over nieuwe verordeningen en totaal 
niet inventieve octrooien. Brinkhof is er ieder geval in 
geslaagd de nieuwe garde warm te maken voor een van de 
interessantste kantoren in ons rechtsgebied! 
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P R I VA C Y J O U R N A L I S T I E K  
-  H A N D VAT  V O O R  B U R G E R S ?

Interview met Sander van Voorst, Nieuwsredacteur Tweakers.net.

Door Jacob van de Velde

ander van Voorst is nieuwsredacteur voor de 
populaire technologiewebsite Tweakers.net. Tijdens 

zijn master informatierecht werkte hij al als web-redacteur 
voor rechtspraak.nl. Toen hij na zijn studie de vacature zag 
voor nieuwsredacteur voor privacy/security/wetgeving was 
de keuze snel gemaakt. Een Tweakers redacteur krijgt ook 
de vrijheid om zich te verdiepen in andere onderwerpen en 
om het nieuws buiten de deur te verzamelen met interviews 
of door conferenties bij te wonen. Vanwege zijn positie 
tussen de maatschappij, techniek en wetgeving vroegen wij 
hem zijn mening over enkele van de prangende privacy en 
security vraagstukken van het moment. 

Naast redacteur is Sander hobbytechneut (hij prutst graag 
met Raspberry Pi’s en security tools), houdt hij van games, 
films en series en doet hij aan yoga en salsadansen.

Privacy of veiligheid?
Dat is inderdaad vaak de keuze zoals die wordt voorgesteld, 
bijvoorbeeld in de discussie om de uitbreiding van 
bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Alsof het een 
schuif is, die alleen de kant van privacy of de kant van 
veiligheid op geschoven kan worden. De werkelijkheid is 
natuurlijk veel complexer dan die voorstelling. Om bij de 
nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te 
blijven: dat er uitbreiding van de bevoegdheden nodig was, 
daar leek vrijwel iedereen het over eens te zijn. Daargelaten 
of deze uitbreiding inderdaad voor meer veiligheid zorgt, 
is de vraag hoe deze uitbreiding wordt vormgegeven. 
Bijvoorbeeld welke waarborgen er in het leven geroepen 
worden en hoe de bevoegdheid wordt gedefinieerd. Zolang 
die waarborgen in orde zijn, kan er theoretisch voor meer 
veiligheid gezorgd worden zonder dat er afbreuk wordt 
gedaan aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn burgers de baas over hun eigen gegevens?
In beginsel kunnen burgers zelf bepalen welke informatie 
zij over zichzelf openbaar maken, bijvoorbeeld via sociale 
media. Het probleem is echter vaak dat niet duidelijk is wat 
er vervolgens met deze informatie gebeurt; dit geldt ook in 
andere gevallen dan sociale media. Door een gebrek aan 
informatie is het moeilijk een geïnformeerde keuze te maken 
en ontbreekt daardoor controle. In andere gevallen, zoals 
bij datalekken, is er vrijwel geen keuze. Soms is het nodig 
om een bepaalde dienst te gebruiken, neem bijvoorbeeld 
LinkedIn. Toch bleek onlangs dat die dienst een aantal jaar 
geleden een groot datalek had. De controle die je dan hebt 
is het aanpassen van jouw wachtwoord, maar daar blijft het 
dan ook bij. Controle over de eigen data is daarom op dit 
moment nog niet mogelijk. En dat is kwalijk, omdat privacy 
draait om wat je wel en niet openbaar wilt maken over 
jezelf. 

In je artikelen schrijf je over  
encryptietools, password-managers et cetera.  
Is dat haalbaar voor de gemiddelde persoon? 
Ook hier geldt weer dat het nodig is om over voldoende 
informatie te beschikken om een keuze te kunnen maken. 
Door middel van dat soort artikelen probeer ik lezers de 
mogelijkheid te bieden om dat te doen. Daarbij is natuurlijk 
wel rekening gehouden met het kennisniveau van de 
lezer, wat bij Tweakers anders is dan bij een gemiddelde 
krant. Maar dan nog speelt in alle gevallen gebruiksgemak 
een grote rol. Op dit moment kost het veel werk als je 

“Controle over  
de eigen data is op dit moment 

nog niet mogelijk”
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“Ik probeer mij zoveel  

mogelijk als een doorsnee 

‘gebruiker’ te gedragen” 

alle belangrijke informatie wilt versleutelen en voor alle 
diensten een ander wachtwoord wilt gebruiken. Voor veel 
mensen zal de afweging tussen gebruiksgemak en privacy 
al snel ten nadele van dat laatste uitvallen. Daarom is het 
zo belangrijk dat grote diensten privacy eenvoudig maken, 
zoals de encryptie van WhatsApp dat ten dele doet. Op 
dat vlak is er nog veel te winnen en ik ben benieuwd wat 
vereisten als privacy by design daaraan gaan veranderen.   

Sinds enkele jaren hebben we het recht om vergeten 
te worden. Moet de verantwoordelijkheid bij internet-
bedrijven liggen?
Voortbouwend op wat ik hiervoor zei, denk ik dat bedrijven 
privacy eenvoudig moeten maken. Een maatregel als het 
vergeetrecht is natuurlijk meer een pleister die achteraf 
wordt aangebracht. Daarbij is de verantwoordelijkheid van 
het verwijderen naar Google toegeschoven en moet de 
verzoeker aantonen dat de gegevens niet meer relevant zijn. 
Dat toont aan dat bedrijven zelf meer verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Dat neemt niet weg dat betrokkenen zelf 
de verantwoordelijkheid dragen voor wat zij over zichzelf 
naar buiten brengen en dat de nodige regelgeving in het 
leven wordt geroepen. Door de afweging wat wel en niet 
verwijderd kan worden volledig bij internetbedrijven neer 
te leggen, ontstaat een situatie die onwenselijk kan zijn als 
je kijkt naar de vrijheid van meningsuiting en de rol van de 
media. Ik vraag mij af of het mogelijk is om in alle gevallen 
de juiste balans te vinden.     

Wat is de toekomst van privacy, wat moet er veranderen?
Ervan uitgaande dat privacy controle betekent over wat 
anderen van jou weten, is het mogelijk een ideale situatie 
te schetsen. Bijvoorbeeld dat het delen van gegevens met 
derden altijd op een opt-in-basis gebeurt en dat het mogelijk 
is om eenvoudig aan te geven wat er wel en niet met 
gegevens mag gebeuren. Om dat te bereiken, zou er onder 
andere meer transparantie nodig zijn zodat eenvoudig in 
te zien is wat organisaties over individuen weten. Samen 
met regelgeving die ervoor zorgt dat effectieve controle 
daadwerkelijk mogelijk is. Momenteel is verwerking van 
persoonsgegevens mogelijk op basis van verschillende 
gronden, waarvan toestemming er eentje is. Op dat punt 
zou het voorstelbaar zijn dat er voor het verkrijgen van 
toestemming (nog) strengere eisen gaan gelden. 

Hoe ga je zelf met je privacy om?
Ik probeer mij zoveel mogelijk als een doorsnee 'gebruiker' 
te gedragen, voor zover die bestaat. Op die manier blijf ik 
op de hoogte van wat er speelt bij de populairste diensten. 
Ik maak wel gebruik van de gangbare 'best practices' op het 
gebied van privacy en security, bijvoorbeeld met de nodige 
instellingen, updates en software. Daarnaast gebruik ik 
diensten wel op de meest privacy vriendelijke wijze die zij 
bieden. Ook hier probeer ik een balans te vinden tussen 
gebruiksgemak en privacy. Als ik op bepaalde gebieden 
meer waarde hecht aan bescherming van mijn informatie 
ben ik bereid om daar meer werk voor te verrichten.  
 
Nog een advies voor de aanstormende talenten?
Voor mensen die nu de keuze maken voor Informatierecht of 
die keuze hebben gemaakt breekt denk ik een interessante 
tijd aan. Zij beschikken over kennis die wordt gevraagd 
en die actueel is. Dat brengt met zich mee dat er veel 
mogelijkheden zijn om die kennis te benutten. Ik denk dat 
het belangrijk is om erbij stil te staan waar die kennis het 
meest nodig is en niet zomaar te kiezen voor de voor de 
hand liggende opties.  
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P U Z Z E L S

WOORDZOEKER

Orator van Ierse gedichten

IN FORMATIERECHTBINGO

Gebruik in college!
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DE ON-H U DOC-BARE EH RM-KRU ISWOORDPUZZEL

Want meer dan 1 of 2 woorden heb je niet nodig

Horizontaal

3. Veerboot

5. Afl uisterprakti jken

6. Communisten!

8. Tentoonstelling

9. Straatrace

11. Mythe van Israel

13. Reclame

16. Waardeoordeel

17. Documentaire

19. Klokkenluider

20. Google

21. Dierenarts

23. Schoolboek

24. Vati caan

26. Cartoon

27. Publieke omroep

28. Wintersport

30. Wapenbezit

31. Schoolkant

32. Weerwoord

Verti caal

1. Geestesstoornis

2. Internetarchief

4. Audiovisuele 

monopolie

7. Poster

10. Openbaar ministerie

12. Schotelantenne

14. Stemvervorming

15. Ecstacy

18. Politi egeweld

22. Armenen

24. Bronbescherming

25. Magnetron

26. Rassenmoord

29. Sensati oneel
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en juridische carrière verloopt regelmatig volgens 
het boekje: bachelor en master op de universiteit, om 

vervolgens bij een advocatenkantoor de beroepsopleiding 
in te gaan. Dat je ook van het gebaande pad kunt afwijken 
weet de 28-jarige Stacey van Voorbergen-Oosterhof als geen 
ander. Op jonge leeftijd heeft zij al verschillende juridische 
functies vervuld en geen daarvan bij een advocatenkantoor. 
Ik vroeg haar naar haar loopbaan en haar passie voor het 
intellectueel eigendomsrecht.

De start van Stacey’s academische loopbaan was alles-
behalve standaard. “Op 17-jarige leeftijd ben ik begonnen 
met een theateropleiding. Al mijn hele leven zag ik het 
als mijn roeping om op het podium te gaan staan.” Toch 
miste zij in deze opleiding de intellectuele uitdaging waar 
ze naar op zoek was. Ze besloot het roer om te gooien en 
schreef zich in op het HBO. “Op de Hogeschool Leiden ben 

ik begonnen met de 4-jarige opleiding Rechten. Gedurende 
mijn studie besloot ik niet zoals velen met mijn propedeuse 
naar de universiteit te gaan, maar eerst de opleiding af te 
maken. Na het cum laude behalen van mijn diploma ben ik 
naar de universiteit van Maastricht gegaan.” 

