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EDITORIAL

De SViR is opgericht in 2011, en sinds jaar en dag 

ziet de Informail er hetzelfde uit. Dit jaar dachten 

wij: laten wij het eens anders doen. Zoals u op 

de voorpagina wellicht is opgevallen, hebben 

wij ervoor gekozen om, in tegenstelling tot de 

eerdere edities van de Informail, deze editie niet 

in een thema te gieten. De reden: we konden 

simpelweg niet kiezen. Het informatierecht is 

wat ons betreft het interessantste rechtsgebied, 

omdat er elke dag wel weer iets verandert. Juist 

om die reden vonden wij het erg moeilijk en 

bovendien zonde om ons te beperken tot slechts 

één thema binnen dit rechtsgebied. 

Ook nieuw dit jaar is onze website. Onder het 

motto ‘SViR professionaliseert’ vonden wij dat 

het tijd werd om dat ook aan de buitenwereld te 

laten blijken. Bovendien kwam zo’n nieuwe site 

handig uit voor ons als redactiecommissie: elke 

anderhalve maand hebben wij namelijk een blog 

uitgebracht, die goed tot zijn recht kwam op de 

nieuwe website. Omdat wij zelf enthousiast zijn 

over de stukken die wij hebben geschreven, kunt 

u van drie van onze blogs nog een keer genieten 

in deze Informail. 

De Informail is natuurlijk niet het enige waar 

wij ons mee bezig hebben gehouden het 

afgelopen jaar. We zijn in september begonnen 

als ‘blanco’ masterstudenten en kijk eens waar 

we nu staan. We hebben (met bloed, zweet en 

tranen weliswaar) onze tentamens gehaald, 

verhitte discussies gevoerd in veel verschillende 

werkgroepen, paperextensies ingeleverd, 

scriptiedeadlines gehaald en als kers op de 

taart ook nog de nieuwe editie van de Informail 

samengesteld. Afgelopen jaar hebben we veel 

van onze docenten, maar vooral veel van elkaar 

geleerd. We hebben door alle activiteiten onze 

kennis toe kunnen passen in de praktijk en ons 

verder kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. 

Het is een eer om al deze verschillende facetten 

van onze informatierechtmaster bij elkaar te 

mogen brengen in de nieuwste editie van de 

Informail die hier nu voor u ligt. Veel leesplezier! 

Liz de Rijke 

Secretaris SViR 2018/2019
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VOORWOORD BESTUUR

Afgelopen jaar begonnen er weer 60 enthousiaste studenten aan de master Informatierecht. Menig 

student wist waarschijnlijk wel ongeveer wat de Master zou brengen, maar wat het Informatierecht 

nou precies inhield was nog vaak onduidelijk. Ongeveer een jaar later en veel kennis rijker blijkt dat 

het Informatierecht niet onder een noemer valt te scharen, maar bestaat uit de samenkomst van 

verschillende onderwerpen en rechtsgebieden die overal terugkomen in de maatschappij. 

De rode draad binnen deze onderwerpen is dat deze tijdens het ontstaan van de studie 

Informatierecht actueel waren en dat ze dat nog steeds zijn. Toch hebben zoekmachines, sociale 

media en big data de laatste jaren het Informatierecht op zijn kop gezet en lijkt het erop dat het 

Informatierecht nog lang in de schijnwerpers zal blijven staan. 

Gedurende het studiejaar merk je dat arresten die je bestudeert aan het begin van een vak, 

achterhaald zijn zodra je het tentamen hebt gemaakt. Het zomaar aannemen van rechtsregels die 

worden gegeven door de Hoge Raad of het Hof van Justitie is er dan ook niet bij.  Actief meedenken 

en een mening vormen over de onderwerpen die worden besproken tijdens college staat centraal.

Het persoonlijke doel van het bestuur 2018-2019 was om de SViR voor en achter de schermen naar 

een hoger professioneel niveau te tillen. Met het maken van een nieuwe site, het verbeteren van de 

boekhouding en het verstevigen van de externe en interne relaties heeft de SViR op professioneel 

gebied weer een volgende stap heeft gezet. Naast de academische en erudiete vooruitgang die de 

studenten in de collegebanken boeken, heeft de SViR dit jaar geprobeerd om de studenten met de 

praktijk in aanraking te laten komen en ervoor te zorgen dat er snel een goede band ontstaat tussen 

de studenten.

Gedurende het jaar zijn de activiteiten aangehouden die in eerdere jaren een succes zijn geweest. Als 

kers op de taart werd  dit jaar de jaarlijkse studiereis georganiseerd naar Seoul. De stad van Samsung, 

5G en strengere gegevensbescherming dan de AVG. Een gezellige, maar educatieve afsluiting van het 

jaar.

Met trots kunnen we zeggen dat dit jaar wederom een succes is geweest. De eerste week in de 

collegebanken was nog een beetje aftasten; waar en naast wie ga ik zitten? Maar al snel is er een 

hechte groep ontstaan, de activiteiten waren druk bezocht en het stond vol tijdens de borrels. 

Dit is natuurlijk te denken aan het sterke fundament van de verenging wat is gelegd door de vorige 

besturen. Echter is het succes van dit jaar te danken aan het enthousiasme en de inzet van de 

commissies en alle leden. Zonder sponsoren en externe relaties is het bestaan van de vereniging niet 

mogelijk, dus ook veel dank aan de bijdrage die zij hebben geleverd. 

Wij hebben dit jaar de eer gehad om ons een jaar lang in te zetten voor deze mooie vereniging.  

Helaas komt aan alles een eind en laten wij de vereniging met het volle vertrouwen in de handen van 

het volgende bestuur.  

Het bestuur 2018-2019

Jesse Faber – Voorzitter

Liz de Rijke – Secretaris

Maciek Bednarski – Commisaris extern

Lisanne Bruggeman - Penningmeester
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REDACTIECOMMISSIE 

Iets meer achter de schermen, maar daarom zeker niet minder belangrijk: de redactiecommissie 

van de SViR. Nadat we dit jaar een mooie nieuwe website hebben gekregen, konden onze blogs 

daar natuurlijk niet missen. Zes blogs in totaal hebben we uitgebracht; allemaal over een ander 

informatierechtelijk onderwerp. Naast deze blogs zijn we hoofdzakelijk bezig geweest met het 

samenstellen van het mooie blad dat voor u ligt: de Informail 2018/2019. Het doel was enerzijds 

om de lezer op informatierechtelijk vlak wat bij te brengen en anderzijds (bovenal) u allen een 

goed overzicht te geven van het mooie jaar dat wij samen hebben gehad. Activiteiten, borrels, 

recruitmentevent en een reis naar Seoul: met dit blad krijgt u een idee van wat wij allemaal hebben 

ondernomen het afgelopen jaar. Iedereen veel dank voor de goede organisatie en het fantastische 

jaar! 

 

De Redactiecommissie 

V.l.n.r.: Julia van der Veen, Erwin Feenstra, Ayrin Hassani Barbaran, Naomi Appelman, Hannah van 

Kolfschooten, Sara Azerki.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
 

Met een master als Informatierecht vallen er natuurlijk genoeg leuke activiteiten te organiseren voor 

een enthousiaste groep studenten. De start van het masterjaar in september betekende voor ons dan 

ook gelijk de start van ons activiteitenjaar. 

Dit jaar hebben we met elkaar veel diverse activiteiten ondernomen. Het begon al goed met de 

eerste echte borrel na de eerste tentamenweek in oktober. Het was een goede kick-off voor de 

serieuzere activiteiten die al op de planning stonden. Zo hebben wij een bezoek gebracht aan 

advocatenkantoren Bird & Bird in Den Haag, DLA Piper, Brinkhof en Hoogenraad en Haak. Omdat 

wij onze medestudenten een breder beeld willen geven van wat allemaal wel niet mogelijk is na de 

master Informatierecht, hebben we ook een bezoek gebracht aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bovendien hebben we tijdens een bezoek aan de juridische afdelingen van de NPO/NOS een kijkje 

in de keuken kunnen nemen hoe het eraan toegaat in de mediawereld. Als klap op de vuurpijl hebben 

we een foto mogen maken in de NOS journaal studio. 

Vrijdag 7 juni vond de knallende afsluiter van het jaar plaats: het recruitmentevent. Hierbij waren vijf 

advocatenkantoren aanwezig: Brinkhof, DLA Piper, Stibbe, Bureau Brandeis en Kennedy van der Laan. 

We hebben eerst met z’n allen een rondje gevaren door Amsterdam en vervolgens genoten van een 

heerlijk diner. Het was een mooie afsluiting van een fantastisch jaar. 

Bedankt! 

De Activiteitencommissie 

Akkeroos Kremers, Anouk van Rijn, Julie Visser, Lisa Pennings, Nadine Kok, Riesa van Doorn, Valentijn 

de Laet 

Recruitmentevent 2019, georganiseerd door de activiteitencommissie
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REISCOMMISSIE
 

Dit jaar heeft de reiscommissie de studiereis georganiseerd naar Seoul, Zuid-Korea. 

Van 17 tot en met 26 juni zijn wij met een groep van negentien studenten afgereisd 

naar deze wereldstad. De keuze voor Seoul was snel gemaakt, omdat deze stad een 

van de voorlopers is op het gebied van technologische ontwikkelingen en daarnaast 

veel waarde hecht aan strenge privacywetgeving. In het kader van onze studie 

was dit dus de perfecte locatie om inhoudelijk meer te weten te komen over de 

werking van het informatierecht in een niet-Europees land.

Tijdens onze reis hebben wij meerdere studiegerelateerde bezoeken afgelegd, 

waaronder een bezoek aan het advocatenkantoor Yulchon. Dit kantoor is een van 

de grootste kantoren van Seoul en is meerdere malen verkozen tot ‘law firm of 

the year’. In hun kantoor met uitzicht over de stad hebben wij een uitgebreide 

presentatie gekregen van drie partners over het intellectueel eigendomsrecht 

en de privacywetgeving in Zuid-Korea. Vervolgens brachten wij een bezoek aan 

de Nederlandse Ambassade. Hier hebben wij een leuk en informeel gesprek 

gehad over de Koreaanse cultuur. Daarnaast zijn wij op bezoek geweest bij het 

vooraanstaande advocatenkantoor Lee & Ko. Tijdens dit bezoek hebben wij een 

interactieve sessie gehad met drie partners van het kantoor, waarin zij ons veel 

hebben verteld over de privacywetgeving in Zuid-Korea en over hoe in Seoul om 

wordt gegaan met de snel veranderde wereld van kunstmatige intelligentie. Tot slot 

zijn we langs geweest bij de Korean Copyright Commission, waar wij een lezing 

hebben gekregen over de Zuid-Koreaanse auteurswet, en is er meer geleerd over 

de Zuid-Koreaanse politiek tijdens een rondleiding door de National Assembly.

Naast de inhoudelijke activiteiten hebben wij ook mogen genieten van al het andere 

dat Seoul ons te bieden had. We hebben meer geleerd over de Koreaanse cultuur 

door het bezoeken van paleizen en musea in de stad en we hebben uitgebreid 

genoten van de Koreaanse keuken. Daarnaast brachten wij een bezoek aan de grens 

tussen Noord- en Zuid-Korea. Tot slot hebben wij voor de afwisseling ook nog een 

natuurpark bezocht, waar wij na een zware klim naar de top van de berg werden 

beloond met een prachtig uitzicht over de stad. 

De reiscommissie kijkt terug op een leerzame en gezellige reis met een heel leuke 

groep deelnemers. 

De reiscommissie 2018-2019

Hannah de Leeuw, Janneke Popma, Thijs Bakker, Alexandra Bogaards, Gonnie 

Smelting, Joep Bakker en Daniel Osterwald
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DE MEDISCH NEPNIEUWS-
EPIDEMIE OP SOCIALE MEDIA

“Fake news”, ook wel online desinformatie, 

wordt door het Instituut voor Informatierecht 

omschreven als informatie die opzettelijk wordt 

gefabriceerd en verspreid met de intentie 

om anderen te bedriegen en misleiden om 

onwaarheden te geloven of controleerbare feiten 

in twijfel te trekken.3 “Medical fake news” wordt 

door de Maryland Health Communication and 

Informatics Research Branch omschreven als 

gezondheidsinformatie die (momenteel) onwaar 

is vanwege een gebrek aan wetenschappelijk 

bewijs.4 Deze zomer startte het Instituut voor 

Verantwoord Medicijngebruik een online 

campagne tegen “medisch nepnieuws” op sociale 

media.5 Afgelopen maand schreef de Amerikaanse 

cardioloog Warraich zelfs dat “fake medical 

news” levensbedreigend is.6 Maar is medisch 

“nepnieuws” echt zo gevaarlijk? En wat is het 

medicijn tegen deze online gezondheidsonzin-

epidemie op sociale media?

