


E D I T O R I A L

Terwijl wij dit jaar alles in onze macht hebben gedaan om het informatierecht meester 
te maken, deed het verhaal de ronde dat er over een aantal jaar zelflerende juridische 
robots zijn die onze banen over gaan nemen. Algoritmes leren steeds sneller en zijn op 
veel vlakken al verder dan de mens, dus waarom zou iemand ons nog aannemen als 
een robot het werk voor een fractie van de prijs en tijd kan doen? Het klinkt als een 
plausibel toekomstbeeld, robots die de wereld overnemen, maar terwijl op bepaalde 
vlakken de wereld steeds verder robotiseert, lijkt de wereld aan de andere kant op 
zoek te zijn naar wat meer menselijkheid. Zoals tijdens de #Metoo-discussie, waar de 
vrijheid van meningsuiting en het recht op reputatie niet slechts als twee even zware 
blokken tegen elkaar afgewogen werden, maar waar het bespreekbaar maken van 
onderwerpen waar een taboe op rust en het doorbreken van machtsverhoudingen 
tussen individuen ook gewicht in de weegschaal legden. Of zoals na het uitlekken van 
gegevens van zo’n 87 miljoen Facebookgebruikers, waarbij Marc Zuckerberg tijdens 
de hoorzitting gevraagd werd of hij zijn businessmodel aan zou willen passen en zelf 
dus iets in zou willen leveren, als dat ervoor zou zorgen dat de privacy van miljarden 
gebruikers beter beschermd zou zijn. En zoals tijdens het raadgevend referendum over 
de sleepwet, waarin Nederlanders hebben laten horen dat ze enerzijds de AIVD hun 
veiligheid wel toevertrouwen, maar dat er echt wel iets zorgvuldiger met persoonlijke 
gegevens mag worden omgegaan.
 
Dit jaar hebben we bloed, zweet en tranen gewijd aan een gebied van het recht dat de 
komende jaren met ons mee zal bewegen. We hebben papers en scripties geschreven 
over onderwerpen die ons aan het hart gaan, we hebben discussies gevoerd over 
complexe thema’s - waarbij we het (gelukkig) niet altijd eens konden worden - en we 
hebben geleerd van elkaar en van een groot aantal informatierecht grootheden. We 
hebben geleerd dat het recht niet enkel de lettertjes in een groot boek zijn, maar dat 
het toegepast moet worden per zaak, per casus, per mens. En we hebben geleerd dat 
informatierecht-juristen geen robots zijn, maar mensen waar we fijne vriendschappen 
mee hebben kunnen sluiten die hopelijk een heel mensenleven meegaan. Wij zouden 
ons voorlopig niet al te veel zorgen maken over machines die onze banen overnemen, 
want de uitkomst van het recht berust nog altijd op een stukje menselijkheid. De enige 
reden die wij zien om de komende tijd met robots in aanraking te komen, is als we er 
€800 per uur aan kunnen verdienen tijdens een grote octrooizaak.
 
Moo Miero
Redactiecommissie SViR 2017-2018
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geweest zonder het grote enthousiasme van eenieder binnen deze hechte master. Naast het 
sociale element van de activiteiten en de master an sich, was er ruimte voor oriëntatie op de 
toekomst. Waar wilt men naartoe en wat wilt men gaan doen? Voor de één zal het antwoord op 
die vraag inmiddels duidelijk zijn, voor de ander zal hij nog ingevuld gaan worden. Het voordeel 
van die gespecialiseerde master die toch breed bleek te zijn, heeft ervoor gezorgd dat wij straks 
een keuze hebben uit vele mogelijkheden. 
 
Wij zijn vereerd dat wij ons het afgelopen jaar hebben mogen inzetten in het voorzien in zowel 
een deel van het sociale als het toekomstgerichte aspect naast het volgen van deze dynamische 
master. Hiervoor zijn wij de activiteiten-, reis- en redactiecommissie veel dank verschuldigd. Zij 
hebben de activiteiten en zo ook dit tijdschrift dit jaar tot een groot succes weten te brengen. Het 
was dan ook een jaar om trots op te zijn voor de SViR en wij zullen daar nog vele jaren met een 
goed gevoel op terugkijken. 
 
Het bestuur 2017/2018
 
Sela Kooter - Voorzitter
Evelijn van Wanroij - Secretaris 
Allard Koers - Commissaris extern 
Daisy Termeulen - Penningmeester 

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

“Wat is dat dan, Informatierecht?” vragen je vrienden, kennissen en familieleden al half ingedut 
met de verwachting dat er een stoffig juridisch verhaal zal komen. Maar voor het eerst konden 
wij dit jaar ons verhaal vertellen met een beschrijving waar we zelfs menig non-jurist enthousiast 
mee konden maken. 
 
Het was het jaar van de nieuwe Wet op de Inlichtingen & Veiligheidsdiensten, wat een vurig 
maatschappelijk debat over de belangenafweging van het recht op privacy tegenover het recht op 
veiligheid aanwakkerde. Tel daar een referendum bij op en je mag dit keer echt op de praatstoel 
op een verjaardag. Het was het jaar waarin de Algemene Verordening Persoonsgegevens van 
kracht zou gaan. De periode voor 25 mei werd als een race tegen de klok ervaren door Europese 
(en niet-Europese) verwerkingsverantwoordelijken om hun systemen AVG-compliant in te richten. 
Het was het jaar waarin honderden journalisten verspreid over de wereld van hun (journalistieke) 
vrijheden werden beroofd en het jaar waarin een whistle blower informatie over de techgigant 
Facebook vrijgaf. Het jaar  waarin de wereld dan - toch eindelijk - werd wakker geschud op het 
gebied van haar privacy online door de Cambridge Analytica onthulling. Het was al met al een 
onwijs spannend jaar om een jurist binnen het Informatierecht te zijn. Er zullen voor ons nog vele 
spannende jaren volgen door de implementatie van de nieuwe regelgeving, de nasleep van de 
overige gebeurtenissen en de dynamiek van het informatierecht in het algemeen. 
 
De spanning is er voor de studenten van het studiejaar 2017/2018 dus nog lang niet vanaf. Zij 
zullen in de komende jaren op verschillende plekken hun kennis en ambitie in de praktijk gaan 
etaleren. Of dit in de hoedanigheid van advocaat, academicus of toezichthouder wordt, de 
studenten zullen elkaar in dit relatief kleine rechtsgebied zonder twijfel nog geregeld tegen gaan 
komen. Maar het is een feit dat de master er voor de meeste van ons (jammer genoeg) op zit. 
Zo gespecialiseerd als deze masterkeuze vorig jaar wellicht voelde, zo breed uiteenlopend bleek de 
master Informatierecht verrassend genoeg toch te zijn. Waar de één zijn passie in het octrooirecht 
vond en daar driftig bij de voorzieningenrechter voor zal gaan pleiten, zag de ander het licht in 
een fundamenteel recht als het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op privacy. Maar 
wat alle deelgebieden van het Informatierecht ons inziens bindt, zijn de begrippen creativiteit 
en actualiteit. Er is geen dag verstreken waarin er niet een krantenartikel of een nieuwsitem op 
het journaal relevant was voor wat wij de volgende dag in de collegebanken zouden bespreken. 
Actualiteit betekent ook veel vernieuwing. Om met een alsmaar veranderend rechtsgebied en het 
maatschappelijk debat op de achtergrond om te kunnen gaan, is een zekere mate van creativiteit 
vereist. “Hoe zouden jullie deze rechtsregel toepassen op deze nieuwe (technologische) 
ontwikkeling(en)?” is een vraag die wij onszelf regelmatig hebben moeten stellen. 
 
Het voordeel van de selecte groep ambitieuze studenten met wie wij de master dit jaar hebben 
mogen doorlopen, was dat deze mate van creativiteit zichtbaar aanwezig was onder de studenten. 
Een groep met een grote verscheidenheid aan persoonlijkheden, interesses en meningen maar 
met als gedeelde eigenschap de passie voor het informatierecht, zowel binnen als buiten 
de collegebanken. Zo hebben we dit jaar niet alleen met elkaar te maken gehad binnen het 
(nieuwe) faculteitsgebouw op Roeterseiland maar juist ook bij kantoorbezoeken, borrels, het 
recruitmentevent en een fantastische studiereis naar Singapore. Dat was allemaal niet mogelijk 



/  8 /  9

RE DAC T I ECO M M I SS I E

Voor sommigen misschien nog onbekend, maar wij zijn de Redactiecommissie. Achter de 
schermen hebben wij afgelopen jaar hard gewerkt om het jaar in foto’s en woorden vast te leggen. 
Sommigen van jullie zullen onze maandelijkse blogs gelezen hebben, maar naast deze blogs zijn 
we met name bezig geweest met de Informail 2017/2018. De Informail dient voor iedereen als 
aandenken aan een prachtig, misschien soms stressvol, maar vooral een heel waardevol jaar. Van 
kantoorbezoeken, interviews, spellen, activiteiten en actuele bijdragen tot aan een groot verslag 
van onze studiereis: Je vindt het allemaal in deze editie van de Informail. Wij zijn blij dat wij de 
kans hebben gekregen dit mooie tijdschrift samen neer te zetten. Graag willen wij daarnaast 
iedereen bedanken die ook een bijdrage heeft geleverd aan de Informail. Daarnaast zijn wij het 
Bestuur dankbaar voor alle hulp die zij hebben geboden. Als laatste natuurlijk veel dank aan de 
activiteitencommissie en de reiscommissie voor het organiseren van de vele sociale evenementen. 

De redactiecommissie 2017/2018

Kristel Plug, Christiaan Schuurs, Moniek Hakkenes, Moo Miero, Stanny van der Louw, Lilian 
Janssen

D E  CO M M I S S I E S

De Master Informatierecht bestaat uit een relatief kleine groep die bekend 
staat om de bijzondere inzet van studenten en de band die onderling wordt 

opgebouwd. Dit kan echter niet zonder de inzet van de verschillende commissies. 
Stuk voor stuk hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan ons jaar en aan 
onze blijvende herinneringen. Afgelopen jaar is een groot succes geworden en 

daar mogen we trots op zijn. Dus als een laatste applaus; de Commissies van de 
SViR 2017/2018.
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RE I S CO M M I SS I E

Met de studiereiscommissie hebben wij dit jaar de studiereis georganiseerd. Van 9 
tot 19 juni zijn wij met een groep van 24 man afgereisd naar Singapore. Singapore was 
een interessante stadstaat om te bezoeken in het kader van onze studie. In Singapore 
is het bijvoorbeeld niet goed gesteld met de persvrijheid. Tijdens de reis hebben wij 
hierover met een journalist kunnen spreken. Ook is de hoeveelheid CCTV camera’s in 
Singapore indrukwekkend. Hoewel het erg veilig aanvoelt in Singapore, voel je je al wel 
snel bekeken wanneer je door de straten loopt. Wat dit versterkt zijn de hoge boetes die 
overal staan aangegeven op waarschuwingsborden. Hoewel je niet veel politie ziet, zal je 
niet snel in de metro een broodje eten als je weet dat dit bestraft wordt met een boete 
van omgerekend zo’n €317,- en de camera’s je in de gaten houden. 

Tijdens de reis hebben wij verder het kantoor Dentons Rodyk bezocht, waar wij een 
boeiende lezing over het intellectuele eigendomsrecht en gegevensbeschermingsrecht 
in Singapore bijwoonden. Ook hebben wij de Nederlandse Ambassade bezocht en 
hebben wij meer geleerd over Legal Tech bij een lezing over het Future Law Innovation 
Programme van de Singapore Academy of Law.

Daarnaast hebben wij de natuur en cultuur van Singapore leren kennen. Zo zijn er jungles 
bezocht inclusief het lopen over hangbruggen boven de jungle. Verder is er aan het 
strand geluierd, zijn er mooie uitzichten bekeken op de daken van wolkenkrabbers, is 
er gefietst op een kampongeiland met aapjes, gehiket tussen de krokodillen en monitor 
lizards en zijn musea en tempels bezocht. Hoewel de studenten elkaar aan het begin van 
de reis veelal nog niet goed kenden, is dit tijdens de reis zeker veranderd. Het was een 
boeiende, leuke en mooie reis. Bedankt daarvoor!

Vriendelijke groet!

De Reiscommissie

Yves Witteman, Bo Backbier & Ioanna Vassiliu

AC T I V I T E I T E N CO M M I SS I E

De start van de master Informatierecht betekende voor ons ook gelijk de start van ons 
activiteitenjaar. Na de kick-off dankzij het bestuur bij de advocatenkantoren Allen & 
Overy en Brinkhof, konden wij aan de slag.

We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens bezocht te Den Haag, waar we - uiteraard 
in het kader van het recht op privacy - anoniem vragen konden stellen. Vervolgens 
hebben we een kijkje achter de schermen mogen nemen bij het Mediapark in Hilversum. 
De juridische afdelingen van de NPO en NOS hebben ons verteld hoe zij te werk gaan, 
waarbij de implementatie van de GDPR, de gereguleerde media sector en de vrijheid van 
informatie belangrijke onderwerpen vormden. Natuurlijk hebben we ook de enige echte 
NOS journaal studio mogen bewonderen.

Hier en daar vonden de nodige tentamenborrels plaats en last but not least heeft vrijdag 8 
juni het event plaatsgevonden waar we zo’n beetje het hele jaar als activiteitencommissie 
naar toe geleefd hebben: het recruitment event van de SViR! Bij het robuuste Roest 
Amsterdam, 33 Informatierecht studenten op speed date met advocaten van de 5 
kantoren. 

Dank voor het top jaar!

De Activiteitencommissie

Margot Teerlink, Jet de Bruijn, Gigi Kamphuis
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Encryptie is van essentieel belang voor onze 
maatschappij. Het zorgt ervoor dat we veilig 
gebruik kunnen maken van het internet en is 
een voorwaarde voor de bescherming van onze 
digitale infrastructuur. Zonder encryptie bestaat 
er geen veilige manier van internetbankieren, 
zouden onze WhatsApp-berichten onderschept 
en gemakkelijk gelezen kunnen worden en 
komen overheidsdiensten zoals DigiD in gevaar. 
Versleuteling van onze communicatie geeft ons 
bovendien de vrijheid om vertrouwelijk met elkaar 
te communiceren en is daarmee fundamenteel 
voor het functioneren van onze democratische 
rechtsstaat.
 
In Duitsland en Frankrijk zijn er echter plannen 
om encryptie aan banden te leggen, zo deden 
zij een gezamenlijk voorstel dat het gebruik 
van encryptie in communicatiediensten kan 
ondermijnen.1 Daarnaast stemde het parlement 
in Frankrijk ervoor dat smartphone-fabrikanten 
die niet kúnnen samenwerken in het kader 
van terrorismebestrijding, moeten worden 
gestraft.2 Beide landen voeren hierbij aan dat 
encryptie het hen lastig of zelfs onmogelijk 
maakt om communicatie tussen criminelen 
te onderscheppen. Opsporingsautoriteiten 
zouden daarom via de aanbieders van deze 
communicatiediensten toegang moeten kunnen 
krijgen, redeneren zij.
 
Een achterdeurtje dus, zodat waar nodig 
gemakkelijk toegang kan worden verschaft tot 
vertrouwelijke communicatie. Een logische 
oplossing denkt u wellicht. Toch heeft een 
dergelijke maatregel ernstige gevolgen. Een 
achterdeurtje voor de een is namelijk ook een 
achterdeurtje voor de ander. Zo wordt er met het 
oog op terrorismebestrijding onbedoeld al onze 
communicatie onveilig gemaakt.
 