Tijdens haar studie aan de Hogeschool Leiden ontdekte 
zij waar haar juridisch hart sneller van ging kloppen. “De 
theater- en media wereld heeft al van jongs af aan mijn 
interesse en van huis uit ben ik erg creatief. Al snel bleek 
dat ik in het intellectueel eigendomsrecht mijn passies kon 
combineren met het recht en dit was voor mij dan ook 
een schot in de roos.” Toen zij op het punt kwam om een 
stage te gaan lopen besloot ze dan ook niet, zoals veel 
van haar medestudenten, te kiezen voor de gebaande 
paden. “Veelal werd er gekozen voor advocatenkantoren, 
rechtsbijstandverzekeraars en rechtbanken. Voor mij lag 
het juist heel erg voor de hand om te kiezen voor een stage 
waarbij ik in meer of mindere mate in aanraking zou komen 
met het intellectueel eigendomsrecht.” 

En waar ga je dan zoeken? Dat bleek nog een lastige opgave, 
omdat organisaties die zich in het creatieve veld bevinden 
doorgaans geen vacatures plaatsen voor stages. Toch 
lukte het Stacey haar droomplek te bemachtigen. “Met 
wat open sollicitaties wist ik binnen te komen bij televisie- 
en filmproducent Warner (het voormalige Eyeworks - red.). 
Tijdens mijn stage werkte ik zowel aan corporate zaken 
als aan IE-zaken: een mooie combinatie voor mij.” Door 
de stageduur van een jaar werd ze erg zelfstandig in haar 
werkzaamheden. En als je toch bij Warner binnen bent, 
dan is het voor een creatieve theaterliefhebber natuurlijk 
de uitgelezen kans om ook eens op andere plekken in het 

C R E AT I V I T E I T  I N  H E T  I E

Stacey van Voorbergen-Oosterhof  
over het combineren van passies en het recht.

Door Suzanne Hiemstra

"Al mijn hele leven zag ik het als mijn 
roeping om op het podium te staan"

“Er zijn zo veel voordelen aan  
het lopen van een stage”

“Het intellectueel eigendomsrecht was 
voor mij een schot in de roos”
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bedrijf een kijkje te nemen. “Gedurende 10 weken heb 
ik bijvoorbeeld iedere zaterdag als productie-assistent 
gewerkt bij het programma ‘Op zoek naar Zorro’.” 

Nu zal je natuurlijk niet op elke stageplek zulke moge-
lijkheden krijgen. Toch zal het lopen van een stage je altijd 
verrijken, aldus Stacey. "Er zijn zoveel voordelen aan het 
lopen van een stage. Een stage is een mooie manier om voor 
jezelf te onderzoeken of de weg die je hebt ingeslagen de 
juiste is: past deze richting bij je en past het beeld wat jij 
van de toekomst hebt wel bij jouw capaciteiten?" En geen 
nood aan de man als jouw antwoord op deze vragen 'nee' 
is, ook dan krijg je er een nuttige ervaring voor terug. "Een 
stage zorgt voor het opbouwen van een professioneel 
netwerk waar je de rest van je carrière op kunt bouwen, 
het telt als werkervaring op je CV en je ontwikkelt je 
praktijkvaardigheden op een hoog tempo." 

Gelukkig bleek voor Stacey de stage uitstekend aan te sluiten 
op haar toekomstbeeld en capaciteiten. Zo goed zelfs, dat 
de keuze voor een volgende stage in dit werkveld snel 
gemaakt was. "Bij de stichting BREIN heb ik een half jaar de 
ruimte gekregen om mee te draaien met de organisatie ten 
tijde van de blokkering van ThePirateBay door verschillende 
internet service providers. Ik besloot hier ook mijn scriptie 
over te schrijven."

Na het schrijven van haar scriptie was het dan toch 
echt tijd om de arbeidsmarkt op te gaan. Het zal 
menig rechtenstudent bekend voorkomen dat er door 
buitenstaanders vaak verwacht wordt dat je de advocatuur 
in gaat. Volgens Stacey een kortzichtige verwachting, er 
is immers zo veel meer te doen met een rechtenstudie. 

"Uiteraard heb ik het overwogen als mogelijke optie, maar 
mijn droom was om een baan te vinden waar ik mijn passie 
met het recht kon combineren. En dat was voor mij niet in 
de advocatuur." 

En dus begon zij haar carrière niet met de beroepsopleiding, 
maar als junior Legal Counsel bij Endemol. "Ik was 
verantwoordelijk voor het beheer van de gehele 
merkenportefeuille van het bedrijf: meer dan tweeduizend 
merken over de hele wereld." Een flink bestand aan merken, 
dus ook een flinke uitdaging voor een liefhebber van het 
IE recht. "Ik was niet alleen verantwoordelijk voor het 

registreren en vernieuwen van de registraties, maar ook 
voor het beschermen van de merken. Met name dit laatste 
vond ik een van de leukste en meest uitdagende aspecten 
van mijn werk."

Het feit dat de organisatie internationaal zo actief was 
vergde wel de nodige flexibiliteit. "Door het tijdsverschil 
met eventuele andere vestigingen moet je absoluut geen 9 
tot 5 mentaliteit te hebben. Je moet je ook snel de specifieke 
wetgeving in andere landen eigen maken." Maar ook je 
creativiteit kun je in deze branche als jurist prima kwijt. 

"Het is sowieso belangrijk dat je als IE professional je kunt 
verplaatsen in dit creatieve denkproces om op tijd in te 
grijpen of mee te denken."

Ondanks de veelzijdigheid en inhoudelijke uitdaging in haar 
werk was er toch behoefte aan een carrièreswitch. "Als 
Legal Counsel maakte ik lange dagen en zat ik gedurende 
mijn werkdag vrijwel alleen achter mijn computer te staren 
naar een beeldscherm. Contacten met collega’s of externe 
partijen verliepen vrijwel louter via de mail. Toen de lunch 
en het loopje naar de koffiemachine de hoogtepunten van 
mijn dag werden wist ik dat ik iets moest gaan veranderen." 
Vooral het gebrek aan persoonlijk contact met collega's 
trokken Stacey uiteindelijk over de streep. Tijd voor iets 
anders.

Ze waagde de sprong in het diepe en solliciteerde als docent 
Rechten. Dit bleek haar op het lijf geschreven. "Het geeft 
zoveel voldoening om voor de klas te staan de stof over te 
dragen, studenten te inspireren en motiveren. Iedere les en 
iedere klas is weer anders waardoor het enorm afwisselend 
en dynamisch is en ook zal blijven." Binnen de minor 
Intellectueel Eigendom, die aan de Hogeschool Leiden 
wordt aangeboden, neem zij de vakken auteursrecht en 
merkenrecht voor haar rekening. Ook op inhoudelijk vlak is 
dit werk dus een goede match.

Alsof haar drukke baan nog niet genoeg is, weet ze in haar 
vrije tijd ook nog een goed gelezen blog bij te houden. Op 
Legally-brunette.nl schrijft ze over haar grote hobby's: 
sporten, koken en reizen. En ook hoe ze al deze zaken in 
haar drukke leven integreert. Hoe doet ze het toch allemaal? 

“Ik was verantwoordelijk voor  
meer dan tweeduizend merken over 
de hele wereld”

“Je moet absoluut geen  
9 tot 5 mentaliteit hebben”

"Het is over het algemeen 
heel hard werken"
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“Status, geld en macht zijn leuk op  
de korte termijn, maar dat houdt je  
niet vol tot aan je pensioen als je het niet 
echt heel leuk vindt”

"Het is over het algemeen heel hard werken. Men denkt nog 
wel eens dat het hebben van een blog er wel even naast kan, 
maar inmiddels is het bijna een fulltime baan om deze te 
beheren." Ondanks dat de tijd nog wel een tekort komt weet 
ze toch alle ballen in de lucht te houden. "Gelukkig vind ik 
alles heel erg leuk wat ik doe en dat maakt het gemakkelijk 
om vol te houden. Maar het blijft altijd zoeken naar een 
balans."

Haar grootste advies voor aanstormende talenten? "Ga 
vooral op zoek naar een stage en ga op zoek naar een 
functie waarin je je ei kwijt kunt. Bedenk je dat je tot je 70ste 
waarschijnlijk zal moeten werken. Status, geld en macht zijn 
wellicht leuk op de korte termijn, maar dat houd je niet vol 
tot je pensioen als je het niet echt heel leuk vindt."



WAT  I S  D E  WA A R D E  
VA N  I N F O R M AT I E ?

Informatie is waardevol op vele manieren. Wij vroegen een antwoord op  
de vraag “Wat is de waarde van informatie?” uit verschillende hoeken  

van het informatierecht.

SAN DER VAN VOORST |  T WEAKERS.N ET

De waarde van informatie is altijd al groot geweest. Wat er in de afgelopen vijftig jaar is 
veranderd, is de manier waarop grote hoeveelheden informatie opgeslagen, verwerkt en 

geanalyseerd kunnen worden dankzij de computer. Je zou daarom kunnen stellen dat de waarde 
van informatie is toegenomen, omdat het eenvoudiger is geworden om verschillende gegevens 
met elkaar te combineren, waardoor deze meer opleveren dan alleen de som der delen. Dit kan 

bijvoorbeeld aan de hand van kunstmatige intelligentie en machine learning, waarbij de kwaliteit 
daarvan ook weer afhangt van de beschikbare hoeveelheid relevante data. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat enkele van de grootste bedrijven van de afgelopen jaren, onder andere 
Google en Facebook, hun businessmodel rond grote hoeveelheden gegevens hebben gebouwd. 