GEVAREN VAN MEDISCH “NEPNIEUWS” 

OP SOCIALE MEDIA

Patiënten googelen steeds meer.7 Daarnaast 

worden sociale media steeds meer gebruikt 

om medische informatie te zoeken en delen.8 

Hoewel veel artsen de positieve effecten9 

van vooraf googelen op de geïnformeerde 

Door Hannah van Kolfschooten

De Vereniging tegen de Kwakzalverij noemt talloze voorbeelden van 
misleidende informatie over gezondheid, zoals het genezen van kanker met 
zouttherapie en azijn en het bestrijden van bijwerkingen van chemotherapie 
met honing.1 De laatste jaren heeft onjuiste medische informatie zich 
snel uitgebreid tot sociale media: uit recent onderzoek bleek dat van de 
populairste medische berichten op sociale media maar liefst veertig procent 
misleidende informatie bevatte, en dat deze berichten in vijf jaar tijd 451.272 
maal gedeeld waren.2 Critici bestempelen deze trend als “medical fake news”.

besluitvorming erkennen, worden de grote 

hoeveelheden onbetrouwbare medische 

informatie op internet als gevaar gezien.10 

Zo stopte een op de tien gebruikers van 

cholesterolverlagende statines met het middel, 

nadat een artikel over ernstige bijwerkingen 

“viral” ging op sociale media, zonder de 

zeldzaamheid van deze bijwerkingen te 

vermelden.11 Daarnaast blijkt dat incorrecte 

informatie op sociale media een grote rol 

heeft gespeeld in de afname van vertrouwen in 

vaccinaties.12 Ook tijdens de Ebola-uitbraak13 

in West-Afrika werd massaal medische 

desinformatie verspreid over onjuiste 

preventiemiddelen (drinken van zout water) 

en non-existente risico’s (Ebola zou zich ook 

in de Verenigde Staten kunnen verspreiden).14 

Enkele mensen overleden door het drinken van 

te veel zout water, en er werd een verhoogd 

paniekniveau vastgesteld onder sociale media-

gebruikers.15

 

Medisch “nepnieuws” wordt vooral risicovol 

als patiënten incorrecte online informatie 

meer vertrouwen dan de arts, of zelfs helemaal 

niet meer naar de dokter gaan en medische 

beslissingen nemen op basis van onjuiste 

informatie. Hoewel er nog onvoldoende 

onderzoek is gedaan naar het effect van online 

medische desinformatie op doktersbezoek door 

patiënten, werd onlangs aangetoond dat het 

zorggebruik van gebruikers van de (overigens 

“De grote hoeveelheden 
onbetrouwbare medische 
informatie op internet 
worden als gevaar 
gezien” 

NOTES
1 https://www.kwakzalverij.nl/
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211883718300881
3 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0924051917738685
4 https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2715795
5 https://www.medicijngebruik.nl/projecten/delen-of-deleten
6 https://www.nytimes.com/2018/12/16/opinion/statin-side-effects-cancer.html
7 https://bjgpopen.org/content/1/2/BJGP-2017-0833
8 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516301780
9 https://bjgpopen.org/content/1/2/BJGP-2017-0833

NOTES
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1173379/
11 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/08/angst-voor-cholesterolverlagers-schadelijk-4188483-a1520453
12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X12004860?via%3Dihub
13 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10410236.2018.1437524?needAccess=true&
14 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10410236.2018.1437524?needAccess=true
15 https://www.who.int/mediacentre/news/ebola/15-august-2014/en/
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betrouwbare) website Thuisarts.nl met 12% 

afgenomen was na de lancering van deze 

website.16 Dit zou kunnen betekenen dat mensen 

met een lage “digitale gezondheidsgeletterdheid” 

(gebrek aan vaardigheden om online 

gezondheidsinformatie te verkrijgen, verwerken 

en te begrijpen op een manier die ten goede 

komt aan de gezondheid) ook op basis van 

onbetrouwbare online medische informatie 

minder snel naar de dokter zullen gaan en niet 

de juiste zorg krijgen.17 Dat dit problematisch 

kan zijn blijkt uit het meest gedeelde artikel 

op Facebook met het woord “kanker” in de 

titel: “Dandelion weed can boost your immune 

system and cure cancer”.18 Een artikel met de 

titel “Cancer dies in 42 days: Austrian juice cured 

more than 45,000 sick” werd zo’n 200.000 keer 

gedeeld.19  

JURIDISCHE MIDDELEN TEGEN 

MEDISCHE DESINFORMATIE 

“Offline” zijn er talloze regelingen om de patiënt 

tegen medische onwaarheden te beschermen. 

Zo is reclame20 voor geneesmiddelen en 

medische behandelingen verboden, is er 

een wettelijk verbod op medische claims op 

etiketten en reclames voor levensmiddelen en 

staan er hoge boetes op misleidende reclame.21 

Artsen die onjuiste informatie verstrekken en 

niet-wetenschappelijk bewezen zorg leveren 

kunnen zowel tucht- als strafrechtelijk worden 

veroordeeld22. Bovendien lopen artsen het 

risico aansprakelijk te worden gesteld voor het 

verstrekken van onjuiste informatie.23

Deze juridische middelen zijn echter meestal 

niet geschikt om online medisch “nepnieuws” 

te bestrijden. Ten eerste wordt de informatie 

vaak niet verspreid door artsen en farmaceuten 

maar door consumenten, waardoor het 

tuchtrecht en de regels omtrent reclame niet van 

toepassing zijn. Ten tweede is het vaak moeilijk 

om te achterhalen wie het bericht als eerste 

verspreid heeft, nu dergelijke berichten vaak 

veelvuldig gedeeld worden. Daarnaast wordt er 

op zo’n grote schaal informatie geproduceerd 

en verspreid, dat het bijna onmogelijk is om alle 

bronnen op juistheid te controleren en eventueel 

te verwijderen. 

ALTERNATIEVE MAATREGELEN 

In de strijd tegen (medisch) “nepnieuws” op 

sociale media nemen verschillende partijen 

verschillende maatregelen. De effectiviteit en 

wenselijkheid van deze maatregelen varieert. 

Sociale mediaplatforms kunnen zelf maatregelen 

nemen tegen verspreiding van “nepnieuws” door 

hun gebruikers. Zo kondigde Facebook vorig jaar 

aan maatregelen te gaan nemen, voornamelijk 

in het kader van verkiezingen. Facebook werkt 

bijvoorbeeld met externe, onafhankelijke “fact-

NOTES
16 https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2016/november/zorggebruik-gedaald-thuisarts/
17 https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/what-health-literacy
18 https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/fake-news-health-facebook-cruel-damaging-soci-
al-media-mike-adams-natural-health-ranger-conspiracy-a7498201.html
19 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211883718300881
20 https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=PUBX2BuuZfEPJ6vF&callbackUrl=https://www.volkskrant.nl/privacy-wall/ac-
cept?redirectUri=%2fnieuws-achtergrond%2frecordboetes-voor-verboden-reclame-farmaceuten%7eb51b2215%2f
21 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/verbod-op-medische-claims 22 https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BY4876
23 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2001:AD3963
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WAT IS HET BESTE MEDICIJN? 

Het grootste probleem in de strijd tegen online 

medische desinformatie is de definitie. Wie 

bepaalt wat medisch “nepnieuws” is? Wetenschap 

is immers altijd in ontwikkeling, en dat iets nu 

niet voldoende bewezen is en dus niet “waar” is, 

betekent niet altijd dat het direct als “nepnieuws” 

afgeschreven moet worden. Daarbij moeten 

we ons afvragen of het wenselijk is om sociale 

mediaplatforms een sleutelrol te geven in het 

bepalen van wat “gezond” en “waar” is, en wat 

online “gezondheidsonzin” is. 

Het verwijderen of inperken van online 

berichtgeving is niet alleen een beperking van 

het recht op vrijheid van meningsuiting van 

gebruikers, maar beperkt in zekere zin ook het 

zelfbeschikkingsrecht of zelfs de lichamelijke 

integriteit. Gezondheid is namelijk méér dan 

wetenschappelijk bewezen geneeskunde, maar 

omvat ook een vrijheid van levensstijl. Een 

goed voorbeeld hiervan is de alternatieve 

geneeskunde, waaronder acupunctuur en 

chiropractie. Dit valt onder de definitie van 

“medisch nepnieuws”: gezondheidsinformatie 

die (momenteel) onwaar is vanwege een gebrek 

aan wetenschappelijk bewijs. Toch worden veel 

alternatieve behandelingen wel vergoed door 

de zorgverzekeraar, en worden dus niet gezien 

als “gezondheidsonzin”. Het is echter de vraag 

of de fact-checkers en algoritmes van sociale 

mediaplatforms dit onderscheid kunnen maken, 

en niet te véél zullen verwijderen. 

Verwijderen van “medisch nepnieuws” door 

de sociale mediaplatforms zelf lijkt dus niet 

de beste oplossing voor het probleem. Wat 

kunnen sociale media dan wel doen? Platforms 

als Facebook en Twitter verdienen hun geld met 

het verkopen van advertenties. In het Facebook-

advertentiebeleid staat dat advertenties vooraf 

gecontroleerd worden en geen misleidende 

claims mogen bevatten.37 Als er bij deze 

controle fact-checkers worden ingezet die 

gezondheidsclaims controleren op voldoende 

wetenschappelijk bewijs, zullen er minder 

advertenties rondgaan, en wordt het moeilijker 

om langs die weg nepnieuws over niet-werkende 

middelen te verspreiden. 

Het beste medicijn tegen de gezondheidsonzin-

epidemie op sociale media lijkt het goed 

informeren van gebruikers over de werking 

van sociale media en de medische wetenschap. 

Als de digitale gezondheidsgeletterdheid 

vergroot wordt, zullen gebruikers beter in 

staat zijn waarheden van onwaarheden te 

onderscheiden, en kunnen ze beter inschatten 

wanneer het verstandig is een dokter te 

bezoeken. Activiteiten van fact-checkers kunnen 

hierbij helpen, net als het contextualiseren van 

“verdachte” artikelen door het weergeven van 

gerelateerde, gecontroleerde berichten. Ook 

overheidsinstanties, artsen en wetenschappers 

zullen zich vaker moeten mengen in het sociale 

media-debat, zodat gebruikers makkelijk toegang 

hebben tot wetenschappelijk onderbouwde 

alternatieven.38 Uiteindelijk zal dit effectiever 

zijn dan het verwijderen van de enorme stroom 

aan berichten op sociale mediaplatforms en 

meer recht doen aan de bescherming van 

fundamentele rechten van gebruikers.

NOTES
37 https://www.facebook.com/policies/ads/
38 https://tandfonline.com/doi/full/10.1080/10410236.2017.1331312

checkers”. Facebook experimenteert ook met 

algoritmes om “nepnieuws” effectiever te kunnen 

opsporen.24 Als deze fact-checkers of algoritmes 

een bericht als “nepnieuws” kwalificeren, wordt 

dit bericht lager weergegeven in de news feed, 

waardoor minder mensen het bericht te zien 

krijgen. Pagina’s die herhaaldelijk berichten 

delen die als “nepnieuws” gekwalificeerd zijn, 

mogen niet meer adverteren25. Daarnaast 

probeert Facebook dergelijke berichten te 

contextualiseren door mensen op de hoogte 

te brengen als ze deze gedeeld hebben, en 

“gerelateerde artikelen” die wel kloppen weer te 

geven in de news feed. 

Gebruikers rapporteerden afgelopen zomer 

echter dat Facebook honderden pagina’s 

over gezondheid had verwijderd,26 vaak met 

duizenden volgers27. Deze pagina’s gingen vooral 

over alternatieve gezondheid. Twitter verwijdert 

voornamelijk geautomatiseerde accounts.28 

Daarnaast hebben enkele onafhankelijke 

instanties de strijd tegen medische desinformatie 

op sociale media aangebonden. Zo zijn er 

meerdere partijen die veel gedeelde berichten 

controleren op waarheid om desinformatie te 

ontkrachten: fact-checking.29 Er zijn in Nederland 

geen organisaties die zich enkel toeleggen op het 

controleren van medisch “nepnieuws”, zoals het 

Amerikaanse HealthNewsReview.org, maar er 

wordt door de Nederlandse fact-checkers ook 

regelmatig medische desinformatie ontkracht. 

Een kleine greep uit recente onthullingen van 

Nieuwscheckers.nl: “Te weinig bewijs dat niet 

sporten ongezonder is dan roken”30, “Gamen 

geen middel tegen depressie”31 en “De placenta 

opeten is NIET goed voor je gezondheid”.32 

Naast fact-checkers zijn er instanties die de 

digitale gezondheidsgeletterdheid proberen te 

vergroten, zoals de online campagne van het 

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.33 

Het instituut maakt informatiefilmpjes waarin 

het op een toegankelijke manier onderbouwt 

waarom bepaalde medische beweringen onzin 

zijn, zoals dat cannabis kanker geneest.34 

Ook overheidsinstanties nemen maatregelen 

tegen medische desinformatie. Zo wil 

de Europese Commissie een online 

platform oprichten om “tegenwicht te 

bieden aan de mythes en misleidende 

informatie van antivaccinatie-activisten”.35 

Tijdens de Ebola-uitbraak plaatste de 

Wereldgezondheidsorganisatie meerdere tweets 

om hardnekkige mythes op sociale media over 

Ebola te ontkrachten.36 

NOTES
24 https://newsroom.fb.com/news/2018/06/increasing-our-efforts-to-fight-false-news/
25 https://www.facebook.com/help/1952307158131536
26 https://www.fastcompany.com/90223904/facebook-deletes-alternative-health-pages-as-the-war-on-fake-news-escalates
27 https://globalfreedommovement.org/facebook-censorship-rampage-killing-alternative-pages/
28 https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2017/Our-Approach-Bots-Misinformation.html
29 https://www.ivir.nl/publicaties/download/Inventarisatie_methodes_om_%E2%80%9Cnepnieuws%E2%80%9D_tegen_te_gaan.pdf 
30 https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/te-weinig-bewijs-dat-niet-sporten-ongezonder-is-dan-roken/
31 https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/gamen-is-leuk-maar-geen-middel-tegen-depressie/
32 https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/de-placenta-opeten-is-niet-goed-voor-je-gezondheid/
33 https://www.medicijngebruik.nl/projecten/delen-of-deleten
34 https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/3774/cannabis-geneest-kanker
35 https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=PUBX2BuuZfEPJ6vF&callbackUrl=https://www.volkskrant.nl/privacy-wall/accept?redirectU-
ri=%2fnieuws-achtergrond%2fbrussel-groeiende-vaccinatieweerzin-onder-burgers-brengt-volksgezondheid-in-gevaar%7eb08acad8%2f
36 https://www.who.int/mediacentre/news/ebola/15-august-2014/en/
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Ook dit jaar hebben we met de SViR weer veel activiteiten ondernomen. Naast de borrels en andere sociale 

activiteiten zoals bowlen en nog meer borrels, zijn er vele studiegerelateerde activiteiten georganiseerd. Omdat wij 

onze medestudenten een bredere kijk op de arbeidsmarkt willen geven dan slechts de advocatuur, hebben we naast 

de gebruikelijke kantoorbezoeken ook andere organisaties bezocht. Zo waren we dit jaar wederom uitgenodigd 

bij de NPO/NOS voor een zeer leerzame en leuke dag. Ook hebben we een kijkje in de keuken kunnen nemen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Het jaar werd mooi afgesloten met het recruitmentevent waarbij 

verschillende kantoren aanwezig waren. Als klap op de vuurpijl zijn we daarna met een grote groep vertrokken voor de 

studiereis naar Seoul. Al met al hebben we met elkaar een fantastisch jaar gehad en hiervoor willen we onder andere 

de kantoren en bedrijven waar wij te gast waren enorm voor bedanken! 