De Nederlandse regering geeft niet voor niets 
keer op keer aan dat zij achter encryptie staat.3 
Dit werd nogmaals duidelijk in het amendement 

1 http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/02/2017-
02-17-De%CC%81claration-FR-DE-II_Officielle.pdf

2 https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/03/
french-parliament-penalise-smartphone-makers-over-
encryption

3 https://www.tweedekamer.nl/downloads/
document?id=b12f7a99-2615-441b-89a1-
ab42631715a5&title=Kabinetsstandpunt%20encryptie.pdf

van het wetsvoorstel van de nieuwe Wet op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In de 
toelichting staat dat ‘de plicht tot het medewerken 
aan het ongedaan maken van versleuteling op 
communicatiegegevens ophoudt wanneer de 
partij (…) niet beschikt over een dergelijke sleutel’. 
Maar de vraag rijst hoe houdbaar dit politieke 
standpunt blijft onder toenemende nationale en 
internationale druk. Ten slotte geeft auteur R. 
Zenger van Bits of Freedom onzes inziens terecht 
aan dat een eventuele terroristische aanslag, 
waarbij encryptie een belangrijke rol speelde, 
het politieke debat geheel kan doen omslaan.4 
Logisch, want we willen dat een aanslag kan 
worden voorkomen.

Toch zou het onwenselijk zijn om encryptie aan 
banden te leggen, omdat daarmee de gehele 
digitale infrastructuur in gevaar wordt gebracht. 
Dit kan grote economische schade veroorzaken, 
zie bijvoorbeeld de recente ransomware-uitbraak 
waarbij gebruik werd gemaakt van een achterdeur 
die door de Amerikaanse geheime dienst was 
gevonden, verzwegen en vervolgens toch 
uitgelekt.5 Nog belangrijker is dat het verzwakken 
van encryptie de vrijheid van ieder individu in de 
samenleving aantast, doordat de mogelijkheid om 
vertrouwelijk te communiceren beperkt wordt.
 
Ten slotte is het natuurlijk zeer goed mogelijk 
dat hackers zelf op de achterdeurtjes stuiten, 
laat staan wanneer elke dienst wettelijk verplicht 
is een dergelijke zwakheid bewust in stand te 
houden. Men kan zich daarom terecht afvragen 
of de belofte van meer bescherming tegen 
terroristische aanslagen opweegt tegen de 
aantasting van de economische en fundamentele 
waarden van onze digitale infrastructuur en 
democratische rechtsstaat.

4 https://www.bof.nl/2017/11/07/hoog-tijd-beleidsmakers-
omarmen-encryptie-meer-en-meer/

5 https://www.politico.com/story/2017/06/27/ransomware-
virus-nsa-petya-hacking-tools-240008; https://www.reuters.
com/article/us-cyber-attack-blame-idUSKCN18C02D

O P I N I E

‘ E N C RY P T I E  O P  
L O S S E  S C H R O E V E N '

In het kader van het vak Privacy & Gegevensbescherming  
begeleid door dhr. mr. Ot van Daalen

Door Sander Osse & Chantal van den Engel
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I E-ST U D E N T E N  CO N G RES 

Op 1 december 2017 kwamen studieverenigingen uit het hele land bij elkaar voor 
het Nationaal IE-Studentencongres. Eén van de studieverenigingen was uiteraard de 
SViR. Om 13.00 uur werden wij verwacht op het kantoor van Simmons & Simmons 
in Amsterdam. Na koffie en taart, begon de dag met een lezing van Willem Hoyng 
(managing partner bij- en oprichter van Hoyng Rokh Monegier). Luisteren naar 
Willem Hoying is geweldig leerzaam door zijn jarenlange ervaring: “Het gaat niet om 
het recht, het gaat om de feiten. Het recht zal de feiten volgen. Jij zal de rechter 
moeten overtuigen van jouw juistheid.” Als advocaat moet je “willen winnen en hard 
willen werken”. Wijze woorden van een wijze man.

Gedurende de dag werden drie cursussen aangeboden: Mediarecht, Octrooirecht 
en Soft IP. De cursussen werden verzorgd door top IE-advocaten van De Brauw 
Blackstone Westbroek, Brinkhof, Freshfields Bruckhaus Deringer, Simmons & 
Simmons en Hogan Lovells. Zelf ben ik naar de cursus Media en Octrooirecht gegaan. 
Beide waren erg leerzaam en leuk. Bij de cursus Media was het thema ‘Ongewenste 
berichten op Internet’. Stel je voor: Je wordt net wakker na een avondje stappen en 
nietsvermoedend open je Facebook. Plotseling slaat jouw hart op hol. Op Facebook 
staat een foto waarop jij dronken op de bar danst, jouw rokje te kort blijkt te zijn 
en je in een dronken toestand jouw slipje bent verloren. De wereld om je heen lijkt 
op dat moment in te storten. Wat kan je in deze situatie doen om ervoor te zorgen 
dat deze foto zo snel mogelijk van het internet wordt gehaald? Zijn er voldoende 
opties? Tijdens deze cursus werd op een vlotte en leuke manier uitgelegd wat de 
beste juridische stappen zijn in zulke situaties.

Vervolgens was er tijd voor wat drinken, waarna iedereen zich verplaatste naar de 
volgende cursus. Voor mij stond het Octrooirecht op het programma. Door middel 
van een presentatie in de vorm van een ‘Tellsell-reclame’ voor een ananassnijder, 
maakten de advocaten meteen duidelijk wat de belangrijkste aspecten zijn binnen 
het octrooirecht. De studenten werden vervolgens betrokken bij het oplossen van de 
betreffende inbreukvraag.

Nadat de cursussen waren afgelopen volgde een spannende pleitwedstrijd, gevoerd 
door telkens twee studenten van elke studievereniging. De winnaar werd uitgeroepen, 
waarna de dag werd afgesloten met een gezellige borrel bij de bar. Kortom: Het was 
een geslaagde, leerzame, maar vooral hele leuke dag!

H E T  J A A R  
I N  V O G E LV L U C H T

Het afgelopen jaar hebben we met de SViR veel activiteiten ondernomen.  
Naast de succesvolle maandelijkse borrels, vond er ook een keer per maand een 
‘serieuze’ activiteit plaats. Dit jaar hebben we ervoor gekozen deze activiteiten zo 
divers mogelijk te houden. 

Naast de gebruikelijke kantoorbezoeken waren we het afgelopen jaar ook te 
gast bij de NOS en Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Het leuke hieraan 
was dat studenten hierdoor ook een indruk kregen van de arbeidsmarkt in het 
informatierecht naast de advocatuur. 

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was het recruitmentdiner dat dit 
jaar plaatsvond bij Roest Amsterdam en natuurlijk de studiereis naar Singapore. 
Hieronder lees je korte verslagen over de activiteiten die de SViR het afgelopen 
jaar (onder andere) heeft ondernomen. We willen de kantoren en bedrijven waar 
we te gast zijn geweest nogmaals bedanken voor de leuke activiteiten!
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AU T O RI T E I T 
PE RS O O N S G EG E V E N S

Op 21 maart was het dan eindelijk zo ver: de SViR ging op bezoek bij de AP! In het 
prachtige gebouw in Den Haag begon de dag met een introductie door Merlijn, Olga 
en Esmee. De organisatie, verschillende afdelingen en werkzaamheden werden 
uiteengezet en daarnaast werd verteld hoe het leven van een medewerker van de 
AP eruit ziet. 

Na de presentatie was er, geheel in stijl, de mogelijkheid om anoniem vragen te 
stellen. Dit leverde een aantal leuke vragen op, waardoor er een goed en eerlijk beeld 
werd geschetst over de werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en sfeer van de 
AP. Na een uitgebreide rondleiding door het prachtige gebouw vond er een gezellige 
borrel plaats. AP, bedankt!

N P O  &  N O S 

Op een zonnige dag in april begaf de SViR zich naar het hart van de Nederlandse 
mediawereld: Hilversum. Op het programma stonden zowel een bezoek aan de NPO 
als de NOS. 

Eenmaal aangekomen in Hilversum, werd de dag afgetrapt door verschillende 
presentaties. Zo konden we luisteren naar een algemene presentatie over de 
afdeling Juridische Zaken van de NPO, een presentatie van de nieuwe Privacy Officer 
en een presentatie over de complexiteit van het sluiten van contracten binnen de 
televisiewereld. Na deze interessante lezingen, was het tijd voor de rondleiding. We 
keken onze ogen uit in het prachtige nieuwe gebouw en de radiostudio’s.

Na het programma bij de NPO stond er een heerlijke lunch voor ons klaar. Het 
zonnetje scheen en gelukkig was er ook voldoende tijd om aan onze tan te werken. 
Vervolgens begaven we ons in de richting van de NOS, waar een presentatie werd 
verzorgd over het reilen en zeilen van de afdeling Juridische Zaken van de NOS. 
Een aantal interessante praktijkvoorbeelden passeerden de revue en met onze fris 
opgedane kennis begaven we ons naar de tweede rondleiding van de dag. Dit keer 
zagen we de televisiestudio’s, de werkplekken en de regiekamers, voorzien van 
enthousiast commentaar. Onder de indruk van alle ervaringen begaven we ons weer 
naar Amsterdam. NPO & NOS, bedankt!
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B RI N K H O F

Op vrijdag tien november 2017 werden we uitgenodigd op het kantoor van een van 
onze hoofdsponsors: Brinkhof. Brinkhof is een advocatenkantoor met een sterk accent 
op innovatie, technologie en marktregulering en zowel nationale als internationale 
cliënten in sectoren als elektronica, IT, media, internet, telecommunicatie, farma/
biotech en gezondheidszorg. Als kersverse informatierechten was dit natuurlijk hét 
kantoor om mee kennis te maken. Met een select groepje studenten vertrokken 
we naar Amsterdam Oud-Zuid, waar het prachtige kantoorpand van Brinkhof zich 
bevindt. 

We werden warm ontvangen met koffie, thee en gebak. Daarna kregen we een 
presentatie van twee partners van Brinkhof. De eerste partner die sprak was Richard 
Ebbink, partner en zelfs een van de oprichters van Brinkhof. Ebbink vertelde over zijn 
carrière als advocaat bij Brinkhof en hoe Brinkhof de afgelopen jaren is gegroeid naar 
een van de bekendste IE-kantoren wereldwijd. De tweede partner die kwam spreken 
was Remy Chavannes, ook een partner van Brinkhof. Vol enthousiasme vertelde hij 
over zijn werk als advocaat bij Brinkhof en de interessante zaken waarin hij een rol 
heeft gespeeld. 

Daarna was het tijd om wat van onszelf te laten zien en om onze kennis, die we tijdens 
onze master hadden opgedaan, in de praktijk te brengen. Met een stapel papier 
onder onze arm vertrokken we in groepjes van drie naar aparte ruimtes om een 
casus voor te bereiden. De zaak betrof een privacy kwestie en ging over ‘het recht 
om vergeten te worden’. De ene helft van de studenten kreeg de taak om Google te 
vertegenwoordigen en de andere helft van de studenten diende een D66-lid, wiens 
privacy was geschonden, te verdedigen. 

Na een uur voorbereiding, was het tijd om te gaan pleiten. We kregen echte toga’s 
aan van Brinkhof, en drie advocaten van Brinkhof vervulden de rol van de rechter. 
Alhoewel het voor sommige studenten de eerste keer was dat ze een oefenrechtbank 
speelden, was dit niet te merken. Iedereen kwam met sterke argumenten om de 
rechters te overtuigen. Uiteindelijk kon er natuurlijk maar een winnend team zijn. Als 
beloning ontvingen zij een echte Brinkhof badjas! 

De dag werd afgesloten met een borrel waar we met de rest van de advocaten van 
Brinkhof kennis konden maken. Er heerste een gezellig sfeer en het was leuk om van 
de advocaten te horen waar ze dagelijks mee bezig zijn. Alle SViR-studenten hebben 
van de dag genoten, veel geleerd en een goed beeld gekregen van hoe het is om 
als advocaat bij Brinkhof te werken. Namens alle studenten wil de SViR Brinkhof 
nogmaals bedanken voor het leuke kantoorbezoek en de fijne samenwerking. Tot 
volgend jaar!
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werden vastgelegd, het internet ook prima werkte 
en dat deze regels dus eigenlijk totaal overbodig 
zijn.
 
Desalniettemin geeft de uitkomst van het besluit 
van de FCC enorm veel macht aan de grote 
providers in de VS, zoals Verizon en Comcast, 
en zal het waarschijnlijk vooral nadelig uit gaan 
pakken voor kleinere bedrijven en consumenten. 
Diensten zullen moeten gaan onderhandelen 
met providers of ze überhaupt bereikbaar zullen 
blijven voor de consument en voor welke prijs. 
Het gevaar bestaat dat als diensten extra moeten 
betalen, dit doorberekend zal worden aan de 
consument.6 Ook zullen providers consumenten 
waarschijnlijk pakketten van diensten aanbieden, 
waarvoor ook extra betaald moet worden.7

 
Nu zou je kunnen denken: wat daar in de VS 
gebeurt is een ‘ver-van-mijn-bed-show’, daar 
doen ze wel meer gekke dingen. Toch moeten 
we wel degelijk waakzaam zijn bij het zien van 
dergelijke ontwikkelingen. In Europa is het nu 
zo dat netneutraliteit beschermd wordt door 
regelgeving, maar als in de VS blijkt dat het 
afschaffen van de regels omtrent netneutraliteit 
veel voordelen heeft voor providers en grote 
bedrijven, zullen ze ook in de EU kunnen gaan 

6 https://nos.nl/artikel/2207614-in-de-vs-bepalen-providers-
straks-wat-er-gebeurt-op-internet.html

7 Idem

lobbyen.8 Het is te hopen dat dit in de toekomst 
niet gaat gebeuren, zodat we met zijn allen 
onbezorgd en zonder extra kosten of lagere 
snelheden kunnen blijven Netflixen.

8 https://www.volkskrant.nl/media/amerikaanse-fcc-haalt-
een-streep-door-netneutraliteit-wat-betekent-dat~a4545708/ 
en https://nos.nl/artikel/2207614-in-de-vs-bepalen-providers-
straks-wat-er-gebeurt-op-internet.html

Stel, je moet eigenlijk heel hard studeren voor de 
aankomende tentamens, maar in plaats daarvan 
besluit je dat het toch een beter idee is om de hele 
middag studie-ontwijkend-gedrag te vertonen 
en het nieuwe seizoen van die ene serie te binge-
watchen. Maar wat nou als Netflix ineens veel 
langzamer laadt? Dit zou tegen netneutraliteit 
ingaan, het idee dat al het internetverkeer vrij en 
gelijk beschikbaar is voor iedereen. Internet Service 
Providers (hierna: providers) zoals Ziggo en KPN 
mogen bepaalde diensten geen voorrang geven, 
vertragen of toegang tot websites blokkeren.1 
Toch zou dit scenario zomaar eens werkelijkheid 
kunnen worden in de Verenigde Staten, met dank 
aan weer een pareltje uit de ideeënkoker van 
president Trump en zijn administration. Wat houdt 
dit precies in en heeft dit ook gevolgen voor ons in 
Europa?
 
Trump heeft het, net als de door hem aangestelde 
nieuwe voorzitter van de Federal Communications 
Commission (FCC), klaarblijkelijk niet zo op met 
de regels die in 2015 onder president Obama zijn 
opgesteld om netneutraliteit te beschermen. Dit 
blijkt uit het feit dat er op 14 december 2017  is 
gestemd om deze regels te schrappen, en er dus 
een streep is gezet door netneutraliteit. Dit is 
vanuit een idealistisch oogpunt een hele slechte 
zaak, omdat netneutraliteit ervoor zorgt dat 
diensten op het internet juist voor iedereen in 
gelijke mate toegankelijk zijn.

1 https://www.volkskrant.nl/media/amerikaanse-fcc-haalt-
een-streep-door-netneutraliteit-wat-betekent-dat~a4545708/

 Een voorbeeld: KPN mag de toegang tot Videoland 
niet beperken om zo Netflix een voordeel te 
geven.2 Voorstanders van netneutraliteit vinden 
dit dermate essentieel, dat netneutraliteit ook wel 
het fundament van het internet wordt genoemd. 
Maar wat is dan precies de reden dat de FCC juist 
van de regels omtrent netneutraliteit  af wilde en 
is het eigenlijk wel zo essentieel als wij allemaal 
denken?
 