In beide gevallen gaat het om gegevens die betrekking hebben op personen. De waarde van 
de gegevens die deze bedrijven verzamelen wordt gegenereerd door de mate waarin zij hun 

gebruikers kennen. Dit kan nuttig zijn voor adverteerders, maar ook om eigen diensten te 
verbeteren, waardoor zij nog aantrekkelijker worden.  
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ELISA H EN DRIKSEN |  STIBBE

Tijdens mijn stage heb ik in ieder geleerd dat je er altijd voor moet zorgen dat je de juiste 
informatie van je eigen cliënte ontvangt. Het komt voor dat cliënten niet alle informatie 

verstrekken of zelf al een soort voorselectie maken. Dan is het zaak dat je doorvraagt en stukken 
controleert. Je weet immers niet waar cliënten die selectie op baseren, of die selectie klopt en 

of je uiteindelijk de beschikking hebt over alle relevant informatie. Je wilt natuurlijk nooit tijdens 
een zitting door de wederpartij geconfronteerd worden met informatie die jij niet eerder hebt 
gezien of gehoord. Ik heb dat weleens meegemaakt bij een wederpartij tijdens een zitting. Die 

advocaat was duidelijk niet volledig voorgelicht door zijn cliënt en was pertinente onzin aan het 
verkondigen. Dat konden wij ook direct aantonen en de rechter keerde zich vervolgens heel hard 

tegen deze partij.

L AU R A VAN GI JN |  DE ROOS ADVOCATU U R

Als je een bespreking met een klant ingaat dan moet je op de luisterstoel zitten, niet op de 
praatstoel. Je moet gewoon zoveel mogelijk informatie verzamelen, want die informatie moet je 
later weer gebruiken. De waarde van informatie is eigenlijk een voorsprong op de mensen die de 

informatie niet hebben. Uiteindelijk is natuurlijk de dooddoener dat informatie álles is.

R AOU L K LEIN |  ACM

Grote hoeveelheden informatie zijn steeds belangrijker aan het worden voor het ontwikkelen 
en bijstellen van algoritmes die worden toegepast in verschillende diensten. Door te beschikken 
over grote hoeveelheden data, kunnen deze diensten steeds verder worden geperfectioneerd. 

Tegelijkertijd wordt de maatschappij steeds meer afhankelijk van deze diensten. Die 
afhankelijkheid kan een risico vormen. 
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DR. S. J .  VAN GOM PEL (STEF) | IVIR

Informatieproducten die door een recht van intellectuele eigendom (IE) zijn beschermd 
kunnen voor de betrokken rechthebbenden een belangrijke commerciële exploitatiewaarde 

vertegenwoordigen. Maatschappelijk gezien is een rijk publiek domein waaruit vrijelijk geput kan 
worden echter ook zeer waardevol. Het IE-recht zal daarom altijd moeten trachten een goede 

balans te vinden tussen het beschermen en het vrijlaten van objecten. Teveel IE bescherming is 
niet goed, maar te weinig ook niet. Tegenwoordig lijkt de balans soms te zijn doorgeschoten naar 

een te ruimhartige IE-bescherming. Het is evenwel niet eenvoudig om vast te stellen wat het 
optimale niveau van bescherming is.

PROF. DR. N. A .N.M. VAN EI JK (N ICO) | IVIR

Het is momenteel erg populair om de waarde van informatie in economische zin te bepalen.  
Dat is geen eenvoudige opgave. Dat informatie economische waarde heeft staat natuurlijk 
buiten kijf. Anders werd er niet betaald voor Netflix, Spotify, tijdschriften  of kranten. De 

financiële markten draaien geheel op informatie: wie daarover het eerste beschikt, heeft de 
sterkste kaarten in handen op de beurs. Er wordt ook wel gepoogd om een economische waarde 

voor ‘mijn data’  te herleiden uit de beurskoers van Facebook of Google. De beurskoers wordt 
dan gedeeld door het aantal gebruikers. Dit levert astronomische bedragen op. Een andere 
methode om de waarde te bepalen is aan mensen vragen hoeveel hun persoonsgegevens 
of privacy waard is. Levert ook boeiende resultaten op.  Ik heb nog eens een paar colleges 

communicatiewetenschap gevolgd. Daar werd mij verteld dat informatie nauwelijks zelfstandige 
betekenis toekomt, maar dat het vooral gaat om de communicatie, om de context. Daar ligt de 

echte waarde: niet alleen in financiële zin, maar vooral maatschappelijk.  
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M. CA SPERS (MARCO) |  IVIR

Informatie heeft een beperkte waarde. Kennis kan veel waardevoller zijn, maar dat is afhankelijk 
van de persoon of computer die de informatie interpreteert.

O.L . VAN DA A LEN (OT) |  IVIR

Informatie is macht. Met informatie wordt besloten wie een lening krijgt, wie een baan krijgt en 
- zelfs - wie in de gevangenis komt. Hoe meer informatie organisaties over ons verzamelen, hoe 
meer macht ze over ons leven krijgen. Daarom zijn privacyregels zo belangrijk: ze beperken de 

macht die  organisaties over ons hebben.

STACEY VAN VOORBERGEN- OOSTERHOF |  HOGESCHOO L LEIDEN

De waarde van informatie is voor mij dat het je enorm kan verrijken als je er voor open staat. 
Tegenwoordig leven we heel erg in onze eigen bubbel en zijn we heel erg gefocust op de dingen 

in onze omgeving en die we kennen. Zonde! Door eens out of the box te gaan kun je jezelf enorm 
verrijken. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een online cursus psychologie gedaan,  

totaal iets anders maar ontzettend leuk.
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I N F O R M AT I E R E C H T  
A A N  D E  Z U I D A S

Interview met Elisa Hendriksen, Advocaat bij Stibbe

Door Jacob van de Velde

lisa Hendriksen werkt nu 4 jaar op de IE-afdeling 
van Stibbe en heeft daarmee inmiddels ook de 

beroepsopleiding voor advocaten afgerond. De redactie-
commissie vroeg haar naar de overgang van studie naar 
werk, en van advocaat-stagiaire naar ‘echte’ advocaat.

Hoe ben je bij Stibbe terecht gekomen?
Ik heb aan de UvA een master privaatrecht en onder-
nemingsrecht gedaan. Tijdens mijn studie heb ik twee 
stages gelopen; een stage op het gebied van arbeidsrecht bij 
Allen & Overy, en een stage bij De Brauw op de intellectuele 
eigendomsrecht sectie. Ik had toen nog nooit een IE vak 
gevolgd. Al na de eerste twee dagen van mijn stage dacht 
ik: dit is veel leuker dan ondernemingsrecht en alle andere 
vakken die ik ooit heb gevolgd! Toen wist ik dat ik graag 
advocaat wilde worden op het gebied van het intellectuele 

eigendomsrecht. Vlak voor mijn afstuderen heb ik – na een 
aantal kennismakingen – gesolliciteerd bij Stibbe.

Hoe ervaarde je de beginperiode bij Stibbe? Hoe is de sfeer?
Erg prettig! Ik vind het hier geen ellebogenwerk, wat ik 
van advocaat-stagiaires bij een aantal andere kantoren 
wel hoor. Bij Stibbe wordt ieder jaar een aantal stagiaires 
aangenomen waarvoor ook daadwerkelijk plek is na drie 
jaar. Het is dan ook de bedoeling dat junior-medewerkers 
na hun stageperiode doorgroeien naar de functie van 
medewerker. Dat is natuurlijk niet altijd het geval; het 
kan altijd anders lopen bijvoorbeeld omdat iemand er 
zelf achter komt dat de advocatuur niet voor hem of haar 
is weggelegd. Maar van mijn 'lichting' van 20 advocaat-
stagiaires werkt het overgrote deel nog steeds bij Stibbe. 
Een 'lichting' bestaat uit een aantal stagiaires die ongeveer 
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gelijktijdig beginnen bij Stibbe. Met die groep volg je een 
leergang van twee weken, waarbij je deelneemt aan 
inhoudelijke cursussen, maar waarbij ook wordt gewerkt 
aan presentatievaardigheden en social skills. Daarbij is er 
natuurlijk genoeg tijd om elkaar goed te leren kennen. Dat 
is niet alleen leuk, maar ook erg nuttig. Door zo'n periode 
intensief met elkaar op te trekken, ken je binnen kantoor 
direct advocaten van andere afdelingen. Het is dan heel 
gemakkelijk om die personen van jouw leeftijd te bellen als 
je een vraag hebt over een ander rechtsgebied en maakt de 
drempel voor het inschakelen van andere afdelingen laag.

Is het werk nog veel veranderd sinds je niet meer 
advocaat-stagiair bent?
Het is niet zo dat mijn werkzaamheden van de ene op de 
andere dag zijn veranderd toen ik mijn stageverklaring 
ontving. Maar gedurende die drie en een half jaar is er 
veel veranderd. Op mijn eerste dag wist ik (bijna) niets. 
Dan overleg je alles nog met (senior) medewerkers en 
doe je zaken samen met hen, waarbij je vaak een meer 
uitvoerende rol hebt. Geleidelijk aan krijg je steeds 
meer verantwoordelijkheden en krijg je ook eigen zaken. 
Dan stem je vaak nog steeds belangrijke adviezen en 

beslissingen af met senior-medewerkers of partners, maar 
dan ben jij de contactpersoon en beheer jij het dossier. 
Naarmate je stageperiode vordert ken je ook steeds meer 
mensen binnen kantoor en wordt je ook vaak door andere 
afdelingen om advies gevraagd. Dat gebeurt andersom 
natuurlijk ook. 

Daarnaast ben je in de eerste paar jaar van je stageperiode 
veel buiten kantoor voor opleidingsdagen van de Orde en 
de Law Firm School (de opleiding voor advocaat-stagiaires 
van een aantal grotere kantoren). Behalve dat je tijdens 
deze dagen veel kennis opdoet, is het ook altijd erg leuk om 
je collega's van andere kantoren te spreken. 