HET JAAR IN 
VOGELVLUCHT

RECHTBANKBEZOEK 

Op 7 december 2018 bezocht een groot aantal van de SViR-studenten de Rechtbank Amsterdam. 

De reden hiervoor was een geding tussen Tommy Hilfiger (onderdeel van PVH) en Facebook. 

De rechtbank moest zich buigen over de vraag wie verantwoordelijk was bij de bestrijding van 

namaakproducten op het online platform. Blijft dit de verantwoordelijkheid van de onderneming zelf? 

Of vergt het recht in het licht van de huidige ontwikkelingen een andere aanpak, met een verschuiving 

van verantwoordelijkheid richting de platforms.

 

Een leuke aantekening bij het bezoek was dat zowel de eiseressen als de gedaagden werden 

bijgestaan door (gast)docenten van het IVIR. Een paar weken eerder hadden wij nog les gekregen van 

zowel Christiaan Alberdingk Thijm als Arnout Groen.

 

Het vonnis moest worden gewezen door F.B. Bakels, ex vicepresident en voormalig raadsheer 

bij de Hoge Raad. Na afloop van het kort geding werden de studenten nog eens uitgebreid in de 

gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de kort gedingrechter.



26 27

BRINKHOF

Op vrijdag 1 februari brachten geselecteerde studenten 

van de SViR een bezoek aan Brinkhof. Brinkhof is een 

toonaangevend advocatenkantoor op het gebied van o.a. 

media- telecom- en intellectueel eigendomsrecht. Verder 

heeft Brinkhof 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.

Na het welkomstwoord begonnen ze de middag met een 

presentatie over een privacy gerelateerd onderwerp: het 

recht om vergeten te worden. 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. 

De studenten werden opgedeeld in groepjes van twee. 

Deze groepjes moesten het zojuist geleerde in de praktijk 

brengen: de casus ging over het recht om vergeten te 

worden. 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. 

Iedereen kwam met sterke argumenten om de rechters te 

overtuigen, maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar 

zijn. Na spannende en vurige pleidooien werden twee 

groepjes als winnaar aangewezen. De befaamde Brinkhof 

badjas die gewonnen werd pronkt vast en zeker nog in de 

badkamers van de winnaars! 

Na afloop van de pleidooien werd de dag afgesloten met 

een gezellige borrel, waar veel advocaten van Brinkhof 

aanwezig waren. Al met al hebben de SViR studenten een 

leerzame dag gehad en de kans gehad om Brinkhof als 

kantoor goed te leren kennen. Namens alle studenten 

willen wij Brinkhof nogmaals bedanken voor de leuke dag 

en de fijne samenwerking. Tot volgend jaar!
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DLA PIPER

Op 22 februari bracht de SViR een bezoek aan één van onze hoofdsponsoren: DLA Piper. Hoewel het 

kantoorbezoek precies tegelijk viel met de (verplichte) werkgroep van het keuzevak Patent Law, was 

het gelukkig alsnog mogelijk voor een groot aantal SViR-studenten om de middag door te brengen op 

kantoor bij DLA. 

We werden ontvangen met een praatje van partner Joris Willems over DLA Piper als kantoor. Nadat 

we alle gelegenheid kregen voor het stellen van overige vragen, werden we zelf aan het werk gezet. 

De studenten werden opgedeeld in groepjes en kregen de opdracht een verzoekschrift te schrijven. 

Wat er precies in dat verzoekschrift moest komen te staan, daar moesten we zelf achter komen. De 

casus ging over nagemaakt speelgoed, waar exemplaren van op tafel lagen. Zo konden we precies zien 

hoe het originele speelgoed was nagemaakt en wat precies de inbreuk was. Er zat nogal wat tijdsdruk 

achter, want het verzoekschrift moest voor een bepaalde tijd worden ingediend - net zoals in het 

echt natuurlijk. De studenten kregen de mogelijkheid om met een rechter te bellen om vragen te 

stellen. We kregen natuurlijk geen echte rechter aan de telefoon, maar wel een medewerker van DLA 

die ons op die manier verder kon helpen. Het was een erg leuke casus, omdat veel van de studenten 

nog nooit aan een verzoekschrift hadden gewerkt. Iedereen had enorm z’n best gedaan, maar 

uiteindelijk was één groepje als winnaar uit de bus gekomen. 

Na het in ontvangst nemen van de felbegeerde DLA Piper-goodiebag door het winnende team, kon 

de borrel beginnen. Er was een groot aantal advocaten aanwezig waardoor iedereen de kans heeft 

gekregen om alles te vragen wat hij of zij wilde. Het was een leerzame en gezellige middag bij DLA op 

kantoor. DLA Piper, bedankt en hopelijk tot volgend jaar!

INFORMELE ACTIVITEITEN

Het afgelopen jaar hebben we met de SViR naast alle studiegerelateerde activiteiten, ook genoeg 

ontspannende activiteiten ondernomen. Deze begonnen al vroeg in het collegejaar. Zo vond de eerste 

maandelijkse borrel van het jaar al plaats in de tweede collegeweek van de master Informatierecht. 

Voorafgaand aan deze borrel in studentencafé de Roeter gingen we uiteten bij de Pizzabakkers. Deze 

gezellige avond, waarbij wij elkaar leerden kennen, was dus een goede start van een jaar vol gezellige, 

informele activiteiten. Een goed moment voor de tweede borrel was na het laatste tentamen van 

de eerste tentamenperiode in november. Deze werd door de activiteitencommissie in Kapitein 

Zeppos georganiseerd. De derde borrel, na de tweede tentamenperiode in december, werd daar 

ook georganiseerd. Borrelen na een stressvolle tentamenweek, zagen de meeste informatierecht 

studenten wel zitten. Na een week als kluizenaar in de ub geleefd te hebben, is het wel heel fijn om 

samen met studiegenoten allerlei zaken te bespreken (en vooral de bespreking van tentamens te 

vermijden). Opvallend aan de SViR borrels is dat iedereen met elkaar mengt, openstaat voor een 

goed gesprek en wij naast onze gemeenschappelijke interesses in het Informatierecht, ook veel 

andere gemeenschappelijke interesses hebben.                      

In januari was het tijd voor een derde activiteit van de activiteitencommissie: bowlen bij Knijn 

bowlingbaan. Ook voorafgaand aan deze activiteit gingen wij met een groepje uiteten, bij restaurant 

Bazar in de pijp. Ondanks dat rechtenstudenten erom bekend staan competitief te zijn, was het 

bowlen bij Knijn een en al gezelligheid. In plaats van druk bezig te zijn met de score, waren we juist 

aan het bijkletsen over onze wintervakanties. Na afloop van het bowlen, gingen we nog wat speciaal 

biertjes drinken in een café in de buurt. Kortom, de informele activiteiten van de SViR waren zeker 

een succes! 



30 31

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Gezamenlijk met de studievereniging Digi Juridica van de VU is de SViR op 28 februari afgereisd naar 

Den Haag om de veelbesproken privacy toezichthouder in levende lijve te ontmoeten. Vanaf twee uur 

waren we welkom voor een afwisselend programma dat afgesloten zou worden met borrel. Allereerst 

kregen we een introductiepraatje van drie jonge werknemers bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP), waarvan er twee ook oud studenten Informatierecht aan de UvA waren. Als eerste onderdeel 

werden wij op behendige wijze door de organisatiestructuur en de verschillende toezichthoudende 

taken van de AP geloodst, waarna alle drie het werk op hun eigen afdelingen toelichtten.

Na een korte pauze was het tijd dat wijzelf ook in actie kwamen, in de vorm van een quiz. Een 

tiental complexe privacy-rechtelijke vraagstukken moesten in groepjes beantwoord worden waarna 

ze plenair één voor één de revue passeerde. Veel actuele vraagstukken waar de AP beleid op maakt 

kwamen voorbij, waarbij ook in de zaal veel discussie ontstond: mag je zomaar een camera verbinden 

aan je deurbel? Kan een werkgever toegangsbeveiliging door middel van een irisscan verplicht stellen? 

En, hoe zit het eigenlijk met het doorgeven van data naar bedrijven buiten de EU? Het inhoudelijk 

gedeelte werd afgesloten met het beantwoorden van anonieme vragen waar zaken zoals de 

werkdruk, de sfeer en carrière perspectieven besproken werd.

Na dit intensieve programma werden we de hal in geleid waar verschillende borrelhapjes en drankjes 

op ons stonden te wachten, en de discussies voortgezet konden worden.

NPO/NOS

Op woensdag 17 april bracht een groot aantal leden van de SViR een bezoek aan de NPO en de 

NOS te Hilversum. De dag startte met een toelichting op de het Nederlandse publieke omroepbestel 

door Ronald Vecht, manager juridische zaken van de NPO. Aansluitend inspireerde Egon Verharen, 

innovatie manager bij de NPO, ons door een blik te werpen op de technologische toekomst van 

de omroepen. De manier waarop we media tot ons nemen is erg in verandering en wordt steeds 

meer gedomineerd door grote spelers op het gebied van technologie. De analoge tv is tegenwoordig 

verleden tijd en tv’s worden steeds meer devices waarop enkel tv kijken bijzaak is geworden. De 

ochtend werd vervolgt door een rondleiding door het gebouw waar de NPO zich huishoudt. Jurgen 

Lentz stond ons op de afdeling access services op te wachten en vertelde over de diensten en 

mogelijkheden die de NPO voor doven, slechthorenden en blinden aanbiedt. Het is een groot goed 

dat de publieke omroep deze extra service aanbiedt, zodat deze mensen ook kunnen genieten van 

het aanbod van de NPO. Onze tweede stop was de afdeling ondertiteling waar we konden meekijken 

met medewerkers die live ondertiteling verzorgden. De rondleiding vervolgde zich daarna door het 

radiohuis van radio 1.
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Het middagprogramma bestond uit een rondleiding bij de NOS waar we een kijkje achter de 

schermen kregen bij de regieruimte. In dit gedeelte werd het NOS journaal opgenomen en 

gecoördineerd. Aan het einde van de middag stonden we zelf in het décor van het 20:00 journaal 

waar iedereen van onder de indruk was.

 Soraya Titaley, jurist bij de NPO, sloot de dag af met een presentatie betreffende juridische kwesties 

die zich voordoen bij de NPO. Ze benadrukte dat haar baan als jurist erg gevarieerd is dat ze elke dag 

wordt verrast door wat er weer op haar bordje ligt. 

Graag bedanken wij namens de SViR nogmaals de NPO voor de mooie en leerzame dag.

HOOGENRAAD & HAAK

Op 12 april was de dag aangebroken waarop de SViR op bezoek ging bij Hoogenraad & Haak, een 

klein kantoor gespecialiseerd in het reclame- en IE-recht. Samen met drie leden van de VIER uit Nij-

megen zouden mij meemaken hoe een dag uit het leven van een IE-advocaat eruit ziet. We verzamel-

den in de middag bij het kantoor dat naast het Okura hotel is gelegen en werden door het hele team 

ontvangen. 

Na een  welkomstpraatje en een korte rondleiding door het erg origineel ingerichte kantoor (zo 

waren er meerdere heel unieke muurschilderingen), was het tijd voor ons om aan het werk te gaan. 

We werden in twee teams van 6 opgesplitst, waarna elk team een cliënt toebedeeld kreeg in een zaak 

welke draaide om een vermeende inbreuk op een tuinlamp. Vrijwel alle aspecten van het IE-recht 

speelde hier een rol, het was dan ook een buitengewoon uitdagende casus. 

Na een voorbereiding van ongeveer anderhalf uur was het tijd om te pleiten. Drie afgevaardigden van 

elk team gingen voor het rechterlijk college dat bestond uit drie advocaten van Hoogenraad & Haak 

bepleiten waarom in deze zaak wel of geen sprake zou zijn van een inbreuk op een IE-recht. Het ging 

er soms fel, doch altijd fair, aan toe. De rechter beslechte het geschil door een van de vorderingen 

toe te wijzen aan de eiser en het overige af te wijzen. Zo bleef in het midden wie had gewonnen, 

hoewel iedereen zich na zo’n harde middag werken een een winnaar mocht voelen. 

Na de zenuwslopende zitting was het uiteraard tijd om stoom af te blazen bij de borrel. Deze verliep 

gelukkig een stuk gemoedelijker dan de zitting die hier aan voorafging. Al met al was het dus een zeer 

leerzaam en enerverend kantoorbezoek. We zullen hier zeer tevreden naar terugkijken. Hopelijk mag 

de SViR snel weer langs!
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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 7 
praktijkgroepen: Corporate (inclusief notariaat), Finance Projects 
& Restructuring, Employment, Intellectual Property & Technology, 
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 jaarlijks twee Talent Classes. Hier zal je 
kennismaken met ons kantoor in 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. Heb je vragen? Neem 
dan contact op met onze recruiter Ilona Spijkerman via ilona.
spijkerman@dlapiper.com of 020-5419377.