Ten eerste zorgt het besluit om netneutraliteit 
af te schaffen ervoor dat een belangrijke 
verkiezingsbelofte van Trump deels wordt ingelost: 
het terugdringen van onnodige en bezwarende 
regelingen.3 Ajit Pai, de voorzitter van de FCC, 
heeft aangegeven dat de afschaffing van de regels 
veel voordelen zal opleveren, zo zal bijvoorbeeld 
de innovatie beter gestimuleerd kunnen worden.4 
Ook zullen providers hun netwerken beter kunnen 
uitbreiden, wat goed is voor de concurrentie, 
zeker in dunbevolkte gebieden waar de keuze vaak 
maar uit één provider bestaat.5 Nog een ander 
argument wat tegenstanders van netneutraliteit 
aanvoeren is dat voor 2015, toen deze regels 

2 Idem

3 https://www.ft.com/content/d8dbef08-cee1-11e7-b781-
794ce08b24dc

4 https://www.nytimes.com/2017/12/14/technology/net-
neutrality-repeal-vote.html

5 https://www.techrepublic.com/article/trumps-fcc-kills-net-
neutrality-opening-internet-fast-lanes-to-isps/

B L O G

N E T N E U T R A L I T E I T:  
een vloek of een zegen?

Januari Blog - Stanny van der Louw
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SUDOKU

Laat jouw hersenen kraken en los deze Sudoku op!

E V E N  O N T S PA N N E N
Rust? Tuurlijk niet!!

WOORDENZOEKER

Vind ze allemaal!
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I N T E R V I E W  D L A  P I P E R

Door Moniek Hakkenes
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&  WWW.BIGOPPORTUNITIES.NL

DLA Piper is één van de grootste juridische dienstverleners wereldwijd.

Kom je bij ons werken, dan krijg je meteen 8000 collega’s in meer dan 40 landen. Binnen DLA Piper heerst een 

cultuur van ambitie, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Die waarden zitten in de genen van de organisatie 

en zijn ook bepalend voor onze snelle groei. Dat geeft je ook de gelegenheid om je eigen stempel te drukken en 

mee te bouwen aan de cultuur van ons kantoor.

Door de samenwerking met onze collega’s wereldwijd heeft DLA Piper van nature een internationale kijk op 

juridische vraagstukken en leer je om te adviseren vanuit een brede scope. Uiteraard kun je eenvoudig beschikken 

over alle kennis en ervaring die er bij alle DLA Piper kantoren aanwezig is.

PRAKTIJKGROEPEN
DLA Piper is een ‘full-service’ kantoor dat georganiseerd is in 8 
praktijkgroepen: Corporate (inclusief notariaat), Finance & Projects, 
Employment, Intellectual Property & Technology, Restructuring, 
Litigation & Regulatory, Tax en Real Estate (inclusief notariaat). 
Voor welke specialisatie je uiteindelijk ook kiest, je zult een 
belangrijke bijdrage leveren, ook in grensoverschrijdende zaken. 

VERANTWOORD ONDERNEMEN
Wij geloven in verantwoord ondernemen en zijn met 217.000 uur 
aan pro bono-werkzaamheden in 2016 een van de grootste pro 
bono-leveranciers ter wereld. Dat is iets waar wij trots op zijn.  
DLA Piper Amsterdam steunt onder andere Unicef. Je krijgt bij ons 
de gelegenheid om zelf initiatieven aan te dragen en te ontwikkelen. 

STUDENTEN
Studeer je rechten en wil je graag praktijkervaring opdoen? Kom 
dan stage lopen op een van onze praktijkgroepen! Gedurende 
twee maanden zal je onderzoek verrichten, notities voorbereiden 
en concepten, contracten en processtukken opstellen. Je krijgt 
persoonlijke begeleiding van een (senior) advocaat waarmee je 

een kamer deelt. Daarnaast helpt een extern trainingsbureau je 
om inzichten te krijgen in je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten 
waardoor je nog meer uit jezelf kunt halen. 

Wij organiseren jaarlijkse twee Talent Classes. Hier zal je 
kennismaking met ons kantoor Amsterdam en ons kantoor op de 
buitenlandse bestemming. Je kan tijdens deze dagen een combinatie 
van formele en informele activiteiten verwachten. De eerste Talent 
Class vindt plaats in september en ging afgelopen jaar naar Dubai. 
De tweede vindt plaats in het voorjaar. 

AFGESTUDEERDEN
Elke maand beginnen er bij ons nieuwe Junior Associates. Ben je 
(bijna) afgestudeerd? Solliciteer dan naar deze functie. Wij maken 
het hele jaar door plek voor goede mensen!

MEET US 
Heb jij interesse in een kennismaking met ons kantoor of wil je 
solliciteren voor een openstaande vacature? Bezoek onze website 
http://www.bigopportunities.nl/allevacatures.

DUBAI

DUBAI

D
U
B
A
I
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karakter van het kantoor goed bij haar past. In de 
dagelijkse praktijk merkt ze dat er korte lijntjes zijn 
met collega’s in het buitenland en de mogelijkheid 
om in het buitenland te werken spreekt haar aan.

Stephanie heeft haar bachelor rechten ook 
in Utrecht gedaan. Daarna ging ze naar het 
buitenland, waar ze aan de Universiteit van 
Warwick gestudeerd heeft. Hier volgde ze een 
auteursrechtelijk vak, waarbij haar passie voor 
intellectueel eigendom voor het eerst naar voren 
kwam. Terug in Utrecht besloot ze zich verder 
te verdiepen in het intellectueel eigendom 
door een vak te volgen en stage te lopen bij een 
nichekantoor op het gebied van IE. Die stage 
beviel zo goed dat ze besloot dat ze verder 
wilde in deze tak van sport en besloot zich in 
te schrijven voor de Master Informatierecht. 
Ook dat beviel goed: het dynamische en brede 
vakkenpakket, de inhoud van de vakken, de vele 
praktijkvoorbeelden en de goede docenten gaven 
voor haar een andere dimensie aan het studeren. 
Na het afronden van de master besloot ze stage 
te lopen bij een groot kantoor in Amsterdam. 
Hierbij vond ze het interessant om de verschillen 
in dynamiek en internationale context te ervaren 
tussen de twee kantoren waar ze stage heeft 
gelopen. Na deze stage dook ze het bedrijfsleven 
in, door middel van een tijdelijk project bij 
Spotify. Hier was kwam ze in aanraking met de 
(internationale) reclamepraktijk. Daarna is ze aan 
de slag gegaan als juridisch medewerker bij een 
ander advocatenkantoor, waarbij ze zich vooral 
focuste op de reclamepraktijk die ze had leren 
kennen bij Spotify. Toch kwam ze erachter dat 

ze vooral op zoek was naar een internationale 
dimensie in het werk. ‘Ik richtte me vooral op de 
Nederlandse markt, terwijl ik op de middelbare 
school tweetalig onderwijs had gevolgd en ik 
het juist heel erg gaaf vond om met Europese en 
internationale zaken te maken te hebben. Ook 
schakelen met collega’s in het buitenland vind ik 
leuk.’ De vacature die op dat moment bij DLA Piper 
vrij kwam, was precies wat ze zocht: een focus van 
privacyrecht en reclamerecht. Vervolgens heeft 
ze de sectie leren kennen door koffie te drinken 
met verschillende advocaten, waarbij ze een fijn 
gevoel kreeg bij de sfeer en werkzaamheden van 
DLA Piper. ‘Ik was direct enthousiast en ben gaan 
solliciteren. In zo’n sollicitatieprocedure krijg je 
ook veel gevoel door de mensen die je spreekt en 
je gaat je toch verdiepen in een bedrijf’.

Stephanie en Lotte raden beide aan om je te 
oriënteren op de toekomst en praktijkervaring op 
te doen door middel van een stage, zowel in de 
advocatuur als in het bedrijfsleven. Ook binnen de 
advocatuur zijn de onderlinge verschillen groot, 
bijvoorbeeld tussen kleine en grotere kantoren. 

DE IP T PR AK TI JK

De IPT praktijk van DLA is een grote internationale 
praktijk met 5 partners. De IPT praktijk bestaat 
uit 3 verschillende groepen: privacy, commercial 
en IP. De commercial praktijk focust zich meer op 
allerlei soorten (IT) contracten. ‘Het leuke is dat 
er tussen deze verschillende groepen veel wordt 
samengewerkt. Je loopt makkelijk bij elkaar binnen 

D I L E M M A

Al je documenten in comic sans MS 
of 

Alle documenten liggend ipv staand?

L O T T E 

‘Liggend, sowieso. 
Ik vind comic sans echt verschrikkelijk!’

D I L E M M A

Nooit meer koffie?
of 

Nooit meer alcohol?

I N  KO O R 

‘Nooit meer koffie!’DLA Piper is een van de grootste zakelijke 
juridische dienstverleners wereldwijd. Het 
kantoor heeft meer dan 90 vestigingen in ruim 
30 landen. Als snel groeiende organisatie met 
een cultuur van ambitie, ondernemerschap en 
verantwoordelijkheid, is er voor medewerkers 
gelegenheid om hun eigen stempel te drukken en 
mee te bouwen aan het succes van DLA Piper. Om 
een beter beeld van dagelijkse gang van zaken op 
de IPT praktijk van DLA Piper, spraken wij met Lotte 
van Schuylenburch en Stephanie Reinders Folmer. 

LOT TE VAN SCHUYLENBURCH  
EN STEPHANIE REINDERS FOLMER

Lotte en Stephanie zijn allebei al een tijdje 
werkzaam bij DLA Piper en zijn in maart begonnen 
met de opleiding. Ze hebben beide de Master 
Informatierecht gevolgd.
 
Lotte heeft een bachelor rechten afgerond aan de 
Universiteit van Utrecht. Tijdens haar bachelor 
heeft ze stage gelopen bij een nichekantoor. 
Daarna heeft ze de Master Informatierecht gevolgd 
in Amsterdam. Tijdens haar master besloot ze 
voor 2 dagen in de week als werkstudent bij DLA 
Piper aan de slag te gaan. Ze kwam in aanraking 
met DLA Piper via Clinic, waarbij door DLA Piper 
een aantal presentaties werden gegeven over soft 
skills. De sfeer sprak haar direct aan: gezellig, open 
en informeel. ‘Het Amsterdamse karakter van 
DLA Piper, dus de directe aanpak en het informele 
karakter sprak mij heel erg aan’. Ook kwamen er 
veel voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Na 
een leerzame periode als werkstudent besloot 
Lotte te blijven en aan de slag te gaan advocaat 
stagiaire op de sectie IPT. Naast de fijne sfeer op 
kantoor, viel de keuze op DLA Piper, omdat de 
IPT praktijkgroep bij DLA veel eigen zaken heeft. 
Daarnaast geeft Lotte aan dat het internationale 



leuk!’. Daarnaast wordt er elke vrijdag een borrel 
georganiseerd, wordt er gesport en gaan ze op 
ski-reis. 

DLA houdt zich ook bezig met pro bono zaken. 
Stephanie en Lotte hebben al vaak mogen 
meewerken aan zulke zaken. Stephanie heeft 
bijvoorbeeld een eigen pro bono cliënt die ze 
ad hoc bijstaat en Lotte begeleidt een start-up. 
‘DLA heeft daarnaast een grote samenwerking 
met UNICEF. Deze adviseren ze op allerlei 
gebieden, vooral op het gebied van internationale 
mensenrechten. Wereldwijd hebben we meer dan 
200.000 uur aan onbetaald advieswerk. Dit wordt 
erg gestimuleerd binnen de organisatie’. 

SOLL IC ITEREN

Nadat je op een vacature solliciteert heb je 
gewoonlijk een eerste oriënterend gesprek, 
waarbij wordt ingegaan op de algemene 
motivatie van een sollicitant. Daarnaast moet 
je een assessment maken van drie onderdelen. 
Daarna volgt er een gesprek met een partner 
van de praktijkgroep waarop je solliciteert en 
een gesprek met twee advocaten van een andere 
praktijkgroep. De sollicitatieprocedure duurt 
gemiddeld twee weken. 

en daardoor hoef je niet telkens het wiel opnieuw 
uit te vinden’. Daarnaast kun je tijdens je opleiding 
binnen de groepen van de IPT-praktijk rondkijken 
en verschillende rechtsgebieden ‘uitproberen’ en 
erachter komen wat je leuk vindt. 

Stephanie werkt in de privacy- en mediagroep, 
wat in  belangrijke mate een adviespraktijk is. In 
deze praktijk adviseren we cliënten zowel op ad-
hoc basis als bijvoorbeeld  in het kader van GDPR-
compliance projecten. Dit omvat bijvoorbeeld 
ook het afnemen van interviews bij de cliënt, het 
uitwerken hiervan in een assessment rapportage, 
het schrijven van beleid en adviseren over de 
implementatie hiervan. Stephanie geeft aan 
dat ze de privacypraktijk leuk vindt: ‘ik vind de 
privacypraktijk leuk. Het is actueel en er spelen 
veel interessante vraagstukken. Het is heel 
belangrijk om met bedrijven mee te denken over 
bijvoorbeeld de invulling van de open normen 
uit de privacywetgeving. Hierbij werk je heel 
strategisch, praktisch en pro-actief’. Wat ze ook 
erg leuk vind aan de adviespraktijk, is dat je al snel 
veel contact hebt met cliënten en in een vroeg 
stadium veel eigen verantwoordelijkheid krijgt. 

Lotte werkt op de IP-praktijk. De IP-praktijk 
behandelt zaken op alle IE-gebieden. Ook heeft 
DLA Piper heeft twee octrooigemachtigden in 
huis. Lotte is binnen de IP-praktijk vooral bezig 
met het octrooirecht en merkenrecht. Het werk 
op de IP-sectie is erg internationaal en ze komt in 
aanraking met veel internationale collega’s. Ook 
Lotte kreeg al snel veel verantwoordelijkheid. 

Zo heeft ze al een dagvaarding en een memorie 
van antwoord geschreven en ingediend bij de 
rechtbank.

Er wordt ook samengewerkt met andere praktijk-
groepen. Vooral met de praktijkgroep van 
arbeidsrecht wordt regelmatig geschakeld over 
bijvoorbeeld whistleblowing, IP-clausules in 
arbeidsovereenkomsten, het delen van gegevens 
of contractenrecht. Ook wordt met corporate 
vaak samengewerkt om de IP-portefeuille te 
controleren. 

WERKEN BI J DL A

DLA Piper is een jong kantoor en er zijn dit jaar 
veel nieuwe jonge mensen gestart. Doordat de 
opleidingsgroep bestaat uit advocaat stagiaires 
die aan de slag gaan op allerlei verschillende 
rechtsgebieden, kom je in aanraking met 
rechtsgebieden buiten je eigen praktijkgroep. 
‘Hierdoor kom je er ook achter wat het werk op 
andere secties inhoudt. Je merkt ook wel dat alles 
goed georganiseerd is en dat de opleiding heel 
goed is’. De opleiding bij DLA Piper kent daarnaast 
een sectiewissel na anderhalf jaar, omdat er veel 
waarde wordt gehecht aan een brede opleiding 
en basiskennis. Naast de algemene opleiding (law 
firm school), worden er binnen kantoor cursussen 
georganiseerd over bijvoorbeeld legal english of 
due diligence. 

Lotte geeft aan dat elke dag bij DLA anders is. ‘Heel 
vaak weet ik van tevoren niet wat ik ga doen. Ik 
heb wel een globale planning, maar er komen vaak 
veel nieuwe en onverwachte zaken op mijn pad. Dit 
zorgt ervoor dat er veel afwisseling is’. Ze werkt 
veel samen met collega’s. Stephanie onderschrijft 
dit, daarnaast zit zij een dag in de week bij een 
cliënt op secondment. Dat alles maakt dat eigenlijk 
geen dag hetzelfde is. Ook wordt er wekelijks een 
jurisprudentielunch georganiseerd, geleid door 
Jan Kabel, op het gebied van IE, reclamerecht en 
soms privacyrecht en vindt er iedere twee weken 
een litigation-lunch plaats. 