Sta je veel in de rechtszaal? 
Tijdens je stageperiode sta je sowieso een aantal keer 
in de rechtszaal, ook omdat je voor het behalen van 
je stageverklaring een minimum aantal processtukken 
moet hebben geschreven en een aantal zittingen moet 
hebben gedaan. Bij grotere kantoren is het nog wel eens 
lastig om dat minimum aantal te halen, omdat er over het 
algemeen minder kleine zaken worden behandeld. In de 
grotere zaken is het toch vaak de partner die het woord 
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zal voeren tijdens de zitting. Daarom nemen de meeste 
grotere kantoren een aantal zaken over van bijvoorbeeld 
rechtsbijstandverzekeraars. Dan sta je ineens te pleiten 
over een schutting of een boom, de rijdende rechter-achtige 
zaken. Ik heb zelf bijvoorbeeld een zaak behandeld over 
een haarstukje dat niet aan de verwachtingen van cliënte 
voldeed. De verkoper van het haarstukje weigerde om het 
niet passende haarstukje aan te passen of te vervangen. 
Wij hebben deze partij toen gedagvaard om het bedrag 
dat cliënte voor het haarstukje had betaald terug te krijgen. 
Dat is gelukt! Dan zie je de rechter of wederpartij nog wel 
eens verbaasd kijken dat er ineens enorme processtukken 
van Stibbe binnenkomen in een zaak met een relatief gering 
(geldelijk) belang. Maar het is juist leuk om je helemaal vast 
te bijten in zo'n zaak. Het is ook zeker de bedoeling dat 
die zaken met dezelfde aandacht worden behandeld als 
andere 'grotere' zaken. Alles zal tot op de bodem uitgezocht 
moeten worden.

Een van je specialiteiten is de AVG, wat doe je daarmee?
Wij adviseren cliënten onder andere hoe zij aan de vereisten 
van de AVG kunnen voldoen op het moment dat de AVG in 
werking treedt (25 mei 2018). Daarbij merk je dat privacy 
steeds meer van belang wordt geacht. Al zal het ook helpen 
dat de boetes onder de AVG kunnen oplopen tot 20 miljoen 
euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Daarnaast is 
eventuele reputatieschade ook steeds belangrijker – zeker 
bij bedrijven die gevoelige of bijzondere persoonsgegevens 
verwerken.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Het grootste gedeelte van de dag bestaat uit overleg met 
cliënten of collega's van andere afdelingen, dus je zit veel in 
bespreking - alhoewel steeds meer per e-mail of telefonisch 
wordt afgestemd. Daarnaast zit je veel achter de computer 
om adviezen en processtukken op te stellen. We geven ook 
vaak masterclasses aan cliënten over allerlei onderwerpen, 
van IE tot reclamerecht en privacy, en volg je (interne) 
opleidingen en cursussen. Zelfs na het afronden van je 
stageperiode zal je ieder jaar je kennis moeten bijhouden 
door middel van het volgen van zulke opleidingen en 
cursussen. 

En van hoe laat tot hoe laat?
Dat verschilt erg. Wij adviseren bijvoorbeeld ook over IE 
aspecten bij (internationale) fusies en overnames. Bij een 
dergelijke zaak moet vaak een hoop werk gebeuren in een 
zeer korte tijd en met contactpersonen in verschillende 
tijdzones. Op een 'normale' dag valt het heel erg mee, 
meestal kun je rond 19.00 uur afronden. Je kunt je eigen 
dag tot op zekere hoogte zelf indelen, de ene begint liever 
's ochtends wat vroeger en is dan 's avonds ook eerder weg. 
Maar ik ben niet zo'n ochtendmens.

Is dat nog wel te combineren met hobby’s en andere 
vrijetijdsdingen?
Ja zeker wel. Je zult er wel rekening mee moet houden 
dat je af en toe eens iets af moet bellen, bijvoorbeeld als 
een cliënte in paniek opbelt dat er een toezichthoudende 
autoriteit op de stoep staat.

Is het leuk genoeg dat je hier over een aantal jaar nog zit?
Ja, hoe verder je komt, hoe meer verantwoordelijkheid je 
krijgt bij steeds complexere zaken. Ik vind het dus eigenlijk 
steeds leuker worden! 

Heb je nog tips voor studenten?
Jullie zullen het vaker horen, maar ga stage lopen! Als het 
even kan, zou ik zeker langs twee verschillende kantoren 
gaan. Dat biedt je niet alleen de kans om een kijkje in de 
keuken te nemen en praktijkervaring op te doen, maar biedt 
ook de mogelijkheid om te bepalen of je de advocatuur in 
de praktijk, je collega's en het kantoor echt leuk vindt. Een 
stage is eigenlijk de enige echt goede graadmeter, ook om 
er achter te komen waar je later niet wilt werken.
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H E T  I N T E R N E T  D E R  D I N G E N

Final ly  Robotic  Beings  Rule  the  World. . .?

Door Eva van der Graaf

Onlangs viel er een vrolijke brief met veel uitroep-
tekens op mijn deurmat: mijn energieleverancier 

kwam een slimme meterwijzer installeren, zomaar gratis en 
voor niets! De vele voordelen van de slimme meter werden 
mij in bulletpoints voorgeschoteld: nooit meer eigenhandig 
meterstanden doorgeven, meer grip op energiekosten en 
geen geschatte rekeningstanden. Ik was sceptisch. 

Diezelfde week kwam er een verontrustend nieuwsbericht 
naar buiten: WikiLeaks meldde dat de CIA, de Amerikaanse 
inlichtingendienst, slimme apparaten - waaronder telefoons 
en televisies - gebruikt om mensen af te luisteren. Door een 
Smart TV te infecteren met een virus is dit zelfs mogelijk 
wanneer de apparatuur is uitgeschakeld. De microfoon 
kan dan alsnog worden aangezet en vervolgens worden 
gesprekken opgenomen en verstuurd. 

Weer een week later sprak ik mijn oom - net verhuisd 
met zijn gezin naar een zelf ontworpen huis op IJburg.  
Hij legde uit hoe zijn nieuwe slimme wasmachine werkt.  
‘Hij kan helemaal zelf beginnen te draaien - wanneer hij wil!’  
Dat het inladen van de was nog altijd een menselijke taak 

blijft, kon de pret niet drukken. Glunderend zei mijn oom: 
‘Ik heb straks wel 100 wif inetwerken in huis’.

Uit al het voorgaande blijkt ten minste één ding: slimme 
apparaten maken een grote opmars. Er wordt geschat dat 
in 2020 over heel de wereld ruim 25 miljard apparaten ‘slim’ 
zijn.1 Deze slimme apparaten maken zelfstandig contact met 
de buitenwereld, doordat zij zijn verbonden met internet. 
Internet of Things. Wie de Nederlandse vertaling - die 
onmiddellijk een stuk plechtiger aandoet - intikt in Google 
krijgt direct een geautomatiseerde Wikipediadefinitie op zijn 
scherm: ‘Het internet der dingen refereert aan de situatie 
dat door mensen bediende computers in de minderheid 
zullen zijn op het internet’. Dat klinkt net zo spannend als 
eenzaam, waardoor de link naar de succesvolle hit The 
Humans are Dead van het duo Flight of the Conchords snel 
is gelegd.

Bedrijven verkopen graag slimme varianten van elek-
tronische apparaten. Naast de bekende smartphones 

1		http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
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en TV’s bestaan er ook slimme babyfoons, waterkokers, 
wasmachines, koffiemachines, koelkasten en ga zo maar 
door. Consumenten omringen zich hier graag mee, want 
naast gebruikersgemak zijn het ook gelikte gadgets waar 
flink mee gepocht kan worden. 

Maar de vele kritische geluiden zijn ook te horen. In NRC 
onthulde de directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst 
(NSA) ’s nachts wakker te liggen van de vaak slechte 
beveiliging van het Internet of Things.2 Hoe slim de 
apparaten ook zijn, vrij gemakkelijk kunnen ze gehackt 
worden door criminelen, inlichtingendiensten, en ja, ook 
door vijandige overheden. Dat is wellicht een minder fijne 
gedachte wanneer je de babyfoon naast een slapende baby 
legt. 

Zeggen we met het betreden van het tijdperk van het 
Internet of Things vaarwel tegen privacy? Elk slim apparaat 
kan gelden als een aanwezigheid in ons huis. Of, zoals Bart 
Sturtewagen het somber formuleerde in De Standaard: ‘Er 
bestaat geen omgeving meer die niet bespied kan worden. 
Het ligt niet meer in onze hand om al dan niet permanent 
signalen uit te zenden of te communiceren. De muren 
hebben voortaan echt oren. En ogen. Altijd en overal.’3

2		https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/08/hoe-thermostaat-en-tv-
cyberwapens-konden-worden-7211215-a1549349	(NRC,	8	maart	2017)

3		‘Van	‘1984’	naar	‘Vault	7’’,	De	Standaard,	8	maart	2017.

Politici zijn zowel verheugd als bezorgd over de nieuwe 
ontwikkeling op internetgebied. Zo diende de D66-
fractie een wetsvoorstel in om de verkoop van slimme 
apparaten te verbieden totdat de bescherming van 
privacy en persoonsgegevens voldoende gewaarborgd 
is. Het op Europees niveau instellen van een keurmerk 
voor slimme apparaten zou daaraan kunnen bijdragen. 
Minimumveiligheidsvereisten zouden in ieder geval moeten 
worden vastgelegd. 

Consumenten zitten nu in een spagaat: enerzijds zijn 
slimme apparaten aanlokkelijk vanwege gebruikersgemak 
en inzicht in persoonlijke voorkeuren. Anderzijds zijn ze 
bedreigend wanneer ze gehackt worden en zich tegen de 
gebruiker keren. D66 hoopt deze spanning op te lossen door 
de wetgeving omtrent de beveiliging van slimme apparaten 
te verstevigen, waardoor privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens wel gewaarborgd zijn. Want, op een 
positievere noot, in deze apparaten liggen wel degelijk veel 
mogelijkheden verscholen.

Naast bezwaren die gericht zijn op de privacy en be-
scherming van persoonsgegevens van de gebruiker, kan 
er ook in abstracto iets tegen slimme apparaten gebracht 
worden: want wat gebeurt er wanneer we ons door 
slimme apparaten omringd weten? Wat is het effect van 
de verschuiving van macht? Voorheen bedienden wij 
apparaten, nu bedienen zij ons. Welke gevolgen heeft de 
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vermenging van de privésfeer en publieke ruimte? Daarover 
valt alleen te speculeren.

Afgelopen jaar maakte documentairemaker Werner Herzog 
de film Lo and Behold: Reveries of the Connected World.  
Hij interviewde wetenschappers die robots voetbal-
wedstrijden lieten spelen (en verwachtte dat deze in de 
toekomst in staat waren de wereldkampioen te verslaan), 
maar ook mensen die meenden aan stralingsziekte te 
leiden. Tijdens zijn gesprekken met de echte nerds bleken 
de toekomstvoorspellingen er niet om liegen: technologie 
gaat de wereld nog veel meer veranderen dan ze al heeft 
gedaan. Ook de invloed van slimme apparaten op het 
dagelijks leven kwam aan de orde. Herzog observeerde een 
groep monniken en dacht hardop: ‘Have the monks stopped 
meditating? They all seem to be tweeting’.  