DUBAI

DUBAI

D
U
B
A
I

INTERVIEW RUBEN VERWEIJ - 
JUNIOR ASSOCIATE IPT BIJ DLA 
PIPER

Door Julia van der Veen

DLA Piper Nederland is onderdeel van DLA Piper, een van de grootste 

juridische dienstverleners wereldwijd. We zijn gevestigd in ruim 90 locaties 

verdeeld over meer dan 40 landen in Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten, 

Australië, Canada en de Verenigde Staten. Onze klanten, maar ook onze 

medewerkers profiteren van onze internationale slagkracht. Als DLA Piper 

zijn wij een relatief jong merk in onze branche. We zijn in korte tijd gegroeid 

en hebben de ambitie om verder te groeien. Vernieuwing en internationale 

focus zijn onderdeel van ons DNA. Onze vestiging in Amsterdam bestaat sinds 

2005 en combineert het beste van twee werelden: we zijn diepgeworteld in de 

Nederlandse markt, maar profiteren ook van onze internationale omvang. 

 

Ruben Verweij is sinds 1 februari 2019 werkzaam als advocaat op de 

Intellectual Property & Technology (IPT) praktijkgroep van DLA Piper. 

De praktijkgroep bestaat uit vijf partners met elk een ander focus gebied, 

namelijk: Privacy, IT/Commercial, Octrooi, Life Sciences en Soft IP. Ruben 

werkt voor verschillende partners aan zowel merken- en octrooizaken.

ALLEREERST, WAT ACHTERGRONDINFORMATIE

Rubens studentenleven is in 2010 in Groningen begonnen. In eerste instantie leek de studie 

International Business & Management hem een goede keuze, maar later begon er toch wat te knagen. 

De combinatie van huisge die al rechten studeerden en een brede interesse in techniek leidde 

tot de keuze voor de bachelor IT-recht aan de RuG. Tijdens zijn studie is Ruben actief geweest bij 

studievereniging LISA: de Law & ICT Students’ Association. Met die vereniging heeft hij verschillende 

kantoorbezoeken en masterclasses gedaan. Vervolgens is hij bij advocatenkantoren Brinkhof en De 

Brauw terechtgekomen, respectievelijk als student-stagiair en werkstudent.

AFGESTUDEERD, EN DAN?

Met het afronden van zijn scriptie kwam bij Ruben het besef dat het studentenbestaan bijna ten 

einde kwam. Wat ga je dan doen? Waar wil je werken? Hoe vind je het kantoor dat het beste bij je 
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past? Na wat verdieping kwam Ruben uit bij de Talent Class van DLA Piper. Een reis naar Dubai of 

Toronto terwijl je een kantoor beter leert kennen, dat klonk goed! Ruben heeft voorafgaand aan de 

Talent Class de IPT praktijk onderzocht door te kijken naar de uitspraken waarbij DLA betrokken 

is geweest, het type werk dat het kantoor verricht en de cliënten die zij bedient. Zo krijg je volgens 

Ruben ook inhoudelijk al een beeld van een kantoor. Door de sollicitatieprocedure en de Talent 

Class heeft Ruben een goed beeld gekregen van de mensen en hoe het kantoor in elkaar zit. Naast 

het harde werk tijdens de Talent Class is er ook veel tijd voor gezellige en ontspannende activiteiten 

waar je iedereen beter leert kennen. Een van die onderdelen was een diner in Amsterdam waar 

hij onder andere dineerde met een partner en advocaat van de IPT praktijk. Natuurlijk vinden er 

zowel in Dubai als Toronto ook andere fantastische activiteiten plaats, maar daarover wil Ruben niets 

verklappen.

WAT IS VOLGENS RUBEN HET GROOTSTE VERSCHIL TUSSEN DE 

ADVOCATENKANTOREN DIE HIJ HEEFT GEZIEN? 

Het verschil zit hem in meerdere aspecten: de grootte van het kantoor, de focus en het type werk 

dat het kantoor verricht. DLA verschilt qua grootte natuurlijk van Brinkhof en de Brauw. De Brauw 

is in verhouding tot Brinkhof een stuk groter. DLA zit daar met kantoor Amsterdam mooi tussenin, 

maar heeft daarnaast kantoren in meer dan 40 andere landen. Dat brengt een heel andere dynamiek. 

Uit dat eigen internationale netwerk komen mooie zaken en bijzondere contacten voort. Als startend 

advocaat bij DLA ga je naar de Foundation Academy, waar je met alle startende advocaten van 

de internationale DLA kantoren samenkomt om trainingen te volgen. Daar wordt natuurlijk ook 

gedineerd en gefeest, waardoor je snel je eigen netwerk creëert. Dat zorgt voor korte lijntjes: als 

je iets wilt weten van het recht in een ander land kun je vrij gemakkelijk even bellen. Een aantal van 

die contacten spreekt hij nog wekelijks, soms voor grote zaken, soms voor kleine vragen en soms 

gewoon voor de gezelligheid. Nog een voorbeeld waarin het internationale karakter van kantoor 

terugkomt, is de Global IPT conference begin juni in Londen. Hier kwamen de IPT advocaten van alle 

DLA Piper kantoren wereldwijd samen om de laatste ontwikkelingen te bespreken.

WAAR STAAT DLA PIPER VOOR?

Overtuigend zegt Ruben: “DLA staat voor de mensen en de mentaliteit!”. Het is een nuchter en 

ondernemend kantoor. Als je iets wilt, zeg dat, onderbouw het en dan kan het in de meeste gevallen. 

Bij DLA krijg je snel veel zelfstandigheid terwijl het bij andere kantoren wel eens langer kan duren 

voor je direct contact hebt met cliënten of procespunten gaat halen. Zo stond Ruben in zijn derde 

maand al voor de rechtbank Den Haag te pleiten over een vrijwaringsincident.

EEN DAG UIT HET LEVEN ALS ADVOCAAT-STAGIAIR BIJ DLA 

Als Ruben ’s ochtends op kantoor komt heeft hij zijn dag gepland. Die planning wordt vervolgens 

met regelmaat gewijzigd omdat er onverwachtse, uitdagende (spoed)klussen tussendoor komen: een 

cliënt die een inbreukmakend product van de markt wil hebben, een overeenkomst die met spoed 

opgesteld moet worden of een dagvaarding die binnenkomt. Dat onverwachtse maakt het werk 

RUBEN VERWEIJ
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dynamisch en leuk: “never a dull moment!” Rubens werk is veelzijdig en omvat soms ook een deel 

projectmanagement. Zo coördineert hij momenteel tussen een cliënt, een octrooigemachtigde en 

DLA kantoren in verschillende landen over inbreukmakende producten. Echte cross-border IP-litigation 

dus! Verder schrijft Ruben veel processtukken en doet hij jurisprudentie-onderzoek. Een ander 

interessant aspect is dat DLA octrooi- en merkengemachtigden in huis heeft. Daardoor wordt Ruben 

bijvoorbeeld ook betrokken bij patent prosecution in plaats van patent litigation. Dat zijn twee hele 

andere procedures en omvatten andere jurisprudentie.

TERUGKIJKEND OP HET STUDENTENLEVEN: WAT KON ANDERS?

Ruben zegt dat hij misschien nog wel een stage had willen lopen in een andere sector dan de 

advocatuur, bijvoorbeeld bij een Big Four kantoor. Zeker als je interesse meer richting consultancy 

gaat, is zoiets echt een aanrader. Volgens Ruben is dat in ieder geval de moeite waard om te 

onderzoeken. Tenminste, als je geen advocaat wil worden…

TOT SLOT: SOLLICITATIETIPS VOOR STUDENTEN?

Ruben zegt volmondig: “Meld je aan voor de Talent Class!” En ga veel stages lopen om voor jezelf 

goed op een rijtje te krijgen waarom je ergens wilt solliciteren en kijk daar met name of de cultuur 

en de mensen bij je passen. Bovendien is het belangrijk om een helder en strak cv te hebben! Daar 

wordt als eerste naar gekeken.

INTERVIEW JOLIEN QUIST - 
JUNIOR ASSOCIATE IPT BIJ DLA 
PIPER

Door Julia van der Veen & Liz de Rijke

Jolien Quist werkt bijna twee jaar als Junior Associate bij DLA Piper. Zij is be-

gonnen op de afdeling International Property &Technology (IP&T) en is sinds 

kort terug van een secondment bij een cliënt. Na een sectiewissel zit zij nu 

op de afdeling Finance, Projects & Restructuring. Wij zijn natuurlijk benieuwd 

naar haar ervaringen bij IP&T.

DE KEUZE VOOR DE ADVOCATUUR EN DLA PIPER

Jolien is in 2011 rechten gaan studeren in Utrecht. Tijdens haar bachelor werd haar enthousiasme 

voor IE aangewakkerd. Jolien heeft tijdens haar studie niet stilgezeten. Naast een stage bij Pels Rijcken 

heeft zij ook een fulltime bestuursjaar bij Integrand en vrijwilligerswerk in Midden-Amerika gedaan.

Zij koos vervolgens voor de master Internet, Intellectuele Eigendom en ICT aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam. Naast haar master was zij een aantal maanden werkzaam bij de ING op de afdeling 

IT, Procurement & Privacy als werkstudent. Hier kwam zij voor het eerst echt in aanraking met de 

nieuwe privacywetgeving - de AVG - en besloot om haar scriptie over dit onderwerp te schrijven. Aan 

het einde van haar master gekomen, solliciteerde zij voor de Talent Class naar Dubai bij DLA Piper. 

Door haar grote interesse en ervaring op het gebied van Privacy is door DLA Piper gevraagd of zij 

niet direct wilde solliciteren voor een startersfunctie op de afdeling IP&T in plaats van voor de Talent 

Class. Toen ging het allemaal heel snel: na enkele vlotte, leuke gesprekken had Jolien binnen een week 

ineens een baan als Junior Associate op de afdeling IP&T. Nu, bijna twee jaar verder, heeft zij het nog 

steeds enorm naar haar zin.

IE EN PRIVACY?

Het leuke aan IE vindt Jolien dat het een iets moderner en “vlotter” rechtsgebied is dan de 

traditionele rechtsgebieden. Er is iets meer ruimte voor discussie en ontwikkeling, in plaats van 

dat je alleen maar met je neus in de boeken zit. Toen zij begon als Junior Associate kwam de 

inwerkingtreding van de nieuwe de AVG er binnen een jaar aan en waren er veel clienten die advies 

zochten. Er was veel werk en daarmee veel verantwoordelijkheid. Daarnaast werkt de privacyafdeling 

bij DLA Piper samen met de sector Media, Entertainment & Sport, waarin zij ook in een aantal zaken 

is betrokken. Deze afwisseling bevalt Jolien erg goed.
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Gezien de recente implementatie van de AVG is het werk momenteel veelal advisering. Dit spreekt 

Jolien heel erg aan, mede omdat zij op deze manier samen met de client kan overleggen wat de 

beste aanpak is om de AVG te implementeren, advies kan geven over bepaalde problemen die zich 

voordoen of het geven van trainingen om clienten te informeren over de ins en outs van de AVG. 

Nu de AVG reeds een jaar in werking is getreden, wordt verwacht dat het adviseren meer naar 

procederen zal verschuiven. Zeker gezien het feit dat de eerste sancties al zijn opgelegd. -

HET KANTOOR: WAAROM DLA PIPER?

Voor Jolien voelde het bij DLA Piper direct goed: de paar gesprekken die zij had verliepen vlot en 

natuurlijk. De sfeer is goed en iedereen kan gewoon zichzelf zijn. Het leukste aan DLA vindt Jolien dat 

je direct erg veel verantwoordelijkheid krijgt. Zij mocht al snel mee naar clientgesprekken en ging op 

den duur ook alleen op pad. Je wordt meteen in het diepe gegooid, maar daar leer je enorm veel van.

Zoals eerder genoemd is Jolien net terug van haar secondment bij een cliënt. Dit is uitzonderlijk 

omdat dit meestal pas gebeurt na het afronden van je advocaat-stage. Bij de afdeling Privacy komt 

een secondment vaker voor, cliënten hebben met de invoering van de AVG veel advies nodig hebben 

over het implementeren van deze vernieuwde privacywetgeving. Een secondment houdt in dat je dat 

je een bepaalde periode bezig aan het werk bent op een andere locatie bijvoorbeeld op een specfiek 

project. Dit kan zijn bij de client op kantoor of een vestiging van DLA Piper in het buitenland. Een 

secondment kan op verschillende manieren worden ingericht. Zo heeft Jolien samen met acht 

internationale collega’s uit acht verschillende landen, drie maanden lang aan een project voor een 

cliënt gewerkt. Een dergelijk project komt er bij privacy op neer dat moet vorm gegeven aan de 

implementatie van de AVG binnen een bedrijf. Het werk bestaat onder andere uit het opstellen van 

documenten en memo’s, veel overleg om de datastromen binnen een bedrijf te begrijpen en in kaart 

te brengen en daarnaast het geven van trainingen. Deze paar maanden zag Jolien als een interessante 

en leerzame afwisseling van haar normale werk.

“NORMALE WERK” - HOE ZIET EEN “NORMALE” DAG ERUIT?

Hoewel het cliché klinkt, ervaart Jolien dat elke dag echt anders is. Procederen gebeurt bij Privacy 

niet veel. Advies geven en contractonderhandelingen daarentegen wel. Ook is Jolien dagelijks in 

contact met clienten die vragen hebben of ergens tegenaan lopen bij de implementatie van de AVG. 

Verder houdt Jolien zich bezig met jurisprudentieonderzoek en schakelt zij veel met internationale 

collega’s om te hebben met clienten te helpen met ‘local law’ advies in verschillende landen. Soms 

bestaan dagen ook uit het geven van trainingen of clientgesprekken. Zij typt beleidsstukken en is 

veel bezig met het opstellen van procedures binnen een bedrijf. Tot slot komen ook Reclamerecht 

zaken en due diligence onderzoeken af en toe tussendoor. Het leuke aan Privacy vindt Jolien dat 

er altijd iets te doen is . Dit is volgens haar het grote verschil met andere afdelingen, waar je meer 

projectmatig te werk gaat. Bij IP&T is de werkdruk vrij constant, daarom kun je tijdens je dag best 

veel afwisselen in je bezigheden.

TOT SLOT: TIPS VOOR STUDENTEN?