Naast het werk is er ook veel te doen bij DLA 
Piper. ‘Er wordt super veel voor ons georganiseerd. 
Over twee weken gaan we bijvoorbeeld met z’n 
allen naar Londen, waar alle eerstejaars DLA 
Piper komen en waar je alles over het kantoor 
leert. Dat soort dingen zijn super leerzaam en 

D I L E M M A

Altijd zingend praten? 
of 

Iedere cliënt high-fiven  
bij een afspraak?

L O T T E 

‘Iedere cliënt high-fiven! Dat zou ik 
sowieso wel willen doen als dat mocht!’
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reclame te maken. De wijze waarop reclame wordt 
gemaakt is bovendien voldoende terughoudend 
en indirect waardoor geen aanleiding bestaat te 
oordelen dat de uiting in strijd is met ‘de goede 
smaak en fatsoen’. Hiertegen werd beroep 
ingesteld. Op 21 december 2017 beoordeelde 
het College van Beroep of de reclame van 
SecondLove overeenstemt met de NRC. Volgens 
de NRC dient een reclame in overeenstemming 
te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak 
en het fatsoen. Daarnaast mag een reclame 
niet strijdig zijn met het algemeen belang, de 
openbare orde of de goede zeden. Ook mag een 
reclame niet nodeloos kwetsend zijn, noch een 
bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of 
lichamelijke volksgezondheid.5 Bij de beoordeling 
stelt het College zich terughoudend op. Het gaat 
immers om een subjectieve beoordeling dat 
afhankelijk is van een persoonlijke opvatting en 
waardering. Hierbij dient te worden gelet op alle 
omstandigheden van het geval, waarbij in het 
algemeen in aanmerking worden genomen de 
inhoud en de vorm van de uiting, de compositie 
daarvan als geheel, de context waarin de uiting 
wordt getoond, de wijze van openbaarmaking, 
de effecten van de uiting op het publiek, en de 
gevolgen van een dergelijke constatering voor de 
adverteerder.6 Het College oordeelt dat de uiting 
enige erotische lading draagt, maar onvoldoende 
om de uiting aanstootgevend te achten. De 

5 Stichting Reclame Code, Art. 2 van de Nederlandse 
Reclame Code : https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.
asp?paginaID=0&deel=2

6 Het College van Beroep, 21 december 2017, dossiernmr: 
2017/00640, CVB afwijzing bevestigd, par. 2

uiting bevat geen combinatie van bloot en seks 
of erotiek dat ontoelaatbaar zou zijn om in het 
straatbeeld te publiceren. Een verbod zou een 
onrechtvaardige inbreuk vormen op het recht op 
vrijheid van meningsuiting.7 Het argument van Van 
der Staaij dat de reclame aanzet tot ontrouw in 
huwelijken, verwerpt het College. “De gemiddelde 
consument is zeer wel in staat te bepalen of hij 
gebruik wil maken van de dienst en te beseffen 
welke gevolgen dit voor een bestaande relatie kan 
hebben. De mogelijke indirecte gevolgen van dit 
gebruik gaan het kader van de beoordeling van 
de toelaatbaarheid van de reclame te buiten en 
staan niet in de weg aan het aanprijzen van deze 
dienst door Secondlove.”8 Met deze uitspraak is 
een lijn getrokken en een einde gekomen aan een 
jarenlange discussie. Degenen achter de 60.000 
handtekeningen zullen in de toekomst dus gewoon 
de billboards moeten ontwijken of moeten 
“muten” als zij niet geconfronteerd willen worden 
met deze (onwenselijke) reclame. Voor degenen in 
een relatie, op zoek naar een spannende afleiding: 
“Meld je dan nu gratis aan!”. Dan blijf ik hopen dat 
het merendeel van Nederland gewoon gelukkig is 
met één fijne Valentijn.

7 rt. 10 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

8 Het College van Beroep, 21 december 2017, dossiernmr: 
2017/00640, CVB afwijzing bevestigd, par. 4

“Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook”, klinkt een 
zwoele stem over de radio. Ik moet bekennen 
dat ik verbaasd reageerde, toen ik voor het 
eerst de reclame van SecondLove op de radio 
hoorde. SecondLove maakt reclame voor 
een buitenechtelijke relatie, voor een tweede 
sekspartner of onschuldig flirten met een ander. 
Mijn eerste reactie was: “Maken ze nou reclame 
voor vreemdgaan, zo open en bloot op de radio?” 
Echter, SecondLove blijkt met meer dan 500.000 
gebruikers een onverwacht succes te zijn. En 
daarbij, als het voor veel mensen een manier is 
om hun huwelijk in stand te houden, wie ben ik 
om dit te verbieden. Al in 1879 gaf Charles Darwin 
in ‘The Origin of Species’ aan dat polygamie 
één van de belangrijkste voorwaarde is voor de 
gunstige evolutie van een soort, dus ook van 
de mensensoort. Volgens Darwin zijn mensen 
van origine dus helemaal niet monogaam. Hier 
tegenover staat een grote groep mensen die de 
reclame van SecondLove onwenselijk achten. 
Maar liefst 60.000 mensen hebben een petitie 
ondertekend met als doel SecondLove reclames 
te verbieden.1 Kees van der Staaij van de SGP 
probeert de reclame van SecondLove al jaren 
aan banden te leggen. Volgens van der Staaij zet 
deze reclame aan tot ontrouw in huwelijken en 
relaties.2 Reclames voor schadelijke producten 
worden tenslotte ook ingeperkt. Tabaksreclame is 
verboden, echter een verbod op alcoholreclames 

1 CitizenGo: http://www.citizengo.org/nl/fm/84526-wij-
hebben-genoeg-van-reclame-second-love

2 o.a. in de Telegraaf (27-01-2016): https://www.telegraaf.nl/
nieuws/448767/reclame-voor-overspel-verbieden en Trouw 
(25-06-2016) https://www.trouw.nl/home/moet-er-een-
verbod-komen-op-vreemdgaan-reclame-~a6853ac9/

kwam er niet. Wel besloot de branche 
alcoholreclames enkel na 21.00 uur uit te zenden.3 
De STER besloot in september 2016 hetzelfde 
te doen voor de uitzending van SecondLove 
reclames.4Of vreemdgaan net zo verslavend is als 
roken, daarover zullen de meningen verschillen. 
Dat het schade toebrengt, daarvan zijn de SGP en 
60.000 andere mensen overtuigd. Recent heeft 
het College van Beroep uitspraak gedaan in hoger 
beroep en uitgelegd hoe een dergelijke reclame 
beoordeeld dient te worden.
 
De Nederlandse Reclame Code (NRC) stelt dat 
reclames in overeenstemming moeten zijn met 
‘de goede smaak en fatsoen’. Indien 60.000 
mensen een petitie ondertekenen waarmee zij 
aangeven dat zij de reclame onwenselijk achten, 
kan worden bepleit dat deze reclame daarmee 
in strijd is met ‘de goede smaak en fatsoen’. Er 
dient een afweging te worden gemaakt tussen het 
algemeen belang en de vrijheid van meningsuiting. 
De klacht in deze zaak werd gericht tegen een 
billboardposter, waarop het bovenlichaam van 
een vrouw in beha wordt getoond. Achter haar 
staat een man die haar bh-bandje vasthoudt en 
in haar nek lijkt te kussen. Van een expliciete 
seksuele handeling is geen sprake. Op dezelfde 
poster staat de beschrijving “SecondLove.nl, 
Flirten is niet alleen voor singles.” Op 7 november 
2017 besliste de Reclame Code Commissie dat 
het de adverteerder niet verboden kan worden 

3 M. Slingerland, Moet er een verbod komen op vreemgaan-
reclame?, Trouw, 25 juni 2016

4 https://nos.nl/artikel/2130096-second-love-reclame-alleen-
nog-s-avonds.html

B L O G

S E CO N D  L O V E :  
heb jij  jouw tweede

valentijn al  gevonden?
Februari Blog - Lillian Janssen
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J A N  VA N  V EG CH E L

Jan is 55 jaar oud en woont in Den Haag. Vanwege zijn leeftijd misschien geen ‘gemiddelde’ 
student, desalniettemin volgt hij de Master in voltijd, gaat hij mee op studiereis en past 
hij goed binnen de groep. Ervaring is waarin hij zich duidelijk onderscheidt. Jan heeft al 
30 jaar ervaring binnen journalistiek, waarin hij onder andere werkte als hoofdredacteur 
van Omroep West. Via zijn rol binnen de journalistiek kwam hij in aanraking met rechten. 
Hij vertelt dat hij gaandeweg als een soort hobby rechten is gaan studeren, een boek 
over Journalistiek en Recht heeft geschreven en op het gebied van rechten lesgeeft op 
de School voor Journalistiek. Daarnaast heeft hij afgelopen vijf jaar zijn Bachelor Rechten 
behaald aan de Open Universiteit, waarna hij besloot zich aan te melden voor de Master 
Informatierecht. “Vanaf het begin af aan werd ik hier het meest welkom geheten, alleen 
het voltijd studeren was nog wel een dingetje”, aldus Jan. Dit was echter geen probleem: 

“Ik heb gewoon mijn baan opgezegd en ben dus uiteindelijk hier terecht gekomen”. Een 
goede keuze leek ons, toen we zijn reactie hoorde nadat wij vroegen naar zijn ervaringen 
van het afgelopen jaar. “Ik ben heel enthousiast, ik vind het zelfs nog leuker dan ik had 
verwacht. Er wordt lesgegeven door mensen die er echt verstand van hebben, mensen 
die vooraan staan in de ontwikkelingen en het is ‘cutting edge’ auteursrecht wat ik zo 
interessant vind. Kijk een Dhr. Hugenholtz, die weet echt wel hoe het zit!”. Naast Dhr. 
Hugenholtz ziet hij overigens ook Dhr. Tarlach als zijn favoriete docent. “Tarlach weet 
niet alleen heel erg veel, maar hij geeft ook nog op een hele bevlogen, energievolle en 
betrokken manier les. Dat vind ik erg bewonderenswaardig.”

Echter, Jan heeft wel een belangrijk verbeterpuntje voor de Master: “Sneller nakijken!”. 
Hierover zijn de meesten het geloof ik wel eens. Als laatste bespraken we Jan zijn 
toekomstplannen. Jan is nu docent op het Grafisch Lyceum en voorlopig zal hij daar nog 
blijven. Hij staat echter open voor en hoopt op een juridische functie in ‘de Media’. Haast 
heeft hij niet, “eerst maar de vakken, de scriptie en de zomervakantie en dan zien we wel 
verder”. 

I N  D E  S P O T L I G H T S !

Na ongeveer honderdvijftig uur samen in de collegebanken te hebben gezeten, 
twintig uur te hebben besteed aan het maken van gezamenlijke opdrachten, 

dertig uur samen koffie te hebben gedronken en geluncht en een uur samen te 
hebben gewacht op een kant-en-klaar maaltijd in de magnetron - wordt het tijd 
om sommige studenten toch nog even in de spotlight te zetten. Zelfs na al deze 
uren samen te hebben doorgebracht weten we nog lang niet van iedereen wat 
hen bij deze Master bracht, wat ze ervan vonden en wat hun plannen zullen zijn 

na het behalen van een welverdiende diploma. Wij besloten deze vragen daarom 
voor te leggen aan jullie medestudenten. Graag presenteren wij daarom drie 

getalenteerde studenten van de Master Informatierecht:

Door: Lilian Janssen & Stanny van der Louw
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B R A M  K LE I N H O U T 

Bram is 24 jaar, woont in Utrecht en heeft ondertussen ook al heel wat uurtjes besteed 
aan treinreizen, studeren in de IViR room en (magnetron)maaltijden eten voor aanvang 
van de avondcolleges. Hij vertelt dat hij altijd in veel verschillende rechtsgebieden 
geïnteresseerd is geweest en daarom tijdens zijn Bachelor juist voor de privaat/notariële 
kant heeft gekozen. Verder is hij van jongs af aan altijd al geïnteresseerd geweest in 
technologie en innovatie, op de basisschool begon hij al met programmeren. “Daarom 
heb ik uiteindelijk voor de master Informatierecht gekozen, ik wilde graag bezig zijn een 
combinatie van technologie en rechten”. Omdat Bram zijn Bachelor in Utrecht heeft 
gedaan, was hij wel benieuwd naar hoe de overstap naar de UvA zou zijn. “De lessen 
die we krijgen zijn mij heel erg goed bevallen. Het is leuk om les te krijgen van zulke 
gemotiveerde en betrokken docenten, die hun passie goed kunnen overbrengen aan de 
studenten”. Op dit moment is Bram werkzaam als werkstudent bij een advocatenkantoor 
en hij hoopt volgend jaar als advocaat op het gebied van informatierecht aan de slag te 
kunnen. “Ik weet nog niet precies op wat voor afdeling ik zou willen werken, of het nou 
in informatierecht in brede zin is of meer specifiek, dat ga ik over een half jaar uitzoeken”. 
Wanneer wij vragen waar hij zichzelf ziet over drie jaar is het antwoord nagenoeg 
hetzelfde; “Op dezelfde plek! Dan hoop ik mijn de beroepsopleiding bijna afgerond te 
hebben”. Een van de docenten die Bram het fijnst vindt lesgeven is Tarlach McGonagle. 
Vooral zijn betrokkenheid in de les, maar ook buiten de les om, spreekt hem erg aan. 

“Ik heb nog nooit iemand met zoveel passie over het EHRM en mediarecht horen praten. 
Ook de manier waarop hij bewust is hoe hij zijn lessen vorm wil gaven, altijd op zoek 
naar nieuwe formats, vind ik heel creatief”. Ten slotte vragen we Bram nog naar een 
verbeterpunt voor de master Informatierecht. Hij moest er even over nadenken, maar 
zegt dan: “Meer stopcontacten bij de tafels in de IViR room!”. 

CH A N TA L  VA N  D E N  E N G E L

Door velen vast al gezien en gesproken, maar ik denk dat veel niet weten wie ze is en 
wat haar dit jaar voornamelijk heeft beziggehouden. Chantal is 24 jaar en woont in 
Leiden. Zij reist dan ook – net als een groot deel van ons – op en neer voor de verplichte 
uurtjes naar Amsterdam. Hiervoor heeft zij dit overigens niet gedaan. Ze heeft haar 
bachelor en eerste master civiel recht afgerond aan de Universiteit in Leiden en besloot 
een uitwisselingssemester te volgen in Wenen. Toch begon Chantal dit jaar aan haar 
tweede master in Amsterdam, maar waarom? “Bij al die opleidingen koos ik vakken over 
het Intellectuele Eigendom en het leek me erg leuk om me zowel verder te verdiepen op 
het gebied van het IE-recht, maar ook op het gebied van informatierecht.” Daarnaast 
speelt ze fanatiek viool in allerlei orkesten. Omgeven door muziek, groeide al snel haar 
belangstelling voor de bescherming van kunstwerken en bladmuziek. Dit in combinatie 
met het privacyrecht en mediarechtvakken “bevallen dan ook erg goed!”, aldus Chantal. 
Naast een druk leven als violist en student, werkt Chantal twee dagen in de week bij 
de Rechtbank Den Haag waar ze het liefst volgend jaar zou willen blijven; “Het werk 
is erg afwisselend en het is erg leuk om met juristen en rechters te kunnen praten over 
juridische kwesties. Ook komen de stoffige regels van IPR en BPR helemaal tot leven.”  Als 
student is Chantal het meest te spreken over dhr. Van Gompel; “Hij vertelt duidelijk en 
bondig en weet de juiste nadruk te leggen.” Echter, zoals elke student heeft ook Chantal 
wat verbeterpunten voor de Master Informatierecht. Met name de planning van de 
vakken en de scriptie had beter gekund. “Bij sommige vakken moet je elke week de hele 
les vullen met wat je hebt voorbereid, terwijl er op datzelfde moment veel van je wordt 
gevraagd voor een ander vak en de scriptie op de loer ligt. Twee gigapapers op één dag 
inleveren vond ik echt een uitdaging!”. Waar ze zichzelf over drie jaar ziet laat ze nog 
even open, eerst maar eens haar tweede Master binnenslepen.
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Wie?