Bij veel slimme apparaten is de beveiliging onvoldoende 
gewaarborgd. Biedt regelgeving een effectief middel om 
deze kwetsbaarheid weg te nemen? De apparaten zijn 
de markt al op en wat er eenmaal is, houd je het niet zo 
één-twee-drie tegen. Er ligt een grote uitdaging om de 
beveiliging van slimme apparaten te versterken. Of zal de 
songtekst van The Humans are Dead ooit werkelijkheid 
worden? ‘Finally robotic beings rule the world...’

Ik wilde meer te weten komen over het juridische perspectief 
op the Internet of Things en sprak daarom met professor 
Natali Helberger. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar en 
geschreven over onder andere het consumentenrecht en 
het Internet of Things. 

Heeft u zelf slimme apparaten?
“Ja, ik heb een smartphone, een fitbit, een smart watch, en 
settopbox en een PlayStation.”  
 
Bent u overwegend optimistisch of pessimistisch over de 
ontwikkeling van het Internet of Things? 
“Ik ben van nature optimistisch en ik ben ook nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Ik denk 
dat IoT superspannende mogelijkheden biedt voor slimmere 
consumentenproducten, de gezondheidszorg en fitness, 
manufacturing, effectievere en groenere energieverzorging, 
et cetera. Er zijn zeker ook uitdagingen en risico’s voor 
burgers en de digitale maatschappij. Het is aan bedrijven, 
aan wetgevers en uiteindelijk ook aan ons onderzoekers om 
de voordelen en nadelen van IoT in kaart te brengen en ervoor 
te zorgen dat fundamentele rechten en gebruikersrechten 
gewaarborgd zijn.”

Waar liggen volgens u de grootste pijnpunten met 
betrekking tot IoT?
“De allergrootsten pijnpunten zijn volgens mij privacy 
en security. Vele IoT apparaten staan 24/7 aan en ze 
verzamelen ongekende hoeveelheden data, vaak binnen 
de privésfeer van ons huis. Veel slimme apparaten, zoals 
smartphones en fitnessbanden dragen wij zelfs permanent 
met ons mee. Tegelijkertijd zijn dit vaak apparaten met heel 
beperkte capaciteiten, waardoor beveiliging veel moeilijker 
te realiseren valt dan bijvoorbeeld bij een computer.  
En naarmate wij afhankelijker worden van slimme ap-
paraten, worden wij ook kwetsbaarder voor aanvallen. 
Maar ik denk ook dat wij verder moeten kijken dan alleen 
naar privacy en security. Wij moeten bijvoorbeeld ook kijken 
naar gebieden zoals de consumentenbescherming. Wie is 
er straks verantwoordelijk voor het functioneren van het 
slimme apparaat of voor de fouten die het apparaat maakt 
– de producent? De software leverancier? De gebruiker? 
De aanbieder van diensten? De verwerker van data? Kan 
een slimme koelkast zomaar een contract met Albert Heijn 
sluiten over de aankoop van eieren of melk als die op zijn? 
En is het ok als verzekeringsmaatschappijen hun tarieven 
en voorwaarden afhankelijk maken van of ik wel of niet een 
smart watch draag, en wel of niet fit en sportief leef?”

Hoe denkt u dat de wereld er over tien jaar uitziet?
“Smarter. Ik wil er niet aan denken wat er gebeurt als de wifi 
over tien jaar een keer uitvalt. Maar ik denk ook dat wij over 
tien jaar kritischer zijn over met wie en welke dienst wij onze 
data delen en voor welke doeleinden. Hopelijk zijn over tien 
jaar niet alleen onze apparaten smarter, maar wijzelf ook.”
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O P  B E ZO E K  B I J  
L A U R A  VA N  G I J N

Advocaat intellectueel eigendomsrecht,  
IT- en privacyrecht bij De Roos Advocatuur.

Door Suzanne Hiemstra

Het kantoor van De Roos Advocatuur staat op meerdere 
fronten recht tegenover de alom bekende Zuidas-kantoren. 
Niet alleen door de locatie in Amsterdam Noord, maar 
ook door het ‘zonder pakken en stropdassen’-beleid dat 
er gevoerd wordt. Ik sprak Laura van Gijn over haar weg 
naar dit kantoor, de verschillen met grotere kantoren en de 
diversiteit van haar werk als advocaat binnen het IE-, IT- en 
privacyrecht.

Het intellectueel eigendom is voor sommige rechten-
studenten een onontdekt gebied. Ook Laura wist er in eerste 
instantie nog niets vanaf. “Ik heb rechten gestudeerd met de 
afstudeerrichting civiel recht. In mijn laatste studiejaar ben 
ik als paralegal aan de slag gegaan bij Houthoff Buruma, 
op de afdeling litigation. Daar ben ik ook mijn scriptiestage 
gaan lopen, binnen het aansprakelijkheidsrecht.”

Gelukkig kwam de kennismaking met het IE net op tijd. 
“Op een gegeven moment had ik nog één keuzevak over 
en iemand raadde mij aan om auteursrecht te gaan doen. 

Het was dus eigenlijk mijn allerlaatste vak, maar ik dacht 
meteen ‘IE is echt te gek, ik ga switchen!’. Echt op de valreep 
dus.” Niet gek dat haar enthousiasme voor het auteursrecht 
meteen was gewekt: het vak werd door niemand minder 
gegeven dan de alom bekende Dirk Visser. “Hij bleek ook 
advocaat te zijn, dus ik zocht op waar hij werkte. Zo kwam 
ik na mijn studie bij Klos Morel Vos & Schaap terecht 
(tegenwoordig verdeeld in meerdere kantoren, red.). Daar 
heb ik binnen zeven jaar veel ervaring opgedaan met het 

intellectueel eigendomsrecht en andere rechtsgebieden 
zoals het privacyrecht.”

Na deze vliegende start van haar carrière was het tijd voor 
een wissel. Ze werd benaderd door Philip de Roos, oprichter 
van De Roos Advocatuur. Een relatief klein kantoor, dat veel 
met startups in de creatieve sector werkt en zich profileert 
als een kantoor ‘zonder pakken en stropdassen’. “Ik was 
er aan toe om bij een iets moderner kantoor te werken, 
waar ze niet aan - in mijn ogen - onnodige formaliteiten 
doen.” Een andere sfeer dan op de Zuidas dus, met goede 

reden. “Ik denk dat die formaliteiten daar wel nodig zijn, 
vooral voor het soort klanten dat je daar hebt. Voor onze 
klanten is het niet nodig om in pak te lopen, het kan zelfs 
een afstand creëren en tegen je werken.” Ook wat betreft 
de mogelijkheden in haar werk had de wissel naar De Roos 
Advocatuur grote voordelen. “Ik kan hier veel meer zelf 
bepalen hoe ik mijn praktijk inricht en welke targets ik wil 
halen. Dat geeft veel vrijheid.”

Een andere werkplek dus, maar de passie voor het IE is 
gebleven. Met name omdat het IE vaak ‘luchtig’ is, in 
tegenstelling tot sommige andere rechtsgebieden. “Ik 
vind het echt veel leuker om bezig te zijn met de vraag 
waarom het ene stuk speelgoed te veel op het andere 
lijkt, dan een ongezellige aansprakelijkheidsvraag over 
een bedrijfsongeval.” Ook op intellectueel niveau blijft het 
IE uitdagend. “Je moet soms heel creatief met woorden 

“Ik dacht meteen: IE is echt te gek!“

“Je moet heel creatief zijn met woorden. 
Daar kan ik wel van genieten”
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voor zijn, bijvoorbeeld door termen te gebruiken als ‘een 
tapse hoek’, ‘chroomkleurige rondingen’ of ‘scheefstaande 
leuningen’. Zo kun je afbeelding pas echt naar woorden 
vertalen. Dat vind ik nou een leuk werkje, daar kan ik wel 
van genieten.”

In haar tijd als advocaat heeft Laura meerdere grote 
zaken behandeld, met als hoogtepunt de zaak over het 
schoenenmerk Christian Louboutin tegen winkelketen Van 
Haren. “Dat vond ik wel een hele leuke zaak, want dat was 
wel echt dé merkenzaak van het moment. Het  ging eigenlijk 
om de vraag of die rode zool nou ‘mooi’ is, of dat het een 
onderscheidingsteken is. Omdat het merkenrecht eigenlijk 
niet bedoeld is voor ‘mooiheid’, moesten we de rechter 
ervan overtuigen dat het niet alléén mooi was, maar ook een 
onderscheidingsteken.”1 

Ik vroeg haar naar de verschillen tussen een enorme 
zaak als deze en de kleinere zaken waar startups mee te 
maken krijgen. “Het zijn wel andere zaken met een andere 
benadering. Wereldberoemde merken gaan op een heel 
andere manier met inbreuken om. Startups vinden hun merk 
soms nog helemaal niet zo belangrijk en denken eerder ‘Ach, 
dan kies ik toch wat anders’.”

Ook met vraagstukken over het privacyrecht weet Laura 
wel raad. “Het onderwerp is heel hot, dus het is praktisch om 
daar veel van te weten. De uitdaging is om de grote lijnen 
te blijven zien en niet verstrikt te raken in eindeloze netten 
van ingewikkelde formuleringen en soms wat rommelig 
geformuleerde wetgeving.” Want door snelle veranderingen 
en ontwikkelingen geeft het privacyrecht lang niet altijd 
uitsluitsel wat wel en niet mag. “Juist omdat je die garantie 
niet kunt geven, adviseer ik klanten vaak in termen van low 
risk en high risk. Soms zijn afwegingen commercieel heel 
interessant en hebben een laag risico: dan kan een klant 
die keuze maken. Maar als een afweging commercieel 
niks oplevert en bovendien hartstikke riskant is, dan is 
de keuze ook snel gemaakt.” Het blijft een uitdaging om 
bedrijven hierover te adviseren, want je belandt al snel in 
de bangmakerij en mogelijke boetes. En het is juist zaak om 
klanten wat houvast te geven en te focussen op wat voor 
hen echt belangrijk is.