Jolien adviseert om stage te lopen of werkstudent te zijn. Ook het deelnemen aan inhousedagen 

en business courses is volgens haar erg nuttig. Verder is het belangrijk om een goed onderscheid te 

maken tussen een internationaal kantoor en een nationaal kantoor alsmede een klein, middelgroot 

kantoor en een groot kantoor. Op die manier kun je er het beste achterkomen wat bij jou past. Voor 

Jolien heeft haar stage bij ING goed in perspectief kunnen zetten wat het verschil is tussen het zijn 

van een bedrijfsjurist en een advocaat. Dat is haar afsluitende tip: zorg ervoor dat je de advocatuur 

goed leert kennen voordat je solliciteert voor een advocaat-stage. Studenten vergeten soms dat je na 

je rechtenmaster niet per se de advocatuur in hoeft. Maak een weloverwogen keuze door met zoveel 

mogelijk bedrijven en kantoren kennis te maken. Zorg ervoor dat je iets kiest wat je leuk vindt!

JOLIEN QUIST
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“DE SCHREEUW”, JEROEN HENNEMAN 2007

Het roestvaststalen beeld “De Schreeuw” verrees in 2007 aan de rand van 

het Oosterpark in Amsterdam. Het monument is opgericht ter nagedachtenis 

aan filmregisseur Theo van Gogh, die in 2004 vanwege zijn controversiële 

opvattingen om het leven werd gebracht. Het beeld toont een profiel van een 

gezicht dat aan de ene zijde schreeuwt, en aan de andere zijde zijn mond sluit. 

Het symboliseert het belang van de vrijheid van meningsuiting.

KOEPELGEVANGENIS, W.C. METZELAAR 1901

De Koepelgevangenis in Haarlem is ontworpen door architect W.C. Metzelaar 

en werd van 1899 tot 1901 gebouwd. Het gebouw diende jarenlang als 

gevangenis, werd de afgelopen jaren als vluchtelingenopvang ingezet, en zal na 

verbouwing onder andere een bioscoop en universitaire opleiding huisvesten. 

Het gebouw heeft de vorm van een panopticon, geïntroduceerd als ideale 

vormgeving voor gevangenissen door filosoof Bentham. Zijn gedachte was dat, 

als gevangenen weten dat ze continu bekeken kunnen worden, zij zich hier ook 

naar zullen gedragen. Dit concept speelt een belangrijke rol in verschillende 

privacytheorieën.

INFORMATIERECHTELIJK OP 
REIS: EEN KUNSTZINNIGE TOUR 
DOOR NEDERLAND

Door Hannah van Kolfschooten

Na een zwaar collegejaar zijn we vele inzichten over vrijheid van 

meningsuiting, auteursrecht, internetregulering, merkenrecht en privacy 

verder. Nu de zomer eindelijk is aangebroken kan al deze kennis eindelijk 

in de praktijk gebracht worden. Tijd voor een kunstzinnige tour door 

Amsterdam en omstreken met vijf informatierechtelijke kunstwerken!

4

3

5

EL SALVADOR MONUMENT IKON, MARIUS VAN BEEK 1995

In 1982 kwamen vier IKON-journalisten op gewelddadige wijze om het leven 

tijdens hun verslaggeving van de burgeroorlog in El Salvador. De moord 

werd beraamd door een Salvadoraanse kolonel, die buitenlandse journalisten 

op afstand wilde houden van de aanstaande verkiezingen, en hiermee een 

voorbeeld wilde stellen voor andere “pottenkijkers”. Het monument werd 

opgericht ter nagedachtenis aan de omgekomen journalisten en staat symbool 

voor journalistieke vrijheid. Het enorme kunstwerk van 2,5 bij 3,5 meter hangt 

in het gebouw van de NOS in Hilversum.

SPINOZA MONUMENT, NICOLAS DINGS 2008

In 2008 werd het beeld van Spinoza op de Amsterdamse Zwanenburgwal 

onthuld. Filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is met zijn “Theologisch-

Politiek Traktaat” over het belang van vrijheid van spreken en schrijven de 

oudste Nederlandse pleitbezorger van tolerantie en vrijheid van meningsuiting. 

Op het voetstuk van het beeld is de tekst “het doel van de staat is de vrijheid” 

gegrafeerd. De parkieten op zijn mantel symboliseren tolerantie, omdat 

deze vogels van oorsprong niet in Nederland leven, maar inmiddels alom 

geaccepteerd zijn in het straatbeeld van Amsterdam.

ROOD-BLAUWE STOEL, GERRIT RIETVELD 1919

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft behalve schilderijen ook een 

grote collectie stoelen. De bekendste is ongetwijfeld de rood-blauwe stoel, 

ook wel de Rietveldstoel genoemd, in 1919 ontworpen door Gerrit Rietveld. 

Deze stoel geldt als het icoon van Nederlandse kunstbeweging De Stijl. 

Hoewel de stoel zonder twijfel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en 

de persoonlijke stempel van de maker draagt, wordt hij ontzettend vaak 

nagemaakt. In het Stedelijk Museum zijn overigens ook veel stoelen te vinden 

die sterk doen denken aan de “Stokke Tripp Trapp” kinderstoel. 
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INTERVIEW VERONIC 
SIJSTERMANS: CLINIC LAW 
INCUBATOR

Door Erwin Feenstra

Clinic is een keuzevak binnen de master Informatierecht. Het is een 

soort rechtswinkel voor gemotiveerde informatierechtstudenten. Veronic 

Sijstermans, werkzaam bij het IVIR, coördineert Clinic. In dit interview licht ze 

het concept toe.
 

ZOU JE EENS IETS MEER KUNNEN VERTELLEN OVER JOUW ACHTERGROND IN HET 

ALGEMEEN? (EDUCATIE, WERKZAME LEVEN)

Ik heb Nederlands Recht gestudeerd in Tilburg met als afstudeerrichting recht en informatisering. 

Ik was een van de eerste studenten die het vak telecommunicatierecht volgde bij prof. Dommering 

en Prof. Van Eijk. Ik schreef in dat vak een paper over het recht op nummerportabiliteit, in 2000 

een heel actueel thema toen we net allemaal een mobiele telefoon kregen . Inmiddels heb ik 

ruim 15 jaar ervaring als bedrijfsjurist en hoofd juridische zaken bij diverse bedrijven binnen de 

technologie-, media- en communicatiesector. Sinds 2013 ben ik verantwoordelijk voor het opzetten 

en coördineren van Clinic  als volwaardig praktijkvak binnen de Master Informatierecht. In september 

start ik tevens met het nieuwe keuzevak Pro Bono Praktijk, toegankelijk voor masterstudenten 

werkzaam in de rechtswinkels gevestigd in de Amsterdam Law Hub. Mijn ambitieis studenten te leren 

hoe het recht in de praktijk werkt en tegelijkertijd bij te dragen aan de toegankelijkheid van het recht 

door gratis juridisch advies en maatschappelijke betrokkenheid.

 

WAT IS CLINIC?

Clinic.nl is een platform waar de beste masterstudenten Informatierecht start-ups & particulieren 

kosteloos helpen met het beantwoorden van juridische vragen. Gespecialiseerde advocaten 

helpen belangeloos mee, door tijdens een wekelijkse lunchbijeenkomst bij hen op kantoor de 

binnengekomen vragen met de studenten door te spreken en inhoudelijke seminars aan de studenten 

te geven. Een praktijkplek als dit heet een law clinic en is een keuzevak voor studenten van de master 

Informatierecht.

 

HOE IS CLINIC TOT STAND GEKOMEN?

Clinic is een onafhankelijke stichting, naar idee van Christiaan Alberdingk Thijm (advocaat bij bureau 

Brandeis en docent bij de UvA). In 2008 zag hij een kans om talentvolle masterstudenten te koppelen 

aan partijen met juridische vragen maar weinig budget. Gespecialiseerd juridisch advies is namelijk 

vaak van cruciaal belang, maar niet voor iedereen betaalbaar. Anderzijds zag hij hoe net-afgestudeerde 

juristen steeds vaker gevraagd werd om praktijkervaring.

WAT KENMERKT DE GEMIDDELDE STUDENT ACHTER CLINIC?

Bovengemiddelde motivatie, passie voor het recht en maatschappelijke betrokkenheid.

 

OP WELKE DOELGROEP RICHT CLINIC ZICH?

Clinic is uitsluitend bedoeld voor particulieren, zzp-ers en startende ondernemers voor wie 

gespecialiseerde rechtsbijstand te kostbaar is.

 

WAT IS HET BELANG VAN CLINIC? EN IS CLINIC ANDERS DAN ANDERE 

RECHTSWINKELS?

In tegenstelling tot andere rechtswinkels is Clinic gespecialiseerd in een beperkt rechtsgebied: 

intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht. Clinic heeft ook geen fysieke locatie, maar is 

een online platform en studenten die voor Clinic werken krijgen daarnaast een praktijkgericht 

onderwijsprogramma in ruil voor studiepunten.

 

ZIJN JULLIE EEN INNOVATIEF CONCEPT? ZO JA, WAARIN UIT ZICH DAT?

We zijn de eerste rechtswinkel geïntegreerd in het onderwijs, een online platform en de enige gratis 

hulplijn in Nederland gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en privacy. Zelfs het Juridisch 

Loket, de overheidsinstantie voor gratis juridisch advies verwijst door naar ons als het gaat over 

intellectueel eigendomsrecht.

 

WAT OMVAT JOUW (BIJV. WEKELIJKSE) BETROKKENHEID BIJ CLINIC?

Ik selecteer de studenten voor deelname en help ze op weg in hun nieuwe rol. Ik ontwerp een 

onderwijsprogramma dat de studenten met de noodzakelijke praktijkkennis ondersteunt.

De Clinic-studenten van studiejaar 2018/2019, begeleid door Veronic Sijstermans.

V.l.n.r.: Claire Timmermans, Céline Martens, Hannah de Leeuw, Babette Dol, Sjoerd Peters, Barbara 

Mooij, Frederik Westbroek, Lorena van den Berg, Erwin Feenstra, Michelle Lieverse, Pien Ebbink, Lars 

Frietman.
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Door Ayrin Hassani Barbaran & Julia van der Veen

De Price Media Law Moot Court is een internationale moot court 

georganiseerd door de Universiteit van Oxford en gehouden in de tweede 

week van april als onderdeel van het Programme in Comparative Media Law 

and Policy. De Price Media Law Moot Court Competition (een erge lange 

naam, in het vervolg de moot court genoemd) richt zich op het creëren van 

wereldwijde interesse voor vrijheid van meningsuiting en de rol van de media 

en informatietechnologieën onder deelnemers van de 35 deelnemende landen.

Ons team, bestaande uit Ayrin Hassani Barbaran, Sophie Lemij en Julia van 

der Veen is onder begeleiding van coach Willem Korthals Altes, rechter bij  

het Gerechtshof te Amsterdam, de moot court uitdaging aangegaan. De 

internationale rondes vonden begin april plaats, maar die werden uiteraard 

niet bezocht zonder gedegen voorbereiding. Het team is vanaf begin oktober 

intensief bezig geweest met research en writing, met als cruciale deadline eind 

januari voor het inleveren van de schriftelijke stukken. Qua inhoud verwijzen 

wij de lezer graag naar de 2018-2019 competition case, te vinden op de 

website van de moot court competition. Dit verslag geeft een kleurrijk beeld 

van waar het allemaal om draait, de week in Oxford.

Want stel je eens voor… Je studeert aan de Universiteit van Oxford. ’s Ochtends word je wakker in een van 

de kamers die de vele Oxford-colleges rijk is. Je rekt je uit, kleed je aan en wandelt naar de ontbijtzaal waar 

het lijkt alsof Perkamentus net zijn studenten heeft toegesproken. Daar ga je zitten, je neemt wat eggs & 

beans tot je, chat wat met je medestudenten en maakt je op voor een potje lacrosse. Zo ging het er in Oxford 

aan toe, of althans, bijna dan… (kleine side note: helaas waren alle Oxford-studenten thuis bij hun ouders 

voor de Paasvakantie) 

MAANDAG 8 APRIL 2019 - VAN AMSTERDAM, VIA BIRMINGHAM, NAAR OXFORD

Na het internationale vliegveld van Birmingham per trein te hebben verlaten richting Oxford, nemen 

we, nadat we midden op de dag vier gin-tonic drinkende Engelse dames van onze gereserveerde plek 

VERSLAG MOOT COURT 
OXFORD, MAY IT PLEASE THE 
COURT?

hebben verjaagd nog een laatste keer de moot court formaliteiten door: “May it please the Court, 

my name is…” “Would you like me to state the facts of the case one more time?” “A total shutdown of the 

UConnect Platform? That is ignorant and oblivious!”  

Aangekomen in Oxford verblijven we in Wadham College, één van de in totaal 38 colleges verbonden 

aan de Universiteit van Oxford, gesitueerd in een historisch gebouw, gelegen in het hart van Oxford. 

Als je even doorloopt is er zelfs nog een gigantische geheime tuin verbonden aan het college, met 

houten bankjes waar menig student dagdromend uren heeft doorgebracht. Het historische centrum 

van de stad zelf is, los van de moderne winkelstraten gevuld met ketens van bekende merken en 

horecagelegenheden, uitstekend bewaard gebleven en staat vol met architectonische kunst. Leuk 

weetje: veel locaties in Oxford zijn het toneel geweest voor scenes in de Harry Potter-filmreeks. Dat 

is trouwens ook te zien aan sommige winkels, waar een Harry Potter experience niet te missen is. 