Boris von der Assen, student master Informatie-
recht 2008-2009
 
Huidige baan?

Advocaat Ondernemingsrecht bij De Roos Advo-
caten Coöperatief U.A.

Toen jij in 2008 de master startte, golden er toen 
ook al strikte selectiecriteria? 

“Ik ben de master Informatierecht gestart terwijl 
ik mijn bachelor nog niet had afgerond. In die 
tijd bestond de selectie voor de master al. Er 
werden in ons studiejaar ongeveer 40 studenten 
toegelaten.” 

Was het onderwerp privacy in die tijd net zo ‘hot’ 
als nu?
 
“In de zin van databescherming was privacy op 
dat moment naar mijn idee minder een topic. In 
tegenstelling tot nu kwam het tien jaar geleden 
slechts voorbij in het vak Informatierecht en 
Telecommunicatierecht. Het ging meer over 
privacy in de zin van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer als grondrecht en 
waar het botst met bijvoorbeeld de vrijheid van 
meningsuiting. Het ging nauwelijks over het 
verzamelen en gebruik van persoonsgegevens 
door bedrijven zoals nu, hooguit een enkele keer 
werd spam behandeld.”

Wat vond je van de master? 

“De master was een verademing na mijn bachelor. 
Met de master Informatierecht had ik een beter 
connectie dan met de ‘algemene’ bachelor 
Rechtsgeleerdheid. Tijdens de master heb ik stage 
gelopen bij Bousie Advocaten, gespecialiseerd 
in media- en entertainmentrecht (dit kantoor 
bestaat inmiddels niet meer). De diversiteit van 
de werkzaamheden van een advocaat spraken 
me aan. Met name de afwisseling van zaken die 
betrekking hadden op media, entertainment, 
artiesten, schrijvers, filmmakers en uitgevers.”

En toen was je afgestudeerd en was het tijd om 
te solliciteren.. hoe vlot ging dat eigenlijk?
 
“Ik ben begin 2010 afgestudeerd. Ik heb daarna 
ongeveer 5 sollicitatiegesprekken gehad en ik ben 
uiteindelijk begonnen bij Van Kaam Advocaten. 
Eerst 2 jaar als paralegal en vervolgens als advocaat-
stagiaire. Van Kaam Advocaten is een kantoor 
gespecialiseerd in media- en entertainmentrecht. 
Tijdens mijn tijd bij Van Kaam Advocaten heb ik 
veel zaken over onrechtmatige perspublicaties 
behandeld. Hierbij speelt EHRM-jurisprudentie 
een belangrijke rol, met name jurisprudentie met 
betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en 
de persvrijheid. De dikke jurisprudentiebundel 
van het vak Informatierecht kwam zeker van pas. 
Nadat ik hier ruim 3,5 jaar heb gewerkt ben ik 
overgestapt naar De Roos Advocaten (toen nog 
De Roos Advocatuur).”

In de loop der jaren heb je je ontwikkeld 
van een IE- en mediarecht advocaat 
tot een advocaat gespecialiseerd in het 
ondernemingsrecht. Hoe was de overstap vanuit 
het media- en entertainmentrecht naar de 
ondernemingsrechtpraktijk?
 
“Ik begon bij de Roos Advocaten in een klein team 
waarbij ik direct over de hele breedte van de 
praktijk aan de slag kon. Al snel bleek er meer werk 
in de ondernemingsrechtdossiers dan in de IE of 
privacy dossiers, ik ben toen langzaam overgaan 
naar het ondernemingsrecht. De overstap was 
voor mij niet moeilijk. Hierbij is leiding erg 
belangrijk en Philip (oprichter De Roos Advocaten) 
heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Als je 
meteen aan de gang kunt in de praktijk en gevoel 
hebt voor een rechtsgebied, moet je het gewoon 
gaan doen. In de praktijk kun je de stof je meer 
eigen maken dan in de collegebanken. Bij De Roos 
Advocaten ben ik niet alleen advocaat, maar ook 
mede-ondernemer. Het mee-ondernemen en het 
meedenken met het bedrijf maakt mijn baan leuk 
en divers.”

Blij om advocaat te zijn?
 
“Ja, ik houd ervan om puzzels op te lossen en 
mensen te helpen, met het recht als centraal 
thema.”

I N T E R V I E W

B O R I S  VA N  A S S E N
Door: Kristel Plug
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Wie? 

Bas Dijkmans van Gunst, student master 
Informatierecht 2015-2016

Waarom heb je voor deze master gekozen?

“De studie biedt een leuke en uitdagende 
combinatie van (actuele) vakken. Daarnaast wordt 
er intensief college gegeven door een divers team 
aan docenten. Dat leek mij leuk.”

Het is natuurlijk best een specifieke master.
Een aantal mensen uit mijn omgeving twijfelen 
tussen een brede master, zoals Privaatrecht, en 
de master Informatierecht. De meeste van hen 
kiezen er uiteindelijk voor om deze master niet te 
doen omdat het niet breed genoeg is. Ik heb er 
juist voor gekozen omdat het zo specifiek is. Hoe 
stond jij hierin? Waren er bepaalde aspecten die 
meewogen in jouw keuze voor deze master?

“Ik stond er hetzelfde in: juist de specifieke 
focus van de master trok mij aan. Ik wist al in 
de beginfase van mijn bachelor dat ik iets wilde 
gaan doen met technologie, (digitale) media en 
recht. Om die reden ben ik voor Informatierecht 
gegaan.”  

Wat vond je het leukste aan de master? 
Waarom?

“Hoewel de master behoorlijk specifiek is, 
vond ik de diversiteit aan vakken juist leuk. 
Telecommunicatierecht was bijvoorbeeld een 
behoorlijke ver-van-mijn-bed-show, maar dat 
vond ik achteraf een erg leuk vak.”

En toen was je afgestudeerd.. hoe vlot ging dat 
eigenlijk? 

“Dat ging gelukkig behoorlijk vlot. De master was 
een intensief jaar, maar het was eigenlijk ook zo 
voorbij.”

En toen was je afgestudeerd.. wat ben je toen 
gaan doen? Direct begonnen met solliciteren? 
Hoe vlot ging dat?

“Tijdens de laatste periode van het scriptietraject 
liep ik stage bij Van Doorne. Toen ik eenmaal klaar 
was met studeren kwam er hier een plek vrij bij 
het IT team en heb ik direct gesolliciteerd. Twee 

maanden later ben ik begonnen als advocaat-
stagiaire.”

Er wordt jaarlijks slechts een selectie tot de 
master Informatierecht toegelaten. Wij zijn een 
van die gelukkigen. Merkte je hier iets van tijdens 
het solliciteren?

“Ja, bij het kantoor waar ik nu werk kent iedereen 
van de praktijkgroepen IE, Privacy en IT de 
master Informatierecht. De master staat goed 
aangeschreven.”

Terugkijkend op de master: tevreden met hoe je 
het hebt gedaan? Tevreden met keuze voor deze 
master?

“Absoluut! Ik heb veel tijdens de master geleerd 
en ik heb er geen moment spijt van gehad.”

En nog één vraag m.b.t. je huidige baan bij Van 
Doorne? Wat is je functie en merk je dat je veel 
hebt gehad aan de master? Je hoort nog wel eens 
verhalen dat mensen beginnen met werken en 
dan denken: ik heb echt niets gehad aan wat ik 
heb geleerd in de collegebanken. Ik kan me het 
bij deze master bijna niet voorstellen, maar ik 
ben toch benieuwd. 

“Bij Van Doorne houd ik mij bezig met IT-
contracten, -geschillen en -outsourcing. Niet echt 
een onderwerp van de master, zou je denken. IT 
contracten komen namelijk nauwelijks aan bod bij 
Informatierecht. Toch heb ik elke dag nog plezier 
van de master. We krijgen bijvoorbeeld geregeld 
vragen over auteursrecht op software. Daarnaast 
werk ik veel samen met het Privacy-team. Bij het 
vak privacy- en gegevensbescherming leg je een 
basis die nuttig is in de praktijk.”

I N T E R V I E W

B A S  D I J K M A N S  VA N  G U N S T
Door: Kristel Plug
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literacy. Most people start their quest for truth at 
an advertiser funded search engine, that shows us 
exactly what its sponsors want to see us. Media 
literacy may help us understand5 how to do good 
research, think critically, recognize what is fake 
and it may also help us to create our own media 
messages.
 
One must stress it’s not only the people who must 
learn what and what not to believe, it is also the 
media actors themselves that must convince the 
people that they are to be trusted. To do so, there 
must come a universal code of conduct: ethical 
standards that traditional as well as community 
journalists should stick to. They are also  the ones 
designated to regulate all of this. Fact-checking 
over fast publishing, truth over sensation and 
quality over quantity. Media platforms must find 
a way to tackle misleading news, without the 
censorship of educational6, humorous, or satirical 
content. Think green verified badges on twitter 
for trustworthy journalists, transparency when 
it comes to how algorithms work and changing 
the business model where platforms earn money 
from people sharing fake news7.
 

5  http://medialiteracyproject.org/learn/media-literacy/

6  https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/20/
facebook-bans-breast-cancer-video-square-breasts

7 https://www.reuters.com/article/us-eu-internet-fakenews/
eu-experts-fake-news-report-draws-false-conclusions-
consumer-group-idUSKCN1GO2FO

Maybe advertiser funded platforms are not the 
right place for us to find trustworthy news anyway. 
A big part of the public debate takes place on 
Facebook, a platform that collects our information 
and uses commercial personal communication8 to 
show us directed content and makes money off 
of the advertisements that we click on. Instead 
of giving such platforms all this power, we should 
come up with alternative independent platforms 
based on donations and subscriptions. This in turn 
would produce an incentive of publishing content 
that isn’t just pleasing the advertisers, but creating 
quality journalism in this digital age.
 
Though it will require considerable effort, there is 
a way to uncover the truth in our public debate. 
Instead of letting the information overload cause 
us to become lazy, we must become active readers 
and writers. We are the ones that can decide what 
we believe in and what we don’t trust. We are also 
the ones that can decide what to share and what 
not to share. In this age, where we are heading 
closer and closer to true freedom of speech, 
where we can share opinions with people on the 
other side of the world, we don’t need censorship 
or penalties for the use of our speech. Instead, 
we need to cherish the fact that we have this 
freedom and join forces, because only then can 
we experience the full potential of this promising 
digital environment.

8  https://www.ivir.nl/publicaties/download/1786

B L O G

Q U A L I T Y 
J O U R N A L I S M  I N  

T H E  D I G I TA L  A G E :  
the truth is in our hands

Mei Blog - Moo Miero

In the good old days, when there were only 
traditional media forms, our news came from 
trained fact-checking journalists, who we could 
hold accountable for inaccurate reports. In the 
new digital era anyone can be a news reporter 
and “fake news” seems to be taking over. While 
the new digital world is often criticized, we tend 
to forget how valuable a digital forum is, where 
everyone is able to participate in a public debate. 
Additionally, where news is published that would 
otherwise have remained unexposed. It may 
feel like as if we have been let loose in an open 
digital field, but as with every bird that has just 
been freed from its cage: all we need to be able 
to see the truth with our own eyes, is learn how to 
fly. Instead of letting misleading news discourage 
us to look for truths all together, we must teach 
news-receivers how to use the internet and we 
must regulate the internet, whilst keeping the 
power in the right hands without restricting the 
freedom of speech and the press.
 
In trying to save the future of quality journalism, 
the focus seems to be on getting rid of “fake 
news”. However, banning fake news is not in any 
way the correct solution, as fake news is in fact 
just a simplification of types of misleading news1, 
that might actually not be as evil as it sounds. 
Think for example of satire, conspiracy theories 
or even a simple error. They may cause a lot of 
confusion, but are no reason for censorship. It 

1  https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info

has been suggested that people who create or 
share fake news should be penalized and the EU 
has come up with the idea of fake news lists. But 
putting penalties on fake news may scare people 
from contributing to the public debate, as it might 
have a chilling effect on free speech, and listing 
fake news might actually have the opposite effect 
of what we want to achieve. Madeleine De Cock 
Buning, chairman of the High-Level Group on Fake 
News warns against such lists2, as governments 
should not be the ones to say what is true and 
what is not as they may misuse these lists for 
their own advantage. This could potentially lead 
to censorship and a threat to our freedom of 
speech and our right to information. What are we 
supposed to do then, when banning fake news 
only seems to bring us back to square one?
 
According to research, 1 in 3 people in Holland 
can’t distinguish fake news from real news3 and 
82% thinks fake news is a threat to our democracy. 
Due to the information overload and our limited 
attention4, high-quality and low-quality news 
becomes of equal weight to our brains and 
distinguishing the fake from the real may indeed 
become very difficult. To separate the wheat 
from the chaff, people must be educated in media 

2  https://nos.nl/artikel/2221864-advies-aan-eu-maak-geen-
nepnieuwslijsten.html

3  https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/desinformatie/

4  https://www.nature.com/articles/s41562-017-0132.
epdf?referrer_access_token
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Dit jaar deed voor het derde jaar op rij een team 
namens het IVIR mee aan de ‘Monroe E. Price 
Media Law Moot Court Competition’. Hier volgt 
een verslag van de ervaring van een teamlid, 
bedoeld voor geïnteresseerden en mogelijk 
toekomstige deelnemers.

OVER DE MOOT

De Price Moot is een van de grootste internationale 
pleitcompetities, en trekt als zodanig teams van 
prestigieuze universiteiten uit alle bewoonde 
continenten. Voor de moot wordt door experts 
een ingewikkelde casus in elkaar geflanst die 
veel aspecten bevat die relevant zijn voor de 
hedendaagse maatschappij. De casus van dit jaar 
speelt zich af in Turtonia, buurland van Aquaria. 
In Aquaria zorgt terreurorganisatie ‘True Religion’ 
ervoor dat mensen het hazenpad kiezen, met als 
resultaat een migratiestroom naar Turtonia. 

Het gestrafte feit wordt gepleegd door ‘Peaps’, een 
lid van een anti-immigratiebeweging, die onder 
een nepaccount, waarmee hij zich voordoet als 
een bekende nieuwsorganisatie in Turtonia, ‘fake 
news’ plaatst over de minister van immigratie. Het 
artikel bevat een neppe naaktfoto, waarin deze 
minister te zien is in een hotelkamer met de leider 
van True Religion. Naast Peaps wordt ook ‘Scoops’, 
het social media platform waarop het bericht 
geplaatst en verspreid, vervolgd. De vervolgingen 
vinden plaats onder de ‘False Information Act’ 
– voor het verspreiden van leugens die iemand 
schade toebrengen, en de ‘Online Decency 
Protection Act’ – voor het verspreiden van een 
naaktfoto van iemand zonder toestemming. 
Peaps krijgt twee jaar celstraf en beide vervolgde 
partijen krijgen een fikse geldboete. Peaps en 
Scoops besluiten naar het ‘Universal Court of Free 
Expression’ te stappen. 

DE SC HRIF TEL I JKE FA SE  
- HE T AQUARIUM

De competitie is ingedeeld in de schriftelijke en de 
mondelinge fase. De schriftelijke fase is bedoeld 
voor het doen van onderzoek en het schrijven 
van zo sterk mogelijke conclusies (‘memorials’). 
Dat hield in dat wij van oktober tot januari een 
aantal uur per week en twee volledige werkweken 
in januari samenkwamen. Elk team schrijft 

memorials voor beide kanten, à 5000 woorden, 
wat heel wat vergt. Ik denk dat wij vier het eerste 
halfjaar meer tijd hebben doorgebracht in het 
Aquarium (de vergaderruimte tegenover de IVIR-
ruimte) dan wie dan ook. Een leuk weetje: in het 
Aquarium gaat het licht uit na 10 minuten als de 
sensor geen beweging oppikt. Dat gebeurt vaak.