1	Deze	zaak	werd	in	kort	geding	namens	Louboutin	gewonnen	in	april	
2013.	De	zaak	ligt		inmiddels	bij	het	Europese	Hof	van	Justitie,	waar	de	
advocaat-generaal	van	mening	is	dat	aan	de	bekende	rode	zolen	géén	
merkbescherming	kan	worden	verleend.	Een	monopolie	op	een	kleur	is	
immers	niet	de	bedoeling.	To	be	continued.

En wat echt belangrijk is, dat is het geven van de juiste 
en relevante informatie. “Vaak weten klanten niet eens 
wat een persoonsgegeven precies is. Als ik dan noem dat 
het niet alleen NAW-gegevens zijn, maar soms ook een 
dynamisch IP-adres, dan heb je ineens de aandacht.” Ook 
worden klanten bewust gemaakt van het risico van te veel 
informatie binnen harken. “Zodra je gegevens verzamelt ben 
je er ook verantwoordelijk voor. Het is gewoon heel riskant. 
Ik probeer klanten echt bewust te maken van het gevaar van 
die ‘Kom maar met die data, alles is welkom’ mentaliteit. 
Is het niet nodig om gegevens te verzamelen? Doe het dan 
lekker niet. Scheelt weer verantwoordelijkheid.”

Met het oog op de nieuwe Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming is een goede voorbereiding het halve 
werk. Wetgeving en publicaties bijhouden dus, maar vooral 
ook de grote lijnen blijven zien. “Je moet wel je gezonde 
verstand behouden: je wilt je klanten ook niet alleen maar 
de stuipen op het lijf jagen!”. De vele kritiek op de brede 
formulering van de nieuwe verordening is in Laura’s ogen 
onterecht. “Ik heb het idee dat sommige mensen het als een 
flauwiteit ervaren, die nieuwe verordening. Het is natuurlijk 
heel makkelijk om op de wetgever te zitten foeteren, maar 
ga er maar aan staan. Het doel was uiteindelijk om de 
verordening technologie-neutraal te maken. Dan krijg je die 
grijze gebieden er gratis bij.” De formulering van de wet geeft “Is het niet nodig om gegevens te 

verzamelen? Doen het dan lekker niet”

Foto:	Michael	Graste
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dus veel ruimte voor ontwikkeling en interpretatie, maar 
dat maakt het werk in dit gebied nou juist zo dynamisch. 
Laura is er in elk geval voorlopig nog even zoet mee. “Als 
het zo door blijft gaan dan doe ik dit werk over tien jaar nog 
steeds!”

Je hoeft je als advocaat dus niet te focussen op één 
rechtsgebied: het IE en privacy vallen bijvoorbeeld prima 
te combineren. Toch moet je, met name voor het IE, 
kwaliteiten bezitten die in andere rechtsgebieden misschien 
minder aan de orde komen. “Je moet vaak heel taaie 
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie bestuderen, 
met allerlei abracadabra erin. Als je dat helemaal tot op het 
bot wilt snappen dan kan je een soort van in paniek raken. 
Dat abstracte denken komt ook van pas in de technische 
sector, want je moet niet alle technologie en software van 
je klanten totaal willen snappen. Als IE advocaat moet je dus 
heel abstract kunnen denken om die abracadabra te kunnen 
plaatsen, en tegelijkertijd creatief zijn.”

Gelukkig heeft ze voor ons ook een aantal tips om de eerste 
stappen van onze loopbaan te zetten. “De eerste horde die je 
over moet is toch dat je gewoon een goed stel hersens moet 
hebben: er wordt gewoon erg naar je cijfers gekeken. Maar 
je moet niet alléén op goede cijfers focussen. Daarnaast 
moet je natuurlijk ook andere interessante dingen hebben 
gedaan.” En die dingen hoeven juist niet juridisch te zijn, 
ook andere activiteiten kunnen blijk geven van een sterk 
karakter. “Bijvoorbeeld een krantenwijk die je je hele 
studietijd hebt volgehouden en iedere ochtend om vier uur 
’s ochtends in een soort winderige hal krantjes in ontvangst 
heb staan nemen. Of dat je drie jaar lang in een boyband 
hebt gezeten en heel erg big was in Japan, het kan allemaal.”

Zijn al onze juridische activiteiten dan voor niks? Natuurlijk 
niet. “Het is altijd goed om ergens een stage te lopen. Maar 
loop ook niet te veel stages, dat kan weer twijfelachtig 
overkomen. Je kunt ook ergens als paralegal aan de slag 

“Als IE advocaat moet je heel abstract 
kunnen denken om de abracadabra te 
kunnen plaatsen, en tegelijkertijd creatief 
zijn”

“Je moet gewoon een goed stel hersens 
hebben”

gaan. Dan wordt er vaak iets meer in je geïnvesteerd, omdat 
je uiteindelijk een langere tijd blijft. En als student-stagiair 
word je nog weleens tot ‘de student’. Maar goed, niet bij De 
Roos Advocatuur natuurlijk!”
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S V I R  
S T U D I E R E I S  2 0 1 7

T E L  AV I V

Door Eva van der Graaf en Oscar Smit

Met dank aan Jennifer Quik voor de foto’s
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Dit jaar heeft de reiscommissie, bestaande uit Melanie, 
Charlotte en Eugenie, veel werk verzet om de studiereis 
naar Tel Aviv te verzorgen. Waarom Tel Aviv? Deze stad 
staat bekend om haar ‘high-tech status’ en Israël loopt 
bovendien voorop in kennis over cybersecurity. Niet geheel 
toevallig vindt de jaarlijkse Cyber Week, waar experts en 
wetenschappers zich buigen over allerhande kwesties die 
van doen hebben met cyber security, in Tel Aviv plaats. Voor 
een groep informatierechtstudenten dus het uitgelezen 
moment om deze bijzondere stad te bezoeken!

VRI JDAG

Het begon vroeg. Heel vroeg. Of laat, het is maar hoe je het 
bekijkt. De groep zou namelijk om 03:30 verzamelen op 
Schiphol om op tijd te zijn voor de rechtstreekse vlucht naar 
Tel Aviv van zes uur ’s morgens. Om te kunnen omgaan met 
deze realiteit werden verschillende tactieken geprobeerd. 
Sommigen besloten de nacht door te halen, anderen 
gingen juist vroeg naar bed. Gelukkig was iedereen op 
tijd, zodat onze groep studenten half slapend naar de gate 
kon strompelen. De douane in Israël is nauwkeurig, dus 
het bracht wat wachttijd met zich mee om daadwerkelijk 
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het land te kunnen betreden. Niemand uit de groep was 
verdacht genoeg om dat te laten resulteren in problemen 
en zo waren we dan eindelijk in Tel Aviv!

We werden naar het Abraham hostel gebracht: een groot, 
modern, hip hostel. De noodzaak om zelf plannen te maken 
of verwoed in reisboekjes te lezen verdween in het hostel 
als sneeuw voor de brandende Israëlische zon. Iedere 
dag is er van alles te doen: tripjes naar de Dode zee, naar 
Jeruzalem, maar ook strandactiviteiten en vrijdagse Sabbat 
diners. Ons programma was natuurlijk al redelijk verzorgd, 
maar desalniettemin konden wij wel erg genieten van “the 
rooftop”, een groot dakterras met uitzicht over Tel Aviv,en 
het lounge tuintje voor de ingang van het hostel (met als 
steevast decorum een man met gitaar). 

Deze dag stond verder in het teken van uitrusten, 
acclimatiseren (warm! vochtig!), wennen aan het 
straatbeeld van Tel Aviv en vooral aan het heerlijke water 
van de Middellandse zee. Na te hebben gegeten in de stad, 
besloot praktisch iedereen om zijn simpele maar fijne 
stapelbedje op te zoeken en de verloren uurtjes slaap goed 
in te halen.

ZATERDAG

Zaterdag was een vrije dag: goede reden om de stad te 
verkennen. Tel Aviv is een vreemde mix van modern en 
aftands. Het kent een groot zakenleven (inclusief bijpassende 
hoogbouw), maar er zijn ook wat oudere wijkjes te vinden 
met een meer alternatief karakter. In Florentin zijn bijna alle 
straten versierd met street art. Jaffa, het oudste deel van 
de stad (waar menig oorlog over is gevoerd), is gecentreerd 
rondom de souk waar allerlei snuisterijen te koop zijn. 

Het enige obstakel aan een goede stadsverkenning was de 
dag. Op zaterdag zijn bijna alle joodse zaakjes gesloten, en 
ook het openbaar vervoer rijdt niet vanwege de Sabbat. De 
stad was dus ietwat stil. Het strand blijft gelukkig wel altijd 
open, dus stond er niets aan in de weg lekker in de zee te 
plonzen.

ZON DAG

Ondanks dat het voor ons Nederlandse studenten wat 
gek voelt, begint in Israël de werkweek op zondag. De 
Sabbat eindigt op zaterdagavond en dus rinkelden op 
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zondagochtend de wekkers om ons hieraan te helpen 
herinneren. Na een haastig ontbijt was het tijd om op de bus 
te stappen richting Tel Aviv University. De bus liet zich niet 
erg gemakkelijk vinden en zo dwaalden we enige tijd door de 
stad. Opeens zagen we “onze” bus rijden. De buschauffeur 
was zo attent om met een handgebaar te verduidelijken 
waar de halte was, verminderde doch niet zijn vaart: en 
zo vonden we onszelf rennend over kruispunten in de al 
brandende hitte om de bus te halen. Eind goed al goed, we 
zaten in de bus. 

De campus van Tel Aviv University was heel uitgestrekt 
en goed verzorgd. Bij aankomst moesten we onze 
aanmelding bevestigen en kregen we een mooi keycord 
met een naamplaatje en tevens stond de “firma” 
waarvan we afkomstig waren vermeld. In ons geval 

“SVIR”. Dit heeft tot een aantal grappige gesprekken met 
medeconferentiebezoekers geleid, die zich verbaasden dat 
ze niet wisten welk kantoor SVIR was, juist omdat we zo 
goed vertegenwoordigd waren. 