En dan de moot court zelf, waar het natuurlijk allemaal om draait. Op de eerste dag vindt de 

welkomstpresentatie plaats. Met tips over studeren in Oxford (helaas geen beurs mogelijk voor 

Nederlandse studenten) en de moot court zelf, een samenvatting van de wedstrijdprocedure en wat 

mooting tips zijn wij klaar om de strijd aan te gaan. Dan worden de wedstrijdroosters uitgereikt. May 

the odds be ever in your favor… 

DINSDAG 9 APRIL 2019 – EERSTE VOORRONDE TEGEN ZUID AFRIKA

Dinsdag is de eerste dag van de voorrondes, met als onze eerste tegenstander the University of 

Witwatersrand uit Johannesburg, Zuid-Afrika. De ochtendsessie verloopt goed. Als ‘applicant’ zijn we 

in staat om een sterk verhaal neer te zetten, maar helaas moeten de rechters ook even inkomen en 

stellen ze minder vragen dan verwacht. Natuurlijk zijn we hier van te voren op gewezen; het kan net 

zo goed zijn dat een rechter helemaal geen vragen stelt. Dat is jammer aangezien gestelde vragen de 

mogelijkheid bieden om als pleiter een gesprek te voeren met de rechter. Ach, we hebben een goed 

gevoel over de eerste sessie.

De volgende sessie is pas later op de middag, wat een beetje sightseeing betekent voor ons. Onder 

het genot van een kop koffie in het café van de bekende Blackwell’s bookstore (ook bekend door 

het niet te missen plastic zakje van Willem) nemen we onze bevindingen door en bereiden we ons, 

mentaal, voor op de volgende sessie.

De tegenstander voor deze sessie is de Moscow State University uit Rusland. Deze keer 

vertegenwoordigen wij de ‘respondent’. Het verschil met Zuid-Afrika is groot, wat de diversiteit van 

pleitstijlen illustreert. Het lijkt alsof Rusland geen idee heeft waar ze het over hebben, maar ze komen 

wel kalm over. Tip: heb je geen idee wat je moet antwoorden, doe gewoon alsof je het weet en geen 

rechter heeft het door. Gooi er nog een Russisch accent doorheen en je bent toch onverstaanbaar. In 

deze sessie zijn de rechters wel actiever, wat onze positie als ‘respondent’ weliswaar uitdagender, maar 

uiteindelijk ook sterker maakt. De rechters geven ons zelfs nog een schouderklopje. Well done!
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WOENSDAG 10 APRIL 2019 – LAATSTE VOORRONDE

De tweede en laatste dag van de voorrondes, met nog één ochtendsessie te gaan. Onze tegenstander 

is de University of Malaysia. De Aziatische teams presteren jaarlijks consequent zeer sterk in de moot 

court, en Maleisië is daar zeker één van. Met een score van 100/100 uit de memorials hebben ze  

bijzonder goed geschreven en inhoudelijk sterke schriftelijke stukken waar ze zeker een jaar full time 

aan hebben gewerkt. Gelukkig hebben we al goed geoefend de dag er voor dus we gaan de uitdaging 

aan. 

Na al het harde werk is het ’s middags tijd voor een heuse Oxford walking tour. We lopen lang 

onder andere de karakteristieke colleges, tuinen en monumenten van Oxford wat het Harry Potter 

gevoel vergroot. Ook brengen we een bezoek aan de moderne en historische bibliotheken van de 

universiteit.

En dan weer terug naar de universiteit, waar we helaas moeten vernemen dat we ondanks, de voor 

ons gevoel, goede prestatie, niet door zijn naar de laatste zestien. Na onze scores te hebben bekeken 

(nipte overwinning op Zuid-Afrika, ‘landslide victory’ op Rusland en genadeloze afstraffing door 

Maleisië) volgt al gauw berusting en we maken ons op voor een avond van plezier met de rest van de 

uitgeschakelde teams.

DONDERDAG 11 APRIL 2019 – DAY OFF

De donderdag is een day off voor ons, want tjsa, we liggen er uit. Wat ga je dan doen? Kijken bij 

de halve finales of meer van Oxford zien? Inderdaad dat tweede. De hele dag struinen we door de 

pittoreske straten van Oxford, genieten we van een high tea inclusief scones, drinken we pints bij de 

welbekende kroeg The Kings Arms met als hoogtepunt van de week een Champagne Reception voor 

alle voor de finale uitgeschakelde teams. Nu de competitiesfeer er uit ligt kunnen de deelnemers 

elkaar pas echt goed leren kennen...

VRIJDAG 12 APRIL 2019 – THE FINALS

De dag van de finale, waarin de University of Philippines als ‘applicant’ en de National University 

of Kyiv-Mohyla Academy uit Oekraïne als ‘respondent’ tegenover elkaar staan. Een mooi contrast 

in pleitstijl en sterke inhoudelijke punten van beide teams, ze staan niet voor niets in de finale. 

Uiteindelijk komen de Filipijnse deelnemers als sterkste uit de bus en weten ze met hun repliek 

op slinkse wijze de vinger op de zere plek te leggen, wat hen hoogstwaarschijnlijk de uiteindelijke 

overwinning bezorgt…  

En dat was het dan. Na de prijzenceremonie, waar één Oekraïense, tweede geworden, deelnemer 

nog in huilen uitbarst is het tijd voor ons om naar huis te keren. Onder het motto van ‘meedoen is 

belangrijker’ dan winnen hebben we hard gestreden. Thank you for your time and diligence, may it please 

the court.
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Door Erwin Feenstra

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 auteurs-

recht en octrooien, tot mededinging en IT/ outsourcing. Wij mochten spreken 

met Anne Bruna, werkzaam als advocate bij Brinkhof. Door middel van dit 

interview kwamen we erachter hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij een 

vooruitstrevend en specialistisch kantoor als Brinkhof.
 

HOE ZAG JOUW STUDIEVERLOOP ERUIT? HEB JE NAAST DE STUDIE 

NEVENACTIVITEITEN GEDAAN?

Ik ben in Utrecht met mijn Bachelor begonnen aan het Utrecht Law College (ULC). Het doen van ne-

venactiviteiten naast je studie werd daar sterk aangemoedigd. Binnen het ULC konden wij meedoen 

aan allerlei commissies en werden er kantoorbezoeken, oefenrechtbanken etc. georganiseerd. Ik heb 

toen zelf in een reiscommissie gezeten. Ook heb ik tijdens mijn bachelor verschillende stages gelopen, 

bij een advocatenkantoor en bij twee  bedrijven in de creatieve sector. Ik vond het nuttig om uiteen-

lopende stages te lopen om er achter te komen wat bij mij past. Ik heb een half jaar aan de Université 

Panthéon Assas in Parijs gestudeerd. Daar volgde ik voor het eerst een vak in intellectuele eigendom  

en mijn interesse voor dit rechtsgebied werd toen al snel duidelijk. 

Vervolgens heb ik de master International Business Law aan de Vu gevolgd. Hoewel ik al een duide-

lijke interesse had voor het informatierecht en intellectuele eigendom, wilde ik mij eerst nog breder 

oriënteren. Binnen deze master kon ik wel het vak intellectuele eigendom kiezen en uiteindelijk heb 

ik scriptie voor deze master over auteursrecht en internetrecht geschreven.  Ik heb er toen voor 

gekozen om de Informatierechtmaster te gaan volgen aan de UvA. Ik heb mij dat jaar ook ingezet 

voor Clinic. Op die manier heb ik met veel kantoren kennisgemaakt en kon ik de kennis die ik tijdens 

de master opdeed meteen toepassen in de praktijk. 

INTERVIEW ANNE BRUNA - 
ADVOCATE BIJ BRINKHOF

Na mijn master aan de UvA ben ik nog een jaar naar New York gegaan. Daar heb ik een LLM in 

Competition, Innovation and Information Law gevolgd aan de New York University School of Law. Dit 

was een erg leuk jaar en ik heb veel geleerd van de cultuur, het onderwijssysteem en de inhoud van 

de LLM.

HOE BEN JE BIJ BRINKHOF TERECHTGEKOMEN? WAT TROK JE AAN? WAAROM KOZEN 

ZE JOU DENK JE?

Ik hoorde tijdens mijn master aan de UvA over Brinkhof en ben toen tijdens een STEP dag op het 

kantoor geweest.  Tijdens deze dag heb ik veel mensen gesproken en een goed beeld van het kantoor 

gekregen. Er waren speeddates georganiseerd met verschillende advocaten, en ik heb toen erg leuke 

gesprekken gehad.  Iedereen was heel open en enthousiast over zijn werk, wat mij erg inspireerde. 

Vervolgens mochten wij een casus voorbereiden en bepleiten. De hoge kwaliteit en de toegankelijk-

heid van het kantoor spraken mij aan. 

HOE GAAT DE SOLLICITATIEPROCEDURE IN ZIJN WERK? DAARNAAST, HOE VERLIEP 

HET GESPREK? 

Als je solliciteert voor een studentstage bestaat de procedure uit een gesprek met twee medewer-

kers. Voor een functie al advocaat-stagiaire heb je meestal drie gesprekken met partners van verschil-

lende praktijkgroepen. Daarnaast moet je een aantal assessments maken en ga je informeel lunchen 

met een aantal advocaat-stagiaires. Ik vond de sollicitatieprocedure uitdagend maar ook informatief 

en persoonlijk. Het was voor mij ook een manier om het kantoor nog beter te leren kennen, aange-

zien je tijdens deze gesprekken een groot deel van de partners van kantoor spreekt. De gesprekken 

waren zowel inhoudelijk als persoonlijk. Je moet kunnen laten zien dat je affiniteit hebt met wat 

Brinkhof doet en je moet goed kunnen motiveren waarom je bij zo’n  gespecialiseerd kantoor sollici-

teert. 

HOE ZIET EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN ADVOCAAT (-STAGIAIR(E)) ER BIJ 

BRINKHOF UIT? HOE IS DE SFEER OP KANTOOR? 

Iedereen is dagelijks toegewijd en gemotiveerd aan het werk. De sfeer is altijd goed, er is ruimte om 

bij elkaar naar binnen te lopen en er wordt veel gelachen. Iedereen staat er voor open om elkaar 

te helpen en je kan altijd wel bij iemand terecht met je vragen, dat vinden mensen alleen maar leuk. 

Iedere week zijn er overleggen waarbij de belangrijkste actualiteiten worden besproken en waarbij 

iedereen vertelt waar hij mee bezig is. Zo heb je een overzicht van wat iedereen doet en kan je je 

kennis breed blijven ontwikkelen. Tijdens de lunch zit iedereen bij elkaar, in de keuken of bij mooi 

weer in de tuin. Zo praat je regelmatig met iedereen. Er worden ook regelmatig uitjes of evene-

menten georganiseerd waardoor je de gelegenheid hebt om je collega’s beter te leren kennen. Ook 

tijdens wekelijkse donderdagmiddagborrel is de sfeer altijd goed en ontspannen. 
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WELKE ZAAK IS JOU BIJGEBLEVEN? 

Ik ben vanaf het begin bij verschillende zaken betrokken en mocht meteen erg leuke dingen doen. 

Ik denk dat mijn eerste zaken mij altijd zullen bijblijven. Ik vond het leuk dat ik meteen veel verant-

woordelijkheid kreeg en ook de ruimte had om mijn creativiteit de vrije loop te laten. Ik mocht zelf 

een dagvaarding en een conclusie van antwoord opstellen, waarbij ik wel voldoende begeleiding kreeg 

maar echt zelf kon nadenken over de structuur en inhoud. Uiteindelijk werden de stukken natuurlijk 

wel gecontroleerd en verbeterd,  maar deze manier van werken geeft wel het gevoel dat je zelf iets 

aan het creëren bent en niet slechts een kleine bijdrage levert aan een groot geheel.  En het is al hele-

maal spannend en leuk om vervolgens in de rechtbank te staan om je zaak te bepleiten. 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR STUDENTEN BIJ BRINKHOF? IS HET MOGELIJK 

OM STUDENT-STAGE TE LOPEN BIJ BRINKHOF? HOE ZIEN DE WERKZAAMHEDEN 

VAN DE STUDENT ER UIT? IS EEN STUDENT-STAGE BIJ BRINKHOF ANDERS DAN EEN 

STUDENT-STAGE BIJ ANDERE KANTOREN? 

Het is zeker mogelijk om bij Brinkhof een student-stage te lopen. Wij hebben altijd minstens één stu-

dent-stagiaire rondlopen, maar meestal twee. Studenten hebben aan het einde van hun stage meestal 

wel voor elk van onze afdelingen gewerkt. Dit vinden wij belangrijk, en dat vinden studenten vaak ook 

leuk, omdat je nooit van tevoren weet wat je in de praktijk leuk vindt om te doen. Zo kan je tijdens 

je studie erg gericht zijn op een bepaald rechtsgebied maar er in de praktijk achter komen dat je een 

ander rechtsgebied ook heel leuk vindt. Een student-stage is de perfecte manier erachter te komen 

wat je in de praktijk leuk vindt. Je kan bij Brinkhof verschillende rechtsgebieden op topniveau in de 

praktijk ontdekken. Je wordt tijdens je stage intensief betrokken bij zaken, je mag mee naar veel zittin-

gen en besprekingen met cliënten en je komt met iedereen van kantoor in contact. 

HEB JE SOLLICITATIETIPS VOOR STUDENTEN? 

Je moet kunnen laten zien dat je affiniteit hebt met wat Brinkhof doet en je moet goed kunnen mo-

tiveren waarom je bij zo’n  gespecialiseerd kantoor solliciteert. Authenticiteit wordt gewaardeerd en 

het is altijd leuk om te zien dat iemand echt gepassioneerd is. Ga na wat jouw sterke kanten zijn en 

laat deze zien. Het helpt zeker als je kan laten zien dat je al een keer met Brinkhof of met iemand die 

hier werkt kennis hebt gemaakt. Dan kan je echt laten blijken waarom het je zo leuk lijkt om specifiek 

bij Brinkhof stage te komen lopen. Ga een keer met een van ons koffie drinken of doe mee aan een 

inhousedag. Dat is voor jezelf ook leuk omdat je dan echt achter je keuze kan staan. 
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Door Naomi Appelman & Julia van der Veen

IVIR’S NEW INITIATIVE: THE LAW & POLICY LAB

In this latest venture, the IViR enables a  group of Information Law students, with the professional 

guidance of Stef van Gompel and Ot van Daalen, to bring law research into practice. Students will be 

able, depending on the project, to write position papers, public briefings, legislative proposals, amicus 

briefs, responses to consultations and much more.