DE A ANLOOP NA AR OXFORD

Na de schriftelijke fase begint het spannendste 
deel. Waar het eerst ging om het proppen 
van zoveel mogelijk juridische argumentatie 
in 5000 woorden, gaat het nu om het vinden 
van de sterkste presentatie van die gevonden 
argumenten. Naast de voorbereide presentatie 
is het nog belangrijker dat je in staat bent om 
op overtuigende wijze vragen van de rechter te 
beantwoorden. Dit lijkt in het begin intimiderend, 
maar is door de uitgebreide voorbereiding tijdens 
de schriftelijke fase iets wat je snel onder de knie 
krijgt . Uiteindelijk is het bovendien veruit het 
meest prikkelende aspect van het pleiten.

Dit jaar hadden we een heel stel oefenrondes 
waar we elke keer iets nieuws van leerden. De 
eerste rondes waren met onze coach, Willem, en 
Ronan, die gedurende het hele traject ontzettend 
behulpzaam en deskundig bleek. Bovendien 
waren er een aantal oud-deelnemers die één of 
meerdere malen aanwezig waren om ons tips 
te geven. Er waren ook twee oefenrondes bij de 
advocatenkantoren bureau Brandeis en Kennedy 
van der Laan. De advocaten zijn uiteraard experts 
en waren goed ingelezen, waardoor het erg 
nuttige en interessante sessies waren. 

DE DUIT SER S

Omdat bij de Price Moot weinig vertegen-
woordiging is vanuit West-Europa, hoeven teams 
uit die regio geen voorrondes te doen. Om toch 
te kunnen oefenen tegen een ander team zijn er 
banden aangelegd met het team van de Humboldt 
Universiteit te Berlijn. De Berlijners waren in 
januari al langs geweest in Amsterdam, en wij 
waren in het derde weekend van maart welkom 
in Berlijn voor een pre-moot. Het was een korte, 
maar krachtige, trip. De Berlijnse mootclub had 
een stel goede mensen uitgenodigd om rechter te 
spelen, waardoor het een hele uitdagende sessie 

V E R S L A G

M O O T CO U R T
Monroe E. Price Media Law Moot Court

Door: Christiaan Schuurs
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was, en een die veel vertrouwen gaf. 

DE ‘ INTERNATIONAL ROUNDS’  
TE OXFORD

Uiteraard is dit waar je het allemaal voor doet. 
Het mooiste aan deze competitie is de grote 
verscheidenheid aan mensen die deelnemen. 
Zo werden wij in de eerste ronde ingedeeld 
met teams uit Australië, India en Oekraïne. Er is 
daarnaast ook een grote diversiteit aan kwalitatief 
goede rechters. Tussen de rondes door worden 
ook lezingen gegeven. Zo was er een team van 
hooggeplaatste juristen van Facebook, die een 
presentatie hielden over hun hate speech-beleid. 

Hoewel iedereen de competitie heel serieus 
neemt hangt er geen stijve sfeer. Door de vele 
borrels en diners heb je al snel veel aanspraak. 
Het is erg interessant om te praten met studenten 
uit landen zoals India. Mooten wordt daar naar 
een compleet nieuw niveau getild, en dat is terug 
te zien in ontzettend gelikte presentaties – en 
enigszins gespannen studenten (tot de eindborrel). 
Ook is de naamgever van de competitie, Monroe 
Price, gedurende het hele evenement overal 
aanwezig, en zorgt hij dat hij met iedereen een 
praatje houdt. 

Word je vroeg uitgeschakeld, zoals wij (helaas), 
dan is de pijn al snel verlicht door het feit dat je 
je begeeft in Oxford, een adembenemende stad 
met genoeg te doen. Overdag kun je, naast de 
wedstrijden van anderen en genoemde lezingen, 
bijvoorbeeld naar het Ashmolean Museum, of één 
van de unieke colleges. In de avond kom je altijd 
mensen tegen bij ‘King’s Arms’, en wie weet loop 
je in de latere uurtjes één van de rechters in jouw 
pot tegen het lijf bij de ‘Purple Turtle’. 

CONC LUSIES

De Price Moot, al helemaal met de ondersteuning 
van het IVIR erbij, is een gevarieerd en uitdagend 
traject dat je de kans geeft om met behulp van 
ervaren en deskundige mensen aan vaardigheden 
te werken waar je normaliter tijdens je studie 
weinig mee bezig bent. Bovendien is het een 
geweldige ervaring. Het team (incl. Ikzelf) is dan 
ook erg dankbaar Willem, iedereen bij het IVIR 
en alle andere mensen die ons van hulp een 

feedback hebben voorzien. Ik hoop enorm dat dit 
traject voortgezet wordt en dat veel mensen zich 
aanmelden voor volgend jaar.
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Manon de onderzoeksmaster Informatierecht 
gevolgd aan de UvA en privacy trok daarbij 
haar aandacht. Ze heeft aansluitend ook haar 
proefschrift geschreven bij het IViR en les gegeven 
over privacy. Uiteindelijk wilde ze het privacyrecht 
graag ook van de praktische kant bekijken en zo is 
ze bij Brinkhof uitgekomen, waar ze nu werkzaam 
is op de communications afdeling.

Brinkhof was een bewuste keuze voor Manon. Ze 
had al werkervaring opgedaan op het vakgebied 
en wilde dus graag specifiek met privacy in de 
praktijk bezig zijn. Ze heeft daarom gekozen 
voor een niche kantoor dat de expertise in huis 
heeft, maar waar ook een goede balans heerst 
tussen de sociale aspecten en hard werken. 
“Ik wilde dicht op het vuur zitten, dat was 
voor mij Brinkhof.” Julian sluit zich hierbij aan.  
“De essentie van Brinkhof is dat je specifiek iets 
gaat doen wat je heel erg leuk vindt, verder zijn 
voor de advocatuur in het algemeen sociale 
vaardigheden en doortastendheid erg belangrijk, 
je moet blijven zoeken tot je iets echt weet en het 
tot op de bodem uitgezocht hebt.”

WERKEN BI J BRINKHOF
 
De praktijkgebieden bij Brinkhof bestaan 
kortweg uit drie afdelingen: soft IP, octrooirecht 
en communications. De verhouding tussen 
procederen en adviseren verschilt per afdeling. 
“Bij ons op de communicaties afdeling wordt er 
wel geprocedeerd, maar lang niet alleen maar, 
het is ook een adviespraktijk’’, vertelt Manon. Ze 
is de afgelopen tijd vooral bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de GDPR, die op 25 mei jl. 
in werking is getreden. “Het is de afgelopen tijd 
heel druk geweest, grote cliënten wilden zo snel 
mogelijk compliant worden.” Ook vertelt ze dat 
ze bij de communications afdeling bijvoorbeeld 
wel veel procederen over ‘Right to be forgotten’ 
zaken. Julian geeft aan dat de octrooipraktijk 
daarentegen voornamelijk een procespraktijk 
is. Octrooizaken duren over het algemeen lang, 
het kan zomaar zijn dat je een jaar later pas aan 
pleidooi toekomt. Het leuke hieraan is volgens 
hem dat je echt de kans krijgt om helemaal in 
een zaak te duiken en er veel tijd voor krijgt. Dan 
is er daarnaast nog de soft IP afdeling: “Op deze 
afdeling houden ze zich bezig met het auteurs-, 
merken-, modellen- en handelsnamenrecht. Er 
wordt hier ook geadviseerd, maar de nadruk ligt 

vooral op het procederen”, legt Julian uit. Verder 
is Brinkhof ook gespecialiseerd in mediarecht, 
reclamerecht, mededingingsrecht, telecom en IT 
contractenrecht.

Manon vertelt dat ze al heel snel verantwoorde-
lijkheid kreeg bij haar zaken. “Ik zat de eerste maand 
al gelijk bij de cliënt, natuurlijk kijkt je patroon wel 
mee en controleert hij je stukken, maar je krijgt al 
best wel snel je eigen verantwoordelijkheden.” Het 
hangt natuurlijk wel vanaf wat je werkervaring 
is en omdat Manon al best wat praktijkervaring 
had, ging dit bij haar vrij snel. “De begeleiding is 
maatwerk en dat is erg fijn. Er wordt gekeken naar 
wat jij aankunt”, vertelt ze. Julian voelde ook al 
vrij snel zelf de verantwoordelijkheid, maar ging 
niet gelijk alleen naar cliënten. Wel heeft hij al 
heel snel de eindredactie voor processtukken 
zelf gedaan, dat gaf hem veel vertrouwen. “Bij de 
octrooiafdeling bouwen de verantwoordelijkheden 
rustig op. Het is een geleidelijk proces, maar je zal 
vanzelf in het diepe worden gegooid.”

D I L E M M A

Alleen maar standing desks 
of

De hele dag Slam FM aan  
op kantoor?

J U L I A N 
‘Ik ga voor de sta bureaus, zitten is het 

nieuwe roken!’

M A N O N
‘Ik kies in dit geval ook voor  

het sta bureau.’

J U L I A N
‘Ik ga met terugwerkende kracht toch 
maar voor Slam FM, ik werk wel graag 

met muziek op.’

D I L E M M A

Elke dag in gala tenue 
of 

Elke dag met een korte broek aan 
naar werk?

M A N O N 
‘Chinees voor de lunch, alsjeblieft!’

J U L I A N
‘Ik ga toch maar voor Chinees voor de 

lunch.’

I N T E R V I E W

B R I N K H O F
Julian en Merel, advocaten bij Brinkhof

Door: Stanny van der Louw 
& Christiaan Schuurs

Brinkhof is een toonaangevend en specialistisch 
advocatenkantoor op het gebied van innovatie en 
technologie. Zowel Nederlandse als buitenlandse 
cliënten worden  bijgestaan in sectoren als 
bijvoorbeeld elektronica, IT, media, internet 
en telecommunicatie. De specialismen van de 
advocaten van Brinkhof lopen zeer uiteen: van 
adviseren en procederen op het gebied van 
auteursrecht en octrooien, tot mededinging en IT/
outsourcing. Wij spraken met Julian Eck en Manon 
Oostveen, om erachter te komen hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat bij een vooruitstrevend en 
specialistisch kantoor als Brinkhof.

JUL IAN EC K EN MANON OOS T VEEN
 
Julian is begonnen met de bachelor Recht & ICT 
in Groningen. De keuze viel op deze  bachelor 
door zijn passie voor muziek, hij heeft met name 
de technische kant hiervan altijd interessant 
gevonden en besloot om dit te combineren met 
het recht. Tijdens de bachelor merkte hij dat hij 
intellectueel eigendomsrecht erg leuk vond, en 
hij heeft naar aanleiding daarvan besloten om de 
master Informatierecht aan de UvA te gaan volgen. 
Voordat hij begon aan zijn master heeft Julian eerst 
nog stage gelopen bij een groot advocatenkantoor 
in Amsterdam. Tijdens zijn master heeft hij een 
student-stage gelopen bij Brinkhof. Dat beviel 
zo goed dat hij daarna gesolliciteerd heeft als 
advocaat-stagiair en nu sinds anderhalf jaar 
werkzaam is op de octrooiafdeling van Brinkhof.

Manon heeft de bachelor rechten gedaan aan de 
Universiteit Utrecht. Ze was altijd al geïnteresseerd 
in kunst en muziek en koos voor een stage bij een 
platenlabel. Zo is ze in aanraking gekomen met 
het intellectueel eigendomsrecht.  Daarna heeft 
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Dat gebeurt in het octrooirecht vrij veel, je gaat 
vaak naar het buitenland om zaken te doen, dat 
is echt heel erg leuk om te mogen doen.” Voor 
Manon is een keuze maken niet gemakkelijk. Zij 
noemt de praktische kant van het werk van een 
advocaat in zijn algemeen als hoogtepunt. “Ik heb 
hiervoor veel meer theoretisch werk gedaan, dus 
het is iedere keer weer een hoogtepunt wanneer ik 
een praktisch probleem oplos of in de rechtszaal zit 
en mijn patroon aan het werk zie. Ik heb dan veel 
zin om dat later ook zelf te gaan doen!” 

Naast het werk is er natuurlijk ook genoeg 
tijd voor sociale activiteiten. Manon en Julian 
noemen allebei het kantooruitje naar Berlijn en 
de Nieuwjaarslunch met afsluitende borrel als 
hoogtepunten op sociaal gebied. Ze vertellen 
dat er bij Brinkhof veel open en sociale mensen 
werken, dat maakt dat de sfeer op kantoor erg fijn 
is. Ook is er iedere donderdag borrel op kantoor. 

SOLL IC ITATIEPROC EDURE

Als je komt solliciteren bij Brinkhof heb je drie 
gespreksrondes met elke ronde drie partners, 
een kennismakingslunch met twee advocaten en 
een assessment. Julian vertelt dat de procedure 
bij hem net iets anders ging omdat hij al bij 
Brinkhof stage had gelopen. “Bij een gesprek voor 
een studentstage moet je vooral laten zien dat 
je interesse hebt en kijken of je bij het kantoor 
past. Dit gesprek wordt vaak gevoerd met twee 
advocaten.” Toen hij vervolgens solliciteerde voor 
advocaat-stagiair had hij twee rondes gesprekken 
met partners in plaats van drie en het assessment. 
“Een tip voor het maken van een assessment is 
echt veel oefenen, je krijgt te horen wat voor 
testen het zijn. Sowieso is het heel belangrijk de 
sollicitatieprocedure goed voor te bereiden en goed 
te oefenen van tevoren”, vertelt Julian. Manon 
sluit zich hierbij aan. “Een goede voorbereiding is 
echt essentieel. Denk bijvoorbeeld alvast na over 
situaties en vragen die je zou kunnen krijgen.”

EEN DAG IN HE T LE VEN VAN EEN 
ADVOC A AT BI J BRINKHOF
 
Geen dag is hetzelfde bij Brinkhof. Het werk is erg 
afwisselend en er gebeuren vaak onverwachte 
dingen waardoor een goede planning essentieel 
is. Julian vertelt dat zijn dag voornamelijk bestaat 
uit processtukken schrijven, cliënten adviseren en 
interne besprekingen. “Je hebt wel een bepaalde 
structuur door de dag heen, maar vaak komen 
er onverwachte dingen omhoog. Dat maakt 
het werk voor mij heel erg leuk en afwisselend. 
Op zo’n moment moet je improviseren en goed 
op de situatie in kunnen spelen.” Julian noemt 
een voorbeeld wat hij zelf deze week nog heeft 
meegemaakt: een beslaglegging coördineren bij 
een cliënt. “Ik werd om 12.00 uur gebeld en zat 
letterlijk 5 minuten later al in de taxi, op weg naar 
de cliënt.” Hij vertelt dat hij zeker een paar dagen 
bezig is geweest met die beslaglegging en dat je 
als advocaat dus al snel goed leert plannen.

Manon legt uit dat haar dag ook vaak heel 
afwisselend is. “Het verschilt heel erg en dat 
maakt het ook zo leuk. Iedere week heb je 
jurisprudentielunches, inhouse-cursussen en je 
moet natuurlijk je vakliteratuur en jurisprudentie 
bijhouden. Voor de rest ligt het aan wat je op 
dat moment op je bordje krijgt.” Dit kan zijn een 
verkennend gesprek voeren met een cliënt, 

beginnen aan een memo, of werken aan een 
traject van advisering. “Hoe je dit indeelt is je 
eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt het ook zo 
leuk, je bent flexibel en je leert hierdoor ook goed 
je tijd indelen.” 