Het eerste gedeelte van het programma ging over 
“adequaatheid” (in de zin van de AVG) en spitste zich toe op 
de verhouding van Israël tot de GDPR.  Na de lunchpauze 
was er een korte presentatie over de moeilijkheid om te 
voorspellen of en hoe iets viral gaat. Daarna ging de discussie 
verder over social media en welke verantwoordelijkheden 
platforms hebben op het gebied van filteren van content. 
Het programma sloot af met een discussie over crypto wars, 
waar onze eigen Nico van Eijk één van de sprekers was. Na 
afloop gingen we uiteraard met hem op de foto en zat het 
programmagedeelte van de dag er op. 
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MA AN DAG

Op het programma stond wederom de cyberweek. We 
hadden de kans om premier Netanyahu van Israël in levenden 
lijve te zien en horen spreken. De veiligheidsmaatregelen 
brachten met zich mee dat we dan al om acht uur ’s morgens 
op de universiteit moesten zijn. Omdat de avond daarvoor 
voor veel mensen was geresulteerd in weinig slaap, heeft 
iedereen deze buitenkans aan zich voorbij laten gaan. 

In de middag was er een programma rondom blockchain. 
Aan het ontbijt waren er veel verwoede pogingen om nu 
voor eens en voor altijd duidelijk te krijgen wat blockchain 
nu precies is, maar de overall conclusie was dat we het 
eigenlijk toch niet echt begrepen. Een aantal van onze 
groep is ’s middags naar de conferentie gegaan en achteraf 
was de conclusie dat Blockchain toch wel echt veel impact 
gaat hebben, maar begrepen deden we het nog steeds niet. 
De technische presentaties, waarbij algoritmes niet werden 
geschuwd, hielpen daar niet bij.

DINSDAG

Vandaag stond de Clinic centraal. Niet alleen in Amsterdam 
is er een Clinic, maar ook in Tel Aviv. We vertrokken al vroeg 
om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van 
de Israëlische Clinic. Daarvoor moesten we zijn bij de IDC 
Law School, een privé universiteit in Herzliya, even buiten 
Tel Aviv. We werden enthousiast ontvangen door Assaf, de 
man die leiding gaf aan de Clinic. Hij leidde ons naar één 
van de gebouwen op de campus waar we zouden ontbijten 
met de Israëlische Clinic studenten. Hij wilde graag dat de 
Amsterdammers en de Tel Avivers goed zouden ‘minglen', 
maar daar was niet heel veel aansporing voor nodig. Na 
het ontbijt gaf Netta Goldberg, een zeer gemotiveerde 
studente, een rondleiding over de campus en vertelde ze 
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hoe Israël aan de top staat van de startup wereld en hoe 
IDC je klaarstoomt als succesvolle entrepreneur. Haar 
adagium: falen leidt tot succes, want daarmee laat je zien 
dat je lef hebt en nergens voor terugdeinst. Wanneer je 
eerste startup dus ruiterlijk de grond in wordt geboord, 
hoef je daar niet om te treuren. 

Na de rondleiding namen we plaats in een collegezaal en 
kregen we het persoonlijke succesverhaal te horen van 
de man die de Clinic op het IDC financieel had mogelijk 
gemaakt. Na een kort welkom van de dean van het IDC, 
werden de werkzaamheden van de Clinic toegelicht. Netta 
vertelde hoe de Israëlische Clinic in zijn werk ging en 
Jelte en Jules vertelden - op een iets nuchterder manier - 
over de Amsterdamse Clinic. Qua opzet zijn beide Clinics 
vergelijkbaar, maar in Israël richten ze zich specifiek op 
startups. De Amsterdamse clinic heeft wat dat betreft een 
iets bredere horizon, en beperkt zich niet tot het adviseren 
van start-ups.

Na het IDC reden we naar het grote advocatenkantoor Pearl 
Cohen, waar we een aantal tips kregen vanuit de praktijk 
(o.a. “Keep It Simple, Stupid”). Tot slot brachten we een 

bezoek aan de succesvolle startup WIX: een bedrijf dat 
werkzaam is in de wereld van het websites bouwen. 

In de avond hadden we weer afgesproken met de Clinic 
studenten op een rooftop - dit keer niet van het hostel 
maar van een hippe club in Tel Aviv. Daar spoorde Assaf 
ons wederom (ietwat dwingend) aan om te ‘minglen’. Dat 
ging bijna natuurlijk en het was interessant om op een 
meer persoonlijk niveau te praten met leeftijdsgenoten: 
veel gesprekken gingen over de dienstplicht, die zowel 
voor mannen als vrouwen geldt. Het bleek maar weer hoe 
allesbepalend de situatie in Israël is in de levens van jonge 
mensen. 

WOENSDAG

Vandaag stond er een bezoek aan Jeruzalem op de planning. 
Door gids Amir werden we door de heilige stad geleid. 
Bovengronds, maar ook ondergronds. Dat was maar goed 
ook gezien de temperatuur, die zowaar nog hoger lag dan 
in Tel Aviv. In een grot die de Romeinen gebruikten als 
steengroeve stond een piano in een grote open ruimte. Een 
privé-concert van Jules volgde. Na de daaropvolgende lunch 
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vertrokken we richting de Klaagmuur, waar we eindelijk ons 
hart konden luchten over de belachelijke temperatuur / 
samenstelling van de groep / prijs van de biertjes etc.
We eindigden onze tocht door Jeruzalem bij het graf van 
Jezus Christus: voor sommigen een heilige plek, voor 
anderen een nietszeggende steen.

DON DERDAG

We waren weer vroeg uit de veren om een flinke wandeling 
te maken naar het zakelijke deel van de stad. We werden 
verwacht in het kantoor van Google! Google is gevestigd 
in een kleine wolkenkrabber, dus de aankomst was 
meteen overweldigend door de mooie uitzichten. Tijdens 
introductie ging het al snel over de slimme auto’s die Google 
aan het ontwikkelen is, maar ook het recht kwam ter sprake. 
Er bleek enige scepsis over de striktheid van de Europese 
regelgeving. Met name het recht om vergeten te worden 
moest het ontgelden omdat dit ondernemerschap erg zou 
belemmeren. Na een levendig gesprek met veel vragen en 
antwoorden kregen wij een rondleiding door de beroemde 
speeltuin van Google. Iedere verdieping was ingericht 
naar een ander landschap in Israël. Zo was een verdieping 

ingericht als ware het een sinaasappelboomgaard en 
verbeeldde een andere vergaderruimte de israelische 
kust - een surfbord diende als tafel. Ook waren er 
Playstations en tafeltennistafels te vinden - en bleek je 
als werknemer compleet vrij te kunnen bepalen wanneer 
en hoevaak je daar gebruik van maakt. Onze rondleider 
gaf eerlijkheidshalve toe dat bijna nooit te doen. Er wordt 
wel veel van je verwacht als vaste werknemer bij Google, 
en daarom was hij voornamelijk serieus aan het werk op 
kantoor. Tot slot gingen we op de foto naast de fiets die 
streetview op onverhard terrein mogelijk heeft gemaakt, 
en zat het programmaonderdeel van de dag er alweer op.

Een groep studenten wilde graag nog Max Schrems in 
levenden lijve zien en horen spreken, en vertrok daarom 
naar de Cyber Week, alwaar hij stond ingeroosterd voor 
de donderdagmiddag. Eenmaal aangekomen bleek er een 
roosterwijziging te zijn geweest, waardoor zijn lezing al 
in de ochtend had plaatsgevonden. Gelukkig was Jennifer 
zo dapper om naar Max Schrems toe te stappen en hem 
te vertellen hoe jammer we het vonden dat uitgerekend 
informatierechtstudenten die zijn zaak kunnen dromen, 
hem nu net gemist hadden. Max Schrems bleek een 
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uiterst sympathieke man, toen hij voorstelde om plaats te 
nemen in een collegezaal om ons in staat te stellen hem 
vragen te kunnen stellen. En zo zaten daar ongeveer tien 
studenten in een privésessie met the one and only! Max 
Schrems vertelde zijn hele verhaal, deed uit de doeken dat 
de bekende foto met de grote stapel persoonsinformatie in 
werkelijkheid een stapel lege A-viertjes was, en onthulde 
zijn toekomstplannen. Max Schrems vertelde zo enthousiast 
dat hij zelf de tijd vergat en voor iemand er erg in had, waren 
we anderhalf uur verder. We zijn natuurlijk met hem op de 
foto geweest: de perfecte afsluiting van de Cyber Week.

VRI JDAG

De laatste hele dag in Tel Aviv was een vrije dag. Een aantal 
van ons is meegegaan op een tour naar Masada en de 
dode zee. Masada is een berg die grenst aan de dode zee. 
Je beklimt hem ’s nachts (want overdag is het niet te doen 
vanwege de hitte).  Aan de top word je beloond met een 
prachtig uitzicht en een betoverende zonsopgang. Na de 
afdaling was er tot slot nog tijd om het bizarre fenomeen 
van drijven op de dode zee mee te maken, inclusief 
moddermasker. 

Anderen bleven in Tel Aviv en namen aldaar nog een duik in 
zee of waren verwoed op hun souvenirs aan het afdingen 
op de souk in Jaffa.

Op vrijdagavond zaten we allemaal gezellig op de rooftop, 
waar Cees de reiscommissie bedankte voor hun goede werk 
en Oscar een klein optreden over de gebeurtenissen van 
deze week gaf. Flauwe grappen werden afgewisseld met 
inhoudelijke suggesties. Wat bijvoorbeeld te denken van 
de Clinic-clown. Dat is een informatierechtstudent die naar 
terminaal zieke kinderen gaat om anderhalf uur te praten 
over de juridische problemen van start-ups. 

ZATERDAG

Na een ochtend vol stress vanwege overvolle koffers, en 
een middag die de meesten besteedden aan een laatste 
duik in zee, pakten we de bus naar het vliegveld. Het 
was maar goed dat we op tijd waren, want er moesten 
flink wat verklaringen worden afgelegd over wat we 
hier dan in godsnaam hadden uitgespookt. Melanie 
nam daarin het voortouw en beantwoordde kalm en 
gedecideerd alle vragen waardoor onze groep er relatief 
makkelijk doorheen kwam en op tijd het vliegtuig 
bereikte. De vlucht verliep soepel en toen nam iedereen 
afscheid van elkaar om weer uit te waaien over het land.  

Het was een ontzettend leuke reis die bijzonder goed was 
georganiseerd. Melanie, Charlotte en Eugenie, nogmaals 
ontzettend bedankt voor al het werk dat jullie verzet 
hebben!