At the time of writing, the first two projects are up and running. Together with Bits of Freedom the 

first team is proposing a revised framework for the liability of internet intermediaries, striking a fair 

balance between communication freedom, privacy rights and intellectual property rights. Concretely, 

the students will write a position paper on the minimum norms Notice and Action policies of 

internet platforms should meet. The second team is investigating the implementation of the heavily 

discussed article 15 of the DSM-Directive (this time not 13!) on the press publishers right together 

with the “Nederlandse Vereniging voor Journalisten” (NVJ). This news right grants press publishers 

control over their publications, shared by news aggregators such as Google News. But will journalists 

even benefit from this new right?!

But how did these ambitions projects came to be?… Once upon a time there were two Berkeley 

professors with experience in Law & Policy Labs. They decided to grant the IViR a donation for the 

establishment of such a lab. One of the professors is Pamela Samuelson, the other one is her husband, 

Robert Glushko. On Pamela Samuelson’s resume is listed, besides being a honorary professor at 

the UvA, the title of Distinguished Professor of Law and Information Management at Berkeley and 

the position of Co-Director of the Berkeley Center for Law and Technology. Besides all this, she 

established the Samuelson Law, Technology and Public Policy Clinic at the University of Berkeley. 

On a Monday Morning, 20 May 2019, right before the opening of IViR’s Law & Policy Lab, Naomi & 

Julia interviewed Pamela at the tea (or coffee) place T, where they discussed how Pamela came up 

with the idea to establish the IViR Law & Policy Lab and what her aims are.

INTERVIEWING PAMELA 
SAMUELSON: PATRON OF THE 
NEW INFORMATION LAW & 
POLICY LAB AT IVIR

STARTING FROM THE BEGINNING

Pamela Samuelson is a law professor since the early 1980’s and at first, her interests did not even 

lie with intellectual property law. She wanted to teach antitrust law and guess where we are now… 

Pamela confesses that she had never even taken any intellectual property classes at the time she 

started teaching the topic, she just threw herself into it. How did she manage to master her way 

through the material so quickly? Through a matter of chance, the most important thing that helped 

gain knowledge turned out to be ´becoming friendly with computer scientists´. While teaching early 

computer programme copyright cases she got responses like “we are not really sure if copyright is 

really suited for computer programmes…” This was the turning point at which she decided to combine 

both of her interests: law and technology. This enabled her to see the bigger picture in understanding 

information law, because in our modern world  merely focussing on the legal aspects of intellectual 

property is not enough! Pamela tries to answer questions like “How is the law regulating the flow of 

information?” and “When does the law allow for a free flow?” Pamela ended up teaching everything 

from encryption polices to contracts, from copyrights of patents and trade secrets to privacy law. But 

still she endeavoured to let students see beyond their lawbooks. This passion is what drove her to 

establish  the first law & policy lab ever.

PAMELA’S FIRST POLICY LAB EXPERIENCE

In the United States experiential education is seen as very important, as it makes the law come to life 

for students. When Pamela was in law school, she worked for women in prison for whom she tried to 

put together a defence for them to stay in the US. That was where she had her own first experience 

of more practiced based education.  Later on, when she was older and wiser two foundations were 

willing to provide funding for the opening of her very first own law & policy lab. The idea grew to 

such an extent, that it began to have a life of its own. The second lab opened in Washington DC, 

which is an obvious choice when focussing on policy change.. One of the flagship Law & Policy 

Labs was later established in the New York area, and currently Colorado has a lab as well, focussed 

on telecom policies. Finally, in the future one might also be opened  at the University of Ottawa 

in Canada. All the law & policy labs are constantly developing and reinventing themselves to keep 

up with current societal needs. At Berkeley they even worked on the idea of bringing technology 

students together with law student together in the Lab. This because, as Pamela experienced, 

becoming friends with the computer science people is key!

HOW DID THE IDEA OF THE LAW & POLICIES FINALLY CROSS THE ATLANTIC OCEAN 

TO THE NETHERLANDS?

Law & Policy are of course very different in the US and the EU. Individual states in Europe are 

members of the EU and dependent on the EU-legislator, while the US are independent. Although, this 

does not mean that law & policy is less important in individual member states of the European Union. 

Pamela received an inquiry from Bernt Hugenholtz and Daniel Gervais: “Let’s call it a policy lab!” Since 
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the mid 1990’s Pamela knows people at IViR and she teaches at the yearly intellectual property 

summer school. Pamela knows that there are lot of talented people at the faculty. It seemed like a 

good opportunity to spread the successful practice!

WHAT IS THE BIGGEST CHALLENGE FOR THE LAW & POLICY LAB?

Pamela states something that we all know and what we all try to cope with: Technology changes 

faster than the law and lawmakers cannot create suitable information policies without understanding 

the underlying technology. It seems to her that that is an additional reason for collaboration. It is 

necessary to form a technology advisory board, which people could come up to and ask questions 

to. So, more emphasis should be on working with people in the field of technology. Of course, this 

depends on the kind of projects the lab takes on. It is important to keep in mind that this university 

has an entire faculty filled with people studying the relevant technologies. It is a great opportunity to 

work together, for people to broaden their horizons and fuel their social engagement. Perhaps the 

IViR should consider extending to the science park? 

WHAT DOES PROFESSOR SAMUELSON THINK IS IMPORTANT FOR STUDENTS TO 

LEARN? 

To Pamela and her husband, it is important to work for the betterment of society instead of just 

practicing law for your private progress. In Oakland students of a clinic wrote a privacy policy for the 

municipal government. Now, every time when Oakland buys new technology, the local government 

knows how to ensure the citizens’ privacy! That really is something where you want to have bigger 

impact. The clinics that professor Samuelson and Glushko have funded have great ambitions to make 

the world a better place and that leaves the IViR law and policy lab with quite the challenge!  

 

SO WHAT’S NEXT?

According to Pamela, we first have to see how everything at the IViR Law & Policy lab turns out 

before expanding to other European countries. That leaves a great task for the first two Law & 

Policy Lab-teams on the photo with her. In the next academic year, the Law & Policy Lab is open 

for enrolment to new students. Are you interested in becoming a student-researcher or are you 

interested in becoming a partner to the lab? Take a look at the Law & Policy Lab website and 

subscribe! https://ilplab.nl/

f.l.t.r: Lisa Pennings,

Pamela Samuelson,

Paula Hooyman,

Hannah van Kolfschooten,

Naomi Appelman,

Julia van der Veen and

Thijs Bakker
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PUMA’S

In de IE-jungle begon het natuurlijk allemaal met 

het HvJEU-arrest Puma/Sabel uit 1997waarin 

de vraag voorlag of de springende roofkat 

van Sabel inbreuk maakte op de poema van 

Puma. Het HvJEU oordeelde dat hoe groter 

de onderscheidingskracht van een merk is, 

hoe groter het verwarringsgevaar is. Dat 

verwarringsgevaar moet beoordeeld worden 

aan de hand van de visuele, auditieve en 

begripsmatige gelijkenis en de totaalindruk die 

de merken oproepen. De gemiddelde consument 

neemt namelijk een merk in zijn geheel waar en 

let niet op de verschillende details ervan. 

TIJGERS & GIRAFFEN

Dat in gedachte hebbende, was er eens de 

Tijgernoot van het welbekende merk Duyvis. De 

bamischijf onder de borrelhappen, de snack die 

je alleen maar eet als al het andere écht op is 

en waarvan je nooit weet of het nou de bacon–

kaas–, de BBQ-paprika– of de paprika–fiesta–

variant is. Op een dag verscheen ergens in de 

bovenste schappen in de Aldi-supermarkten de 

Girafnoot. Verkrijgbaar in de smaak bacon–kaas, 

in vergelijkbare kleur– en vorm en vormgegeven 

in dezelfde junglegroene verpakking als de Duyvis 

Tijgernoot. Over auteursrecht op (bacon)-

kaassmaak valt natuurlijk niet te twisten, zo 

leerden wij van deHeksenkaas-affaire. Frito-Lay, 

de eigenaar van Duyvis stak zijn claim dan ook 

merkenrechtelijk in. 

Tijger woordmerk

De Gelderse rechter oordeelde op 27 maart jl. 

allereerst dat het woordmerk ‘Tijgernootjes’ niet 

zó bekend is dat het tot soortnaam verworden 

is. Jammer genoeg verwees Intersnack, het bedrijf 

achter de Girafnoot bij zijn claim slechts naar 

een bronloze publicatie waar het Tijgernootje 

wordt gedefinieerd als ‘een borrelnoot 

waarvan het krokante laagje meerdere kleuren 

heeft.’ Waarschijnlijk heeft de advocaat van 

Intersnack bij zijnspreekbeurten, al dan niet over 

EEN REISJE DOOR DE IE-JUNGLE: 
DON’T FEED THE ANIMALS!

Door Julia van der Veen

Je zou het niet denken, maar ook dieren kunnen IE-rechtelijk beschermd 

worden. Heb je daar ooit bij stilgestaan bij het pakken van een bokkenpootje, 

apenkop of roze biggetje? Eentje kun je er nog wel eten zonder een schuld-

gevoel te krijgen maar meer gevaarlijke dieren zoals poema’s, tijgers of dino’s 

kun je misschien maar beter niet uit hun verpakking lokken. Een illustratie van 

drie IE-dierenzaken – don’t feed the animals! 

borrelnootjes, op de basisschool niet geleerd dat 

Wikipedia geen betrouwbare bron is. Daarnaast 

oordeelde de rechter dat het teken Girafnoot 

geen inbreuk maakt op het woordmerk 

Tijgernoot. Tijgers en giraffen stemmen auditief, 

begripsmatig en visueel verrassend genoeg 

niet voldoende overeen waardoor er geen 

verwarringsgevaar ontstaat. 

Tijger vorm- en beeldmerk

Over het uiterlijk van de Tijgernoot bleef Frito-

Lay op haar strepen staan. Het bedrijf beriep 

zich op het samengestelde vorm en kleurmerk 

van de Tijgernoot: de geschakeerde oranje, 

bruine en gele kleurcombinatie toegepast op 

de specifieke ronde nootvorm. De rechter 

oordeelde dat het patroon van de tijgernoot 

voldoende karakteristiek en herkenbaar is voor 

het publiek en dat Tijgernootjes dus voldoende 

onderscheidend vermogen hebben. Dit ondanks 

dat het onmogelijk is om fabrieksmatig alle noten 

er hetzelfde uit te laten zien. 

 

‘‘Bij de bescherming 
van een Tijgernoot gaat 
het niet slechts om de 
vorm, maar juist om het 
kleurpatroon op die 
ronde tijgernootvorm’’ 

Intersnack betoogde dat door toepassing van het 

procedé waar Frito-Lay een – inmiddels verlopen 

–octrooi op heeft, de tijgernootjes naar hun aard 

een fraai en aantrekkelijk gevlekt uiterlijk hebben. 

Door een merkenrecht toe te kennen op het 

gevlekte uiterlijk van de Tijgernootjes, zou zo via 

dat merkenrecht een algemene beschikbaarheid 

van innovatie – lees de mogelijkheid om nootjes 

een gevlekt uiterlijk te geven – tegen worden 

gehouden. Jammer genoeg ging de rechter hier 

verder niet op in. Wel oordeelde deze in lijn 

van het Louboutin-arrest van het HvJEU dat 

het niet alleen om een bescherming van de 

vorm van de Tijgernoot gaat, maar juist om het 

kleurpatroon op die ronde tijgernootvorm. Zo 

ontkomt Frito-Lay dus aan ‘aard van de waar’ en 

de ‘wezenlijke waarde van de waar’-beperkingen. 

Helaas is de Tijgernoot al ingeschreven voor 1 

maart 2019 waardoor de rechter het gewijzigde 

BVIE-artikel buiten beschouwing laat waarin niet 

alleen de vorm maar ook ‘een ander kenmerk’ 

van het product moet worden meegenomen in 

de beoordeling. We zullen dus nooit weten of 

de rechter de kleurencombinatie te mooi zou 

vinden om voor merkenrechtelijke bescherming 

in aanmerking te komen. 

Al met al zal het publiek, al dan niet 

borrelnootliefhebber, in Girafnootjes hetzelfde 

patroon herkennen als in Tijgernootjes, terwijl 

de verschillen tussen individuele noten aan de 

aandacht van de gemiddelde consument zullen 

ontsnappen. Daarmee is, naar het oordeel van 

de rechtbank, sprake van identieke merken 

en zetten de tijgers de giraffen buitenspel.Op 

de vraag of de Tijgernoot een bekend merk 

is geeft de rechter helaas geen antwoord. Als 

de consument alleen al een verband tussen de 

Tijger- en Girafnoot ziet dan zou dat al op zich 

al een sterke aanwijzing voor merkinbreuk zijn 

geweest. En tsja, de gemiddelde consument weet 

dat Wikipedia, waar onder het kopje borrelnoot 

slechts de Tijgernoot en niet de Girafnoot staat 

vermeld, toch wel wereldfaam genereert. 
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DINO’S

Dan nog even een kort uitstapje naar het 

warme zuiden van Europa, waar de Catalanen 

nog in het Dinotijdperk leven. Daar oordeelde 

de Commercial Court of Barcelona in een met 

de Tijgernootjes vergelijkbare zaak dat een 

dinosauruskoekje niet gemonopoliseerd kan 

worden. 

 

Dino woordmerk

Allereerst oordeelde de rechter dat het 

woordmerk ‘Dinosaurus’ van Artiach, het 

moederbedrijf van de Dino’s, auditief, visueel en 

begripsmatig niet voldoende overeenstemt met 

het teken ‘Galle Sauros’ van Florbu. De woorden 

klinken immers anders en een gallesauros is toch 

echt niet hetzelfde als een dinosaurus. 