Verder zijn Manon en Julian beide bezig met de 
beroepsopleiding, dit is volgens Manon goed 
te combineren met het werk. “Soms is het even 
hectisch als je een hele drukke week hebt, maar 
het is wel zo afgestemd om het naast je werk te 
kunnen doen.” Julian is het daarmee eens. “De 
beroepsopleiding zorgt ervoor dat je als advocaat 
breed opgeleid bent.” Hij geeft verder aan dat je 
bij Brinkhof vaak heel specifiek met een bepaald 
rechtsgebied bezig bent en het daarom goed is 
om breed ontwikkeld te blijven en een bepaalde 
basiskennis te onderhouden.

PER SOONLI JKE HOOG TEPUNTEN
 
Een van de absolute hoogtepunten uit Julians 
carrière bij Brinkhof tot dusver is voor het eerst 
zelf een beslagprocedure afwikkelen bij een cliënt, 
waar hij al eerder in dit interview al over vertelde. 
“Voor mij was dat echt een van de hoogtepunten 
van de afgelopen paar maanden.” Daarnaast 
vertelt Julian dat hij geregeld voor zijn werk naar 
het buitenland gaat. “Afgelopen december ben ik 
mee geweest naar München voor een bespreking. 

D I L E M M A

Elke cliënt meeting beginnen met 
een korte freestyle rap

of 
In elke PowerPoint presentatie een 

ongemakkelijke uitgaansfoto?

M A N O N 
‘De uitgaansfoto.’

J U L I A N
‘Rappen sluit wel aan bij mijn muzikale 
achtergrond, een pitch in de vorm van 

een rap verkopen slaat denk ik wel aan.’

D I L E M M A

Elke dag in gala tenue 
of 

Elke dag met een korte broek aan 
naar werk?

M A N O N 
’Een korte broek impliceert goed weer, 

dus ik zou zeggen met korte broek  
naar werk.’

J U L I A N
‘Ik kies dan toch voor gala, een korte 

broek op kantoor is echt not done voor 
een man!’
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W I S T  J E  D AT ?

... Frederik Zuiderveen-Borgesius in zijn vroegere 
jaren DJ is geweest.

... de UvA 2,6 miljoen euro heeft betaald voor de inrichting van de 
buitenruimte van de Roeterseilandcampus

... DLA sinds 2018 de nieuwe sponsor is van de SViR

... McGonagle is benoemd tot docent van het jaar

... de master informatierecht steeds populairder wordt?

... privacy het ‘hotste’ topic van 2018 is

... er meer mannelijke dan vrouwelijke docenten zijn bij het IViR?

... de SViR afgelopen jaar 58 leden telde?

... het recruitmentdiner een groot succes was?

... het bestuur 2018/2019 staat te popelen om te beginnen? 

... het IViR als sinds 1989 bestaat?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 grenzeloos
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C L I N I C  L AW  I N C U B AT O R

Door: Juul ter Horst

Clinic is een in 2008 vanuit de Universiteit van 
Amsterdam opgericht initiatief om particulieren 
en start-ups van gratis juridisch advies te kunnen 
voorzien. Veel minder vermogende particulieren 
en start-ups lopen vaak tegen problemen aan 
waarvoor ze juridisch advies nodig hebben dat 
ze niet kunnen betalen. Clinic is binnen Europa 
de eerste law incubator 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. Per jaar is er plek voor 12 
masterstudenten. 

Wekelijks komen er bij Clinic nieuwe aanvragen 
van particulieren of start-ups binnen. Om tot een 
goed, juridisch advies van kwaliteit te komen, 
hebben wij wekelijks een lunchbespreking op 
een advocatenkantoor. Hier bespreken wij dan 
het advies met de advocaten, dat wij vervolgens 
weer terugkoppelen aan onze cliënt. De vragen 
die wij binnenkrijgen gaan veel over auteurs- of 
merkenrechtinbreuken. Ook krijgen we veel 
vragen van mensen die hun foto van het internet 
of uit een blad verwijderd willen krijgen, of 
vragen van mensen die door Google ‘vergeten’ 
willen worden. De vragen zijn elke keer weer erg 
uiteenlopend en heel leuk en leerzaam om te 
behandelen. Je leert de theorie uit je master toe 
te passen in te praktijk, waardoor je studie veel 
levendiger wordt.

Naast het wekelijkse juridische advies, worden 
er jaarlijks ook zes start-ups geselecteerd om te 
profiteren van een halfjaar gratis juridisch advies 
door de studenten. De studenten begeleiden per 
tweetal een start-up, en worden hierin begeleid 
door een advocatenkantoor. Voor start-ups is het 
essentieel om hun zaken van meet af aan juridisch 
goed te regelen, maar budget voor een advocaat 
is er vaak niet. De start-up begeleiding is bedoeld 
om start-ups te helpen de eerste juridische 
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stappen te maken. Dit jaar hebben we veel 
vragen gekregen over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, die afgelopen 25 mei 
2018 in werking trad. Ook helpen we met 
vragen over bijvoorbeeld merkregistraties en de 
overdracht van intellectuele eigendomsrechten. 
Aan het einde van het traject schrijven wij een 
adviesmemo, die wij uiteindelijk overhandigen 
aan de start-up. Ook dit is erg leerzaam voor ons, 
omdat je tijdens dit traject echt leert hoe een 
advocaat te werk gaat; van het intake gesprek tot 
het uiteindelijke advies. 

Verder geven wij ook veel workshops door het 
jaar heen. Deze workshops gaan vaak over 
intellectueel eigendom of privacy. We zijn 
betrokken bij het Startupinresidence project van 
de gemeente Amsterdam, geven veel workshops 
bij het Juridisch Loket en hebben dit jaar ook 
workshops gegeven bij het Amsterdam Fashion 
Institute. 

Dit jaar bestond Clinic 10 jaar, ter ere waarvan 
wij een leuke alumni lustrum borrel hebben 
georganiseerd. Ook zijn we naar Dublin geweest 
en hebben we daar de Dublin Tech Summit 
bezocht.

Kortom; bij Clinic leer je een hoop dingen, en 
maakt ontzettend veel leuke activiteiten mee. 
Je leert praktijkgericht bezig te zijn, en komt 
in ieder geval twee keer per maand op een 
advocatenkantoor. Hierdoor merk je dat de 
drempel veel lager wordt, en dat je veel meer 
ontspannen een kantoor binnenloopt, dan dat je 
aan het begin van het jaar deed. Bovendien leer 
je tijdens de start-up begeleiding hoe je het beste 
iemand kunt adviseren en leer je de juiste vragen 
te stellen. Een echte aanrader om je master nóg 
leuker en levendiger te maken dus!
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S V I R  
S T U D I E R E I S  2 0 1 8

S I N G A P O R E

Door: Moo Miero
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Terwijl we ons naar het hostel begeven raken 
we lichtelijk bedwelmd door de warme vochtige 
lucht en de walmen van wierook gemixt met 
kerriepoeder. De onbekende mannen die deze 
straten al jaren kennen kijken met open mond 
naar de Nederlandse koffersjouwende dames als 
waren zij deel van een paradeact tijdens carnaval 
in Rio de Janeiro. Om ons heen verkoopt men 
chicken Biryani en felgekleurde sari’s die je zou 
verwachten in Tamil Nadu. Echter bevinden we ons 
op een heel ander punt op de kaart, want we zullen 
de komende 10 dagen onze nachten doorbrengen 
in een klein stukje India in Singapore, waar het 
Inncrowd hostel staat. Het voelt wat onwennig, 
zoals we aangekeken worden, maar het draagt 
wel bij aan hoe je Little India moet voorstellen: 
een authentieke etnische wijk, die nog niet door 
toeristen verpest is. Het hart van Little India klopt 
voor de kleurrijke ceremonies die er plaatsvinden, 
voor de muzikale bijeenkomsten en de lekkerste 
Indiase gerechten. Maar slechts een deel van de 
Singaporese bevolking komt uit India, want het 
grootste gedeelte van de bevolking van het land 
is Chinees of Maleis. Het immigrantenland kent 
dan ook 4 officiële landstalen: Engels, Mandarijn, 

Maleis en Tamil. Nadat we in het hostel begroet 
zijn, gaan we om de hoek zitten om wat te eten. 
De keuze is reuze. Van chicken masala tot mee 
goreng op z’n Indiaas; bij het eerste restaurantje 
blijkt al hoezeer de verschillende culturen met 
elkaar zijn verweven. 

MA ANDAG

De volgende dag gaan we al vroeg op 
ontdekkingsreis. We nemen de boot naar Pulau 
Ubin, een eilandje te midden van Singapore en 
Maleisië, waar we een fietstocht maken. Het 
eiland geeft weer hoe Singapore eruitzag voordat 
het onder handen werd genomen en werd 
omgetoverd tot een concrete jungle. De natuur 
gaat er nog haar eigen gang en kent haar eigen 
inwoners: zwijnen, vogels, varanen en krabben 
leven er in alle vrijheid en zijn niet bang zich aan 
ons te vertonen. Zo onbevreesd als deze dieren 
zijn, zo bang zijn wij als een apenfamilie besluit 
om ons te komen begroeten. Moeders met baby’s 
zitten op de grond, een imposantere aap probeert 
indruk op ons te maken en een klein aapje slingert 
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over ons hoofd naar een andere boom om beter 
zicht te hebben. Als ik zeg dat we bang zijn, bedoel 
ik daarmee een deel van de groep. Het andere 
deel neemt rustig de tijd om foto’s te maken en 
blijft zelfs zo lang hangen, dat een aapje het zat 
wordt en heldhaftig probeert een fietsband aan 
te vallen, om maar duidelijk te maken dat we nu 
weer door moeten fietsen. We fietsen langs mooie 
meertjes en stukken moeras en kijken vanuit een 
toren uit over het eiland en de zee. Daarna nemen 
we de boot weer terug en maken een tussenstop 
bij het foodcourt aan de andere kant van het water 
waar vooral veel Chinese gerechten te vinden zijn. 
Op tafel staan onder andere dumplingsoep, cha 
sieuw met noodles en drakenfruitshakes.  

DIN SDAG  

Op dinsdag wordt eer gedaan aan het feit dat deze 
reis een studiereis is. Nadat we de zaterdagnacht 
hebben afgesloten met drankspelletjes in het 
hostel, is het vandaag tijd om langs te gaan bij 
het advocatenkantoor Dentons & Rodyk. Het 
kantoor gaf aan niet erg bekend te zijn met het 
feit dat studenten langskomen bij kantoren, maar 
dat ze hun best zouden doen om ons bezoek 
zo interessant mogelijk te maken. Er worden 
presentaties gegeven over de intellectuele 
eigendomsrechten in Singapore, er wordt verteld 
over het kantoor zelf en ook over de mensen die 
er aangenomen worden. Op de octrooiafdeling 
werkt een meisje dat een bètastudie achter 
de rug heeft en hoewel het al snel duidelijk 
wordt dat ze ontzettend slim is, blijft het meisje 
bijna ongemakkelijk bescheiden en geeft ze 
graag het woord weer aan haar meerdere. De 
bescheidenheid onder de Singaporese inwoners 
in een gesprek staat in groot contrast tot de hoge 
status die Singaporezen door middel van hun 
bezittingen en carrière willen uitstralen. Dure 
winkelcentra zijn er in overvloed en merkkleding 
is de standaard. Als men uitgaat staan er iedere 
nacht grote flessen alcohol op tafel en een huis 
kopen gaat alleen maar als je minstens een 
miljoen dollar neerlegt. Het liefst gaat men in een 
wit overhemd naar het werk, dus werk waar je 
vies van wordt doet liever niemand Maar uiterlijk 
vertoon en persoonlijkheid lijken mijlenver uit 
elkaar te liggen, want als een Singaporees moet 
vertellen over iets wat hij bereikt heeft, wordt hij 
verlegen en als je aan iemand die op weg is naar 
zijn werk de weg vraagt, geeft hij niet aan geen 

tijd te hebben, maar loopt hij tot aan het eindpunt 
met je mee. Ook blijkt uit het beleid dat wordt 
gevoerd in het Singaporese bedrijfsleven dat 
er juist zo min mogelijk verschil tussen mensen 
moet zijn. Mensen van alle afkomsten en zowel 
mannen als vrouwen hebben gelijke kansen. Een 
internationale vrouwendag klinkt volgens de 
spreker van Dentons & Rodyk in Singapore dan 
ook heel raar, omdat vrouwen sowieso al gelijk zijn 
aan mannen in Singapore. De juristen van Dentons 
& Rodyk voelen zich vereerd ons ontmoet te 
hebben en geven aan het eind van de presentatie, 
vanaf hun kantoor uitkijkend over heel Singapore, 
nog een uitgebreide uitleg over wat we allemaal 
moeten zien en moeten doen. Dentons & Rodyk 
heeft ons in hun chique kantoor met Singaporese 
gastvrijheid ontvangen. 

WOEN SDAG

We beginnen de dag met een bezoek aan het 
Future Law Innovation Programme (FLIP) van 
de Singapore Academy of Law. We worden 
verwelkomd door een Française die tijdens het 
backpacken met haar man besloot om in Singapore 
te blijven en daar nu al jaren werkzaam is. Na haar 
master werd ze gevraagd om mee te helpen bij het 
opzetten van het opleidingsprogramma. Ze vertelt 
over Legal Tech en over hoe de techniek achter 
het recht steeds belangrijker wordt. Desondanks 
lijken advocatenkantoren van de oude stempel 
er niet veel interesse in te hebben: wat ooit goed 
was, hoeft niet veranderd te worden. Ze legt ons 
dan ook uit dat innoveren niet betekent dat alle 
roeren omgegooid moeten worden. Het gaat 
er juist om dat we de techniek inzetten om het 
juridische systeem nog functioneler te maken. 
Er begint een discussie over hoe ver dit dan zou 
moeten gaan. Betekent dit dan dat computers 
het leeswerk voor ons zullen gaan doen en zal 
dit er dan niet toe leiden dat juristen te weinig 
zelf doen en zo slechter worden in hun vak? Kan 
innovatie ervoor zorgen dat robots uiteindelijk 
onze banen zullen overnemen? Het blijkt dat de 
techniek nog lang niet zo ver is en dat we het op 
deze manier groter maken dan het is. In principe 
gebruiken we de techniek nu al om een deel van 
ons werk te doen bijvoorbeeld bij het opzoeken 
van jurisprudentie op je laptop.