MET DANK A AN:

Jacob

Melanie

Jelte

Julia

Esmée

Caroline

Oscar

Dominique

Cees

Merlijn

Jennifer

Jules

Machtold

Charlotte

Leila

JoAnna

Eva

Maxime

Eugenie
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W I N S T  M A K E N ?  
H A R T S T I K K E  L I N K !

GS Media een jaar later

Door Jacob van de Velde
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IN LEIDING

Nooit zal ik vergeten hoe professor Hugenholtz in een van 
onze eerste colleges stampvoetend binnenkwam. “Wat er 
nu toch gebeurd is, ongelooflijk! Hoe hebben ze dit kunnen 
doen?!” Wij wisten nog nauwelijks waar we aan begonnen, 
maar dat dit belangrijk was, dat was duidelijk.

Ons jaar. Het jaar van Britt Decker op GeenStijl. Elk SViR jaar, 
lijkt het, heeft zijn eigen Hof van Justitie kaskraker gehad. 

‘13-’14 had Digital Rights Ireland en de vernietiging van de 
Data Retentie Verordening, ’14-‘15 het recht om vergeten 
te worden in Costeja/Google Spain en ’15-‘16 de ondergang 
van Safe Harbor na Max Schrems. Onze voorgangers hebben 
braaf een stukje gewijd aan de zaak der zaken van hun 
collegejaar; wie zijn wij om die traditie te verbreken? Eerder 
schreef Suzanne al een blog waarin ze de zaak uiteenzette 
vanuit het oogpunt van GeenStijl. Het is nu een klein jaar na 
de uitspraak. Wat is er gebeurd met de ondergang van het 
auteursrecht? De gevolgen van GS Media.

Opfrissertje: hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermd 
materiaal dat reeds online beschikbaar is bereiken geen 
nieuw publiek en zijn derhalve geen ‘mededeling aan 
het publiek’, tenzij de hyperlink gebruikt wordt om een 
technische blokkade te omzeilen (Svensson). Wordt er echter 
willens en wetens gelinkt naar beschermd materiaal (dat 
zonder toestemming van de rechthebbende is geuploadet), 
dan is er toch een nieuw publiek; winstoogmerk is een 
indicatie voor deze kennis.  GS Media is sindsdien een 
aantal keer toegepast: door de nationale rechters van 
Duitsland, Zweden, Tsjechië en een soort van een beetje 
door de Nederlandse rechter. Daarnaast heeft het Hof van 
Justitie zelf twee vervolguitspraken gewezen.

ZWEDEN - EEN RU IM E INTERPRETATIE

In oktober 2016 wordt GS voor het eerst toegepast. Een 
auteursrechtelijk beschermd amateurfilmpje wordt door 
een ander dan de auteur geplaatst op Youtube. De website 
L’Avenir embed het filmpje op zijn website (gelijk aan een 
hyperlink, blijkt uit BestWater). De auteur stelt de website 
aansprakelijk. Volgens het Hof is het duidelijk dat L’Avenir 

het filmpje gebruikt voor meer winst. Daarnaast konden ze 
niet aantonen dat ze níet wisten dat het filmpje beschermd 
was, dus hadden ze ervan uit moeten gaan dat het filmpje 
wél beschermd was.1  

DU IT SL AN D - EEN NOG RU IM ERE INTERPRETATIE

In november 2016 wordt in Hamburg besloten over een 
hyperlink naar beschermd materiaal. Centraal staat de 
overweging uit GSMedia dat het plaatsen van de hyperlink 
met winstoogmerk een indicatie is dat de linker weet dat 
het materiaal auteursrechtelijk beschermd is. De Duitse 
rechtbank vat deze overweging erg ruim op. Het overweegt 
dat het winstoogmerk niet per sé gericht hoeft te zijn op het 
plaatsen van de hyperlink. Het simpele feit dat de website 
in het algemeen commercieel winstoogmerk heeft, is 
genoeg reden om aan te nemen dat bekend was dat gelinkt 
werd naar auteursrechtelijk beschermd materiaal. Kortom, 
elke hyperlink op een commerciële website, die leidt naar 
auteursrechtelijk beschermd materiaal, is illegaal.2 

T SJECH IË -  WAT DE FUCK?

De ongetwijfeld meest komische uitspraak komt in februari 
2017 uit Tsjechië. De Piratenpartij, die in Tsjechië iets meer 
betekenis heeft dan in Nederland, is het oneens met de 
veroordeling van de eigenaar van een website die hyperlinkt 
naar films. Demonstratief creëert de politieke partij zelf een 
dergelijke website, waarop ze anderen uitnodigen om links 
te plaatsen naar films. Ook de Praagse rechter kijkt alleen 
maar naar het winstoogmerk. De PiratenPartij gebruikt 
de website als politiek statement en krijgt er geen enkele 
inkomsten door. Ze zijn derhalve niet aansprakelijk voor de 
hyperlinks.3 

1		http://ipkitten.blogspot.nl/2016/12/more-on-swedish-application-of-gs-
media.html.	

2		http://the1709blog.blogspot.nl/2016/12/cjeu-gs-media-decision-finds-
its-first.html,	https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2016/12/LG-Hamburg_
Beschluss161118.pdf.	

3		https://torrentfreak.com/pirate-party-ran-a-pirate-site-but-court-drops-
the-case-170202/,	en	voor	degenen	die	hun	Tsjechisch	recent	bijgespijkerd	
hebben:	https://wiki.pirati.cz/_media/tiskove-zpravy/pirati_436871814_0_
usnesenizastaveni.pdf.	
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N EDERL AN D - WINSTOOGM ERK CENTR A A L

In Nederland is GS Media gebruikt in een zaak die niet 
ging om hyperlinken maar om een kopie van een foto die 
al ergens anders beschikbaar was. De Nederlandse rechter 
maakt om onduidelijke redenen wel gebruik van GS Media. 
Uit GS Media, stelt de rechter, volgt dat winstoogmerk 
bij hyperlinken en mogelijk ook bij een reproductie, 
centraal staat: “Daarbij gold dat het moest gaan om een 
winstoogmerk van de hyperlink-plaatser”.4

 

H ET HOF VAN J USTIT IE 

Filmspeler en ThePirateBay (toevallig?! Beiden Nederlandse 
zaken) zijn de opvolgers van GS Media. In ThePirateBay 
houdt het Hof vast aan de logica uit GS Media. Het 
beoordeelt eerst uitgebreid of websitehouders wisten dat 
de ThePirateBay gebruikt werd voor illegaal materiaal. Nu 
dit het geval is, gaat het om een mededeling aan een nieuw 
publiek. Pas na deze conclusie voert het Hof secundair aan 
dat de website ook winst maakte. De invloed hiervan op 
de conclusie is daarmee summier (45-46). In Filmspeler, 
waar het draaide om de verkoop van mediaboxen met 
geïntegreerde torrentsystemen, gaat het Hof op dezelfde 
manier te werk. Primair is de vraag of bekend was dat er 
naar beschermd materiaal werd gelinkt, secundair (‘niet 
zonder belang is om te weten’) of hiermee winst werd 
gemaakt (50-51). Het Hof herhaalt in beide zaken dat 
winstoogmerk slechts een vermoeden oplevert, maar niet 
doorslaggevend is.

CONCLUSIE

De nationale rechters leggen allen sterk de nadruk op één of 
twee aspecten van GS Media, maar falen in het toepassen 
van het geheel. De Zweedse rechter draait zonder pardon 
de bewijslast om, terwijl het bij GS Media belangrijk was 
dat het zó duidelijk was dat er naar illegaal materiaal 
gelinkt werd. De Duitse rechter kijkt slechts nog naar het 
winstoogmerk, wat in GS Media een ondersteunende 

4		https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:8077.

functie diende. Slechts het hebben van winstoogmerk 
zorgt vrijwel automatisch voor aansprakelijkheid. Ook de 
Nederlandse en Tsjechische rechters kijken voornamelijk 
naar het winstoogmerk. De notie dat de hyperlinks 
overduidelijk linkte naar auteursrechtelijk beschermd 
materiaal, negeert de Tsjech.

De essentie van GS Media gaat in ieder geval aan alle 
rechters voorbij. Hyperlinken naar materiaal, terwijl het 
overduidelijk is dat dit auteursrechtelijk beschermd is, staat 
in GS Media centraal. Winstoogmerk is slechts een indicatie 
van deze kennis. Dit is in de afgelopen maanden bevestigd 
in Filmspeler en ThePirateBay. Het is te hopen dat in hoger 
beroep of in andere landen rechters beter lezen wat er 
staat in de uitspraken van het Hof. Vooralsnog gebeurt dat 
niet en wordt GS Media uitermate ruim geïnterpreteerd. 
Het resultaat? Maak je als website winst, dan dien je goed 
uit te zoeken waarnaar je hyperlinkt. We stevenen hiermee 
af op een soort onderzoeksplicht bij het plaatsen van een 
linkje. De consequenties van GS Media zijn daarmee nog 
verstrekkender dan we in die eerste colleges verwachtten. 

P.S.

Helemaal vergeten te melden! In Frankrijk is nog een 
uitspraak geweest over de mogelijke gevolgen van dit 
evident onrechtmatige handelen. Een houder van een 
forum waarop links werden geplaatst (niet eens door 
hemzelf) naar auteursrechtelijk beschermd materiaal 
resulteerde in een fijne 13 miljoen euro schadevergoeding 
én een jaar gevangenisstraf.5

5		http://ipkitten.blogspot.nl/2017/07/france-13-millions-in-damages-
awarded.html	
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DE ON-H U DOC-BARE EH RM-KRU ISWOORDPUZZEL

Horizontaal

3. Delfi

5. TASZ

6. Vajnai

8. Muller

9. Sanoma

11. Garaudy

13. Murphy

16. Lingens

17. Jersild

19. Guja

20. Yildirim

21. Barthold

23. Handyside

24. Giniewski

26. Leroy

27. Manole

28. Hannover

30. Voskuil

31. Seurot

32. Flux

Verticaal

1. Bédat

2. Times

4. Lentia

7. Norwood

10. Dammann

12. Autronic

14. Haldimann

15. Wingrove

18. Thorgeirson

22. Dink

24. Goodwin

25. Hertel

26. Lindon

29. Stoll

A N T W O O R D E N  P U Z Z E L S

WOORDZOEKER ANT WOORD

Orator van Ierse gedichten: McGonagle
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