Na FLIP gaan we naar de Nederlandse ambassade. 
De ambassade bevindt zich bij Orchard Rd, de 
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grootste winkelstraat van Singapore. Hermès en 
Gucci, Prada en Louis Vuitton: alle grote merken 
zijn er vertegenwoordigd. Straatmuzikanten 
zingen liedjes in allerlei verschillende talen en 
er staan rijen mensen te wachten bij kraampjes 
waar ijswafeltjes worden verkocht. De straten 
zijn zo schoon dat je ervan zou kunnen eten en 
de planten lijken wel van plastic, zo goed worden 
ze onderhouden. Men zegt wel eens dat het gras 
aan de overkant altijd groener lijkt te zijn, maar 
in dit geval is het ook echt zo. De Nederlandse 
ambassadeur vertelt ons over hoe diplomaten 
altijd hopen op een aanstelling in Singapore, 
omdat het hier allemaal zo goed geregeld is. Een 
van de taken van de ambassade is ervoor zorgen 
dat Nederland economisch zo goed mogelijk 
vertegenwoordigd is. Volgens de ambassadeur 
heeft een Nederlander bij de opbouw van 
Singapore een grote vinger in de pap gehad en zijn 
de banden met Nederland dan ook erg goed. Veel 
grote Nederlandse bedrijven hebben vestigingen 
in Singapore en andersom heeft Singapore veel 
geïnvesteerd in Nederlandse projecten, zoals 
bijvoorbeeld in het Bajes Kwartier, een stadswijk 
waar de Bijlmerbajes plaats voor zal gaan maken. 
Singapore doet er alles aan om voor bedrijven 
zo aantrekkelijk mogelijk te zijn en heeft dan ook 
bepaalde garanties die men in andere landen 
niet kan krijgen. Zo blijkt bijvoorbeeld ook bij de 
bijeenkomst in Singapore van Donald Trump en 
Kim Jong-un deze week, waar de politie enkel op 
vriendelijke toon instructies geeft aan het publiek 
en waar zelfs van een eenmansdemonstratie 
geen sprake is. Demonstreren is volgens de 
ambassadeur dan ook verboden, maar door de 
zelfcensuur in Singapore haalt over het algemeen 
ook bijna niemand het zich in het hoofd om iets 
te doen dat in strijd is met de wet. Het land kent 
allerlei regels om het volk in toom te houden, 
maar het volk weet zelf ook maar al te goed wat 
er van ze verwacht wordt. Dit is ook waarom wij 
ons er als toeristen zo veilig voelen. Echter moet 
er daardoor wel op vrijheid worden ingeleverd. 
Water drinken in de metro, thuis naakt rondlopen 
of een openbaar toilet niet doorspoelen kan hoge 
boetes opleveren (Singapore wordt wel eens als 
grapje een fine city genoemd). Daarnaast kunnen 
vandalisme of aanranding stokslagen tot gevolg 
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hebben en op het smokkelen van drugs staat 
de doodstraf. Een van de studenten vraagt zich 
af of er ook onderwerpen zijn waar niet over 
gesproken mag worden. De ambassadeur noemt 
het doen van racistische uitspraken. In Singapore 
is iedereen gelijk en wordt er alles aan gedaan 
om mensen van allerlei verschillende afkomsten 
in harmonie met elkaar samen te laten leven. 
Iemand van een bepaalde afkomst als minder 
bestempelen is dan ook uit den boze. Het gaat 
zelfs zo ver dat er in de overheidswoningen voor 
wordt gezorgd dat er een gelijk percentage van 
verschillende nationale bij elkaar komt te wonen, 
zodat er minder groepsvorming ontstaat. “Minder, 
minder” taferelen zullen zich hier dan ook nooit 
voordoen. Hoewel er wel minder vrijheid is dan 
in Nederland, zijn er in Singapore hierdoor wel 
voordelen die er in Nederland niet zijn. Ik denk dat 
na dit bezoek bij iedereen de vraag door het hoofd 
spookt waar de grens tussen vrijheid en veiligheid 
moet liggen en wat Nederland en Singapore van 
elkaar zouden kunnen leren. 

In de avond gaan we naar Attica, want het blijkt 
iedere woensdag Ladies night te zijn en dit 
betekent gratis drankjes en manicures voor de 
vrouwen. Vooral de gratis drankjes zijn geen 
overbodige luxe, in een land waar je voor een 
mixdrankje al gauw 20 Singaporese dollar betaalt. 
De club trekt zowel Singaporezen als toeristen aan 
en het nachtleven doet in geen enkel opzicht onder 
voor het Nederlandse nachtleven. Maar ondanks 
dat er professionele danseressen aanwezig zijn, 
trekken de SVIR-leden deze avond alle aandacht 
naar zich toe met hun Nederlandse dansmoves. 

DONDERDAG

Na twee dagen studie-gerelateerde uitstapjes 
is het voor ons studenten tijd om een dag van 
Singapore te genieten. De groep splitst zich op en 
ieder gaat zijn eigen weg. Een deel van de groep 
gaat naar Sentosa, een eiland waar de golfbanen, 
hotels, pretparken en de stranden kortgeleden 
aangelegd zijn. Het eiland dat nu symbool staat 
voor plezier, was vroeger een plek waar Britse en 
Australische soldaten door de Japanners gevangen 
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werden gehouden in kampen en waar veel 
Chinezen geëxecuteerd zijn. Het vroegere “eiland 
des doods” zorgt ondanks het lugubere verleden 
voor een heerlijk dagje zon. Het water is heerlijk 
warm en de zorgvuldig gedeponeerde zandkorrels 
geven een fijne ondergrond om lekker even op 
te bakken. Er wordt gelummeld in het water en 
daarna eindigt iedereen in een strandtent voor 
een lekkere Europese maaltijd.

Een ander groepje gaat naar het MacRitchie 
Reservoir om een treetop walk te doen. We gaan 
op zoek naar varanen, pythons en vliegende 
maki’s en hopen nog een selfie-makaak tegen te 
komen. Aan het eind van de dag gaat het grootste 
gedeelte van de groep naar Ce La Vi, een club bij 
Marina Bay Sands, met een goed uitzicht over de 
stad. De stad is prachtig en door de omgeving en 
alle decadentie om ons heen krijgen we even het 
gevoel alsof we in een film terecht zijn gekomen. 
We kijken uit over het reuzenrad en het water 
om ons heen. De biertjes worden verruild voor 
Gin & Tonics en de Amsterdamse kroeg maakt 
plaats voor een openlucht bar omringd door 
zwembaden. Vanavond legt Nederland het even 
af tegen Singapore.

VRI JDAG

De volgende dag staan we om 9:30 alweer klaar 
voor ons bezoek aan een journalist en een advocaat 
die allebei de Singaporese nationaliteit hebben. 
De journalist is een vrouw die op freelancebasis 
schrijft voor internationale kranten en een eigen 
blog heeft waar ze over de politiek schrijft. Als 
freelancer heeft ze geen persvoordelen en mag ze 
dus niet zomaar overal bij zijn. Omdat de advocaat 
er nog niet is, begint zij met praten. Ze vertelt over 
de beperkte vrijheid van meningsuiting in het land 
en over hoe dat van invloed is op de journalistiek. 
Bang is ze niet, maar ze weet wel dat ze voor 
ieder stuk dat ze schrijft aangeklaagd kan worden. 
Omdat er overal in Singapore camera’s hangen, 
weet je nooit wanneer de overheid meekijkt of 
meeluistert. Ze vertelt over eerdere zaken tegen 
journalisten. Een zaak die in Nederland kansloos 
zou zijn, viel uit in het voordeel van de aanklager, 
omdat de ruime term defamation op zo’n manier 
werd geïnterpreteerd dat men de daad van de 
journalist er onder kon laten vallen. Het gevolg 
van de zaken is dat er hoge boetes betaald 
moeten worden, maar ze kent geen journalisten 

die in de gevangenis zijn beland om iets dat ze 
geschreven hebben. De vrijheid van meningsuiting 
is volgens haar heel erg beperkt en ondanks dat 
het schrijven over zaken die nadelig zijn voor de 
Singaporese overheid bepaalde risico’s met zich 
meebrengen, vindt ze het toch van belang dat het 
wordt gedaan. 

De advocaat komt een uur later binnen. Hij draagt 
een “I’m with stupid …”-shirt en heeft blauwpaars 
haar. Niet je alledaagse advocaat dus, en we zijn 
dan ook benieuwd naar zijn verhaal. Hij is advocaat 
op het gebied van IE, IT en Privacy en doet veel 
grote zaken in Singapore. Echter geeft hij juist aan, 
als een student ernaar vraagt, dat hij vindt dat de 
vrijheid van meningsuiting helemaal niet beperkt 
is. Volgens hem zijn er bepaalde kaders waarbinnen 
men zich moet bewegen en als men daarbuiten 
treedt is dit als vanzelfsprekend een overtreding 
van de wet en niet juist. Als iedereen zich aan die 
regels houdt werkt dat in het voordeel van het 
land. Volgens hem zijn de regels er voor een reden 
en is de vrijheid van meningsuiting die zich binnen 
die lijnen bevindt ruim genoeg. Hoewel er in de 
Singaporese kranten nooit iets negatiefs over de 
politiek in Singapore zal worden geschreven, heeft 
men wel toegang tot alle kranten in de wereld. Dat 
een groot deel van de Singaporezen deze kranten 
niet leest, is hun eigen probleem. De vrijheid van 
meningsuiting in Singapore betekent dus vooral 
de vrijheid tot informatievergaring en niet zozeer 
de uiting zelf, omdat deze nu eenmaal niet zomaar 
gepubliceerd zal worden. Als iemand vraagt of hij 
het gevoel heeft dat hij eigenlijk een strijd levert 
tegen het Singaporese systeem door advocaat 
te zijn, zegt hij dat hij juist alles doet voor het 
systeem en dat hij nooit tegen het systeem in zou 
gaan. Na het gesprek is het in ieder geval duidelijk 
dat er verschillende meningen zijn over de vrijheid 
van meningsuiting en dat grondrechten op 
verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen 
worden. Net zoals eerder blijkt weer dat er zowel 
voordelen als nadelen kleven aan de regels die 
gelden in Singapore en het zet ons weer aan het 
denken over hoe vrij Nederland eigenlijk is.

Na het bezoek gaat een deel van de groep naar 
het nationale museum om iets op te steken over 
de geschiedenis van Singapore. Daarna komt 
iedereen samen in Little Arabia, een toeristisch 
straatje waar nog even een drankje en een hapje 
wordt gedaan. 
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Z ATERDAG

Een deel van de groep vertrekt ’s ochtend naar 
het eilandje Lazarus. Het duurt even voordat ze er 
zijn, omdat de boot meerdere malen stopt, maar 
als ze op het eiland aankomen is er dan ook bijna 
niemand en de groep heeft een eigen onbewoond 
eiland voor een dag. Dit is best wel bijzonder, als 
je kijkt naar hoe druk de stad of het Sentosa eiland 
is. Ze hebben een aantal uur in de zon gelegen, 
maar zo wit als ze erheen gaan, zo rood komen 
ze weer terug. De Singaporese zon heeft bikini-
afdrukken achtergelaten en zelfs degenen die 
zich ingesmeerd hadden komen terug met rode 
strepen op de plekken die ze per ongeluk hadden 
overgeslagen. Waar de zon de afgelopen dagen 
niet veel indruk op onze huid had gemaakt, liet hij 
nou een stempel achter waar ze voor weken niet 
meer vanaf zouden komen. Een ander deel van 
de groep gaat naar het Ultra Festival, een van de 
grootste festivals in Singapore waar elektronische 
muziek wordt gedraaid. Afrojack, Sunnery James 
& Ryan Marciano en DJ Snake spelen er onder 
andere. Hoewel een festival in Singapore wel wat 
benauwder is dan een festival in Nederland, is het 
een once-in-a-lifetime experience en is iedereen 
blij dat ze gegaan zijn. 

Later op de dag gaat iedereen naar Singapore’s 
voornaamste attractie: de Supertrees van 
Gardens by the Bay. Het is een futuristisch bos 
met een bijzondere, gratis te bezoeken lichtshow 
(Garden Rhapsody) die iedere dag ontzettend 
veel bezoekers aantrekt. Op de metalen bomen, 
waarvan de hoogste 50 meter hoog is, groeien 
allerlei planten en het idee was dan ook om te 
zorgen voor meer groen in de stad. Als de show 
begint, gaat iedereen op de grond liggen en 
transformeert op de maat van klassieke muziek 
heel het park door de honderden gekleurde 
lichtjes in een soort Avatarwereld. We blijven 
nog even zitten en gaan dan weer richting het 
hostel, omdat we vanavond naar 1 Altitude gaan. 
1 Altitude is de hoogste openlucht nachtclub van 
de wereld. Het is er druk en de muziek staat hard, 
maar de club is opnieuw weer prachtig en geeft 
ons het beste uitzicht over Singapore dat we tot 
nu toe gezien hebben. We kijken uit over de hoge 
kantoren, de grote boten die in het water stilliggen 
en de lichtshow afkomstig uit allerlei gebouwen, 
die zich opnieuw gratis voor ons afspeelt.

ZONDAG

Ook zondag gaat er weer een aantal mensen naar 
Lazarus; de zon houdt hen niet tegen. Een andere 
groep gaat naar Chinatown om daar tempels 
te bezoeken. Er zijn zowel Chinese als Indiase 
tempels en ze variëren van “niet erg bijzonder” 
tot “ontzettend mooi”. In de ene tempel zit het 
plastic nog om de attributen heen en in de andere 
tempels is alles tot in het detail majestueus. 
Mensen brengen offertjes en staan stil bij de 
afbeeldingen van de goden die ze aanbidden. 
In de Buddha Tooth Relic Tempel wordt een 
workshop Boeddhisme en meditatie gegeven 
en in de Sri Marriamman Tempel vindt net een 
ceremonie plaats. Hoewel Singapore niet bekend 
staat om de authentieke, impressieve tempels, 
is het toch leuk om in zo’n kort tijdsbestek van 
de huizen van verschillende religies iets mee te 
kunnen pikken. Na de tempels verzamelen we 
ons bij het eerste Hawker Centre van Singapore 
waaraan een Michelinster is uitgereikt. Het is er 
ontzettend druk, maar in tegenstelling tot wat je 
van een dergelijk restaurant zou verwachten, is 
het allesbehalve luxe en doet het eerder denken 
aan een fastfood restaurant. We bestellen het 
bekroonde gerecht: Kantonese soja kip met rijst. 
En ondanks dat het voor de meesten toch een vraag 
blijft waarom nu precies dit gerecht sterwaardig 
is, is het een prima maaltijd en weer eens wat 
anders dan een broodje kaas voor lunch. Daarna 
gaan we naar de botanische tuin, waar vooral de 
orchideeëntuin indruk maakt. Er wordt nog wat 
in het gras geslapen en ‘s avonds ontmoeten we 
elkaar in Southbridge, een gezellige cocktailbar 
in Clark Quay. Er worden cocktails besteld als 
Sex on the Quay en er wordt nog een laatste 
keer geproost op de reis. Als iedereen op bed ligt 
besluiten drie mensen om nog een nachtduik te 
doen in een groot zwemparadijs behorende bij 
een appartementencomplex, om zo toch een keer 
in Singapore de regels gebroken te hebben. 

MA ANDAG

Vandaag vliegen we terug naar Nederland. 
Er wordt nog één keer luxe ontbeten in Arab 
Street of bij Orchard Rd en daarna worden de 
laatste dollars uitgegeven aan souvenirtjes of 
kleding. In de namiddag verzamelen we in het 
hostel en vertrekken we met zijn allen naar het 
mooiste vliegveld van de wereld, Changi Airport. 
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We maken nog een spannende tocht door de 
Sunflower Garden en doen nog een drankje 
voordat we Singapore dan echt gedag moeten 
zeggen. Het afscheid is bitterzoet: Singapore was 
prachtig, maar de gedachte aan ons eigen bed 
en onze eigen douche zorgen ervoor dat thuis 
ook aantrekkelijk klinkt. Waar we het in ieder 
geval allemaal over eens zullen zijn is dat we 
naast een superleuke reis, ook een leerzame reis 
achter de rug hebben. Ondanks dat Singapore 
een ver ontwikkeld, welvarend land is, net zoals 
Nederland, verschillen de landen en de geldende 
regels als dag en nacht. Vrijheid en het belang 
van de maatschappij zijn niet altijd zo met elkaar 
verweven als wij denken dat ze zijn. Wat normaal 
is verschilt niet alleen per land, maar ook per 
persoon. Alles heeft te maken met interpretatie.  
Misschien is volledige vrijheid wel niet altijd de 
heilige graal en is het niet erg om ons soms aan 
wat meer regeltjes te moeten houden, als dat 
ervoor zorgt dat iedereen zich veiliger kan voelen 
en als dat het land mooier maakt. Het is fijn om 
hier ’s avonds als vrouw gewoon rond te kunnen 
lopen zonder op je hoede te moeten zijn, maar 
als ik constant het gevoel zou hebben dat ik door 
camera’s in de gaten wordt gehouden, zou me dat 
wel benauwen. Dit zijn slechts hersenspinsels, 
die Singapore nou eenmaal bij je teweegbrengt. 
In Singapore is alles goed geregeld, maar na deze 
reis apprecieer ik mijn vrijheid nog wat meer 
dan hiervoor. Singapore is a fine city – but the 
Netherlands is mighty fine as well.
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