Dino beeld- en vormmerk

Ook besloot de Spaanse rechter dat 

het beeldmerk wat Artiach inriep niet 

hetdriedimensionale merk op de koekjes 

omvat, maar slechts een vrij algemene weergave 

van dinosaurussen. Tsja, daar win je het niet 

mee. De dinosaurusvorm bleek onvoldoende 

onderscheidend vermogen te bezitten en Artiach 

kon geen inbreuk claimen op basis van haar 

dinosaurus-merkenrecht. 

Ook nam de rechter in zijn beoordeling nog 

mee dat Dinosauruskoekjes in zakjes zijn verpakt 

en bestemd zijn als tussendoortje, terwijl Galle 

Sauros koekjes meer bedoeld zijn om thuis 

te eten als cornflakes. Ook de verpakking 

van de Galle Sauros koekjes maakte dus geen 

inbreuk op de verpakking van de Dino’s en zo 

ontsnapten de Galle Saurossen aan een grote 

meteorietinslag. 

DON’T FEED THE ANIMALS – THEY FEED 

YOU

Concluderend is de moraal van het verhaal: 

laat jezelf lekker gaan als je na het lezen van dit 

verhaal toch nog zin hebt in een Tijgernootje of 

een Dinokoekje. Uiteindelijk gaat het namelijk 

allemaal om de smaak, die nog wel vrij rond 

kan lopen in de IE-jungle. Girafnootjeszijn wel 

even tijdelijk uit de schappen, maar wie weet 

verschijnt er binnenkort toevallig een meer 

onschuldige hamster- of cavia borrelnootvariant 

waarvan het verwarringsgevaar met de tijger al 

helemaal niet aan de orde is. En wat betreft de 

Dino’s, die zijn toch uitgestorven, dus maak je 

geen zorgen!

Door Sara Azerki

Esmee Los heeft, na haar bachelor in Leiden te hebben gevolgd, in het 

studiejaar 2016-2017 haar master Informatierecht mogen afronden. 

Gedurende haar master is zij secretaris van de SVIR geweest. Bovendien heeft 

Esmee nu een hele interessante baan bij de ‘Ducht DPA’. Redenen genoeg 

voor wat vragen aan Esmee.

WAAROM HEB JE BESLOTEN DE MASTER INFORMATIERECHT TE VOLGEN AAN HET 

IVIR?

Al voordat ik begon met de mijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden had ik de 

master Informatierecht op het oog. Een vriendin van mijn zus was toen bezig met de master en 

wat zij allemaal leerde leek me heel interessant. Omdat de vakken die worden aangeboden in de 

master niet standaard tijdens de bachelor in het pakket zaten, heb ik tijdens mijn uitwisseling aan 

de Universiteit van Bologna het Engelse vak Copyright Law en het Italiaanse vak ‘diritto industriale’ 

(octrooirecht) gevolgd. Dit was een leuk voorproefje op de master Informatierecht en toen ik 

terugkwam heb ik mijn bachelorscriptie over het modellenrecht geschreven. Hierdoor wist ik zeker 

dat de master Informatierecht precies was wat ik zocht.

 

HOE BEN JE IN AANRAKING GEKOMEN MET DE AP?

Tijdens de master heb ik het vak privacyrecht gevolgd. Ik was in de eerste weken meteen enthousiast 

over het vak. Het vak werd gegeven door Ot van Daalen, die toen werkzaam was bij de AP. Het leek 

mij leuk om meer te weten te komen over het werk van de AP en daarom heb ik gesolliciteerd voor 

een stage. Ik vond alles wat daar gebeurde zo interessant, dat ik besloten heb om te solliciteren na 

mijn stage.

HAD JE OP VOORHAND AL EEN IDEE WAT DE WERKZAAMHEDEN ALS JURIST BINNEN 

DE AP INHOUDT EN WAT HOUDT EEN JURIST VOOR DE AP ZIJN DAN ZO AL IN?

Toen ik stage liep kreeg ik pas echt een goed beeld van wat de werkzaamheden van een jurist bij de 

AP zijn. Ik liep stage op de (toenmalige) directie Privaat en ondersteunde daarbij mijn afdeling met 

allerlei verschillende klussen. 

Inmiddels is de AP (door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

flink gegroeid en is de organisatiestructuur van de AP veranderd. De AP bestaat nu uit vier directies 

(de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek, de directie Systeemtoezicht, Beveiliging 

INTERVIEW ESMEE LOS - 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
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en Technologie, de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en de Directie Beleid, 

Internationaal, Strategie en Communicatie). Bij alle vier de directies kun je als jurist werken. Ik ben 

zelf werkzaam op de Directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering op de afdeling Bezwaar. 

Mijn werkzaamheden bestaan dus voornamelijk uit het afhandelen van bezwaarschriften en alles wat 

daarbij komt kijken. Ik onderhoud onder meer het contact met de indiener van het bezwaarschrift, 

eventuele (derde) belanghebbende partijen, organiseer een hoorzitting in het kader van de 

bezwaarprocedure en neem uiteindelijk een beslissing op bezwaar. Daarbij heb ik niet alleen te maken 

met de AVG, maar ook veel met de Algemene wet bestuursrecht. Het interessante aan het werk 

op de afdeling Bezwaar is dat je met veel verschillende soorten zaken in aanraking komt. Er liggen 

natuurlijk privacy inhoudelijke vraagstukken voor, maar het kunnen ook meer bestuursrechtelijke 

vragen zijn (bijvoorbeeld of iemand belanghebbende is). Bovendien worden op verschillende 

afdelingen bij de AP besluiten genomen, waartegen bezwaar open staat. Er komt dus van alles voorbij. 

KUN JE DE SFEER OMSCHRIJVEN WAARIN JE WERKT?

De sfeer op de afdeling Bezwaar is gezellig en voornamelijk informeel. Verder heerst er een open 

cultuur en staat de deur altijd bij iedereen open als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt. Er is 

voldoende ruimte om vraagstukken aan elkaar voor te leggen en met elkaar te bespreken. Met zijn 

allen werken we erg hard maar zorgen we ook voor de nodige ontspanning door op zijn tijd met 

elkaar te borrelen.  

JE WERKT NU BIJNA 1,5 JAAR BIJ DE AP. WELKE DAG IS JOU HET MEEST BIJGEBLEVEN?

De dag die mij het meest is bijgebleven - het zal jullie niet verbazen – is de dag van de 

inwerkingtreding van de AVG (25 mei 2018). Dat was een dag waar de AP al lange tijd naartoe leefde 

en zich op voorbereid had en ineens was het dan zo ver. Nadat we er uiteraard gezamenlijk aandacht 

aan hadden besteed ging iedereen weer hard aan het werk. Het was dus eigenlijk een werkdag net als 

alle anderen, maar zo voelde het niet. Bovendien kreeg ik die dag te horen dat ik mijn masterscriptie 

met een mooi cijfer had gehaald, wat de dag natuurlijk nog extra bijzonder maakte.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR STUDENTEN BINNEN DE AP?

Tijdens je master kun je solliciteren voor een stage bij de AP. Ik spreek uit eigen ervaring dat een 

stage bij de AP erg nuttig en leerzaam is. Je krijgt een goed beeld van de waar de AP zich zoal mee 

bezighoudt en wordt bij allerlei verschillende werkzaamheden betrokken. Als je wilt solliciteren voor 

een stage kun je een open sollicitatie sturen.

HOE ZIET DE SOLLICITATIEPROCEDURE ERUIT?

Als het je leuk lijkt om bij de AP te werken, kun je solliciteren door te reageren op de vacatures die 

open staan. De vacatures verschijnen op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), 

op de vacaturewebsite van de overheid (www.werkenbijdeoverheid.nl) en de vacatures staan ook op 

LinkedIn. Daarbij staat vermeld wat je moet aanleveren voor een sollicitatie en wie je bij vragen kunt 

contacten. Als je wordt uitgenodigd volgen er twee gesprekken en daarna een arbeidsvoorwaarden 

gesprek.

DE VOLGENDE STAP IN DE OPEN 
ACCESS-REVOLUTIE: OPEN DATA. 

Door Naomi Appelman

Het online, openbaar toegankelijk stellen van onderzoeksresultaten is 

inmiddels gemeengoed geworden en dit zogenoemde Open Access publiceren 

wint ongelooflijk aan vaart. Zo hebben afgelopen november 12 EU-lidstaten 

en hun nationale onderzoeksfinancieringsinstuten “Plan S” ondertekend 

waarin ze zich committeren aan het Open Access publiceren van alle met 

publieke middelen gefinancierde onderzoeken1. Nu de Open Access golf steeds 

krachtiger wordt, dient de volgende stap in deze Open Science revolutie zich al 

aan: het online, openbaar en onbeperkt bruikbaar ter beschikking stellen van 

de aan de publicaties ten grondslag liggende onderzoeksdata. Oftewel: Open 

Data.  

Maar zo ver gevorderd als de Open Access praktijk inmiddels is, zo in de 

kinderschoenen staat het openbaar maken van de onderzoeksdata en veel 

is nodig om ook op het gebied van Open Data een krachtige beweging te 

creeeren. Gezien de enorme potentie die het ter beschikking stellen van 

onderzoeksdata heeft loont het om een goed overzicht te krijgen van 

de huidige ontwikkelingen op dit gebied en de obstakels die de verdere 

ontwikkeling in de weg staan.  

DE ONGEKENDE POTENTIE VAN OPEN 

DATA 

Voor wat exact verstaan moet worden onder 

onderzoeksdata en wat precies het Open Access 

publiceren van die data inhoudt, bestaat geen 

uniforme juridische definitie. In de literatuur 

is men het er over eens dat in ieder de data 

zo veel mogelijk ontdaan moet zijn van enige 

IE-rechtelijke contstricties. Hierdoor is de data 

te allen tijde inzichtelijk én herbruikbaar, en 

NOTES
1. Zie https://www.coalition-s.org/ voor meer informatie
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valt het grotendeels in het publieke domein2. 

Ten tweede zijn de FAIR-principles van belang. 

Deze principes stellen dat de data findable, 

accessible, interoperable en reusable moet zijn, 

en zien daarmee grotendeels op de technische 

maatregelen die de data niet slecht in naam, 

maar ook praktisch (her)bruikbaar maken3. Wat 

betreft de onderzoeksdata zelf wordt doorgaans 

gekozen voor een zeer brede definitie die alle 

data omvat die dient ter staving of verificatie van 

onderzoeksresultaten4.

Het bedenken van de mogelijke voordelen van 

een degelijk Open Data beleid vergt niet veel 

fantasie. Stel je voor dat alle onderzoeksdata 

die ten grondslag liggen aan de onderzoeken 

die gepubliceerd worden gemakkelijk online 

toegankelijk, compatibel, doorzoekbaar en 

onbeperkt herbruikbaar zijn. De mogelijkheden 

zijn bijna oneindig. Onderzoeken kunnen zo 

veel gemakkelijker geverifieerd of gefalsificeerd 

worden, wat leidt tot kwalitatief betere 

wetenschap. Daarnaast zijn de nieuwe 

onderzoeken die op basis van deze dataweelde 

gevoerd worden vrijwel onbeperkt. Ook buiten 

de wetenschap zal deze data een enorme invloed 

kunnen hebben in de vorm van private partijen 

die op basis van de data nieuwe, innovatieve 

producten op de markt kunnen brengen. Denk 

bijvoorbeeld aan een Buienradar die, op basis 

van openbare gegevens van het KNMI, mensen 

dagelijks het leven makkelijker maakt5. 

Daarnaast brengt een volledig Open Data beleid 

ons als maatschappij een stap dichterbij de 

broodnodige democratisering van de wetenschap 

en het vervullen van het uiteindelijke doel van 

de universiteit: het duiden en waar mogelijk 

verbeteren van de wereld waar wij in leven. Dit 

geldt natuurlijk des te meer voor wetenschap die 

met publieke middelen gefinancierd wordt, de 

maatschappij heeft immers recht toegang tot de 

kennis die het zelf doet produceren. 

DE HOBBELIGE WEG IN HET VERSCHIET

Hoewel de voordelen en zelfs de noodzaak 

tot een beweging in deze richting algemeen 

geaccepteerd worden, gaapt een reusachtig gat 

tussen idealistische toekomstperspectieven en 

de daadwerkelijke situatie. Zeer veel (juridische) 

obstakels staan in de weg van een Open Data-

beleid, waarvan een aantal hier de revue zullen 

passeren.  

Allereerst is in tegenstelling tot bij de 

wetenschappelijke publicaties zelf, bij de data 

de IE-rechtelijke status zeer onduidelijk. Op 

een publicatie rust altijd een auteursrecht wat 

met een simpele licentie Open Access openbaar 

gemaakt kan worden6. Ingeval van data en 

NOTES
2. Gebaseerd op gezaghebbende definities uit: Suber, P., Open Access, Massachusetts Institute of Technology Press Essential 
Knowledge Series, Cambridge, MA, 2012, p. 4  en de Budapest Open Access Initiative, Februari 14, 2002, bron: http://www.
soros.org/openaccess
3. Wilkinson, M. D., e.a., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”, Scientific Data, 15 
March 2016, DOI: 0.1038/sdata.2016.18
4. Zie bijvoorbeeld artikel 1, sub 7 van de voorgestelde herziening van de PSI-directive, COM/2018/234 final - 2018/0111 
(COD)
5. Voor uitwerkingen van de mogelijke voordelen van Open Data beleid zie onder andere: Dodirina, C., Eisenstadt, A.R., Onsrud, 
H. & Uhlir, P.F., Legal Approaches for Open Access to Research Data, CC BY 4.0, augustus 2016, p. 3-4; OECD Recommendation 
of the Council concerning access to research data from public funding 29 November 2009 C(2006)184
6. Bijvoorbeeld de Creative Commons CC BY 4.0 licentie. Zie  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en  voor 
meer uitleg

datasets is de juridische status echter lang niet 

altijd helder. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 

een auteursrecht rust op een dataset(/bank), 

dit komt echter niet vaak voor en daarnaast 

verschillen de omstandigheden waaronder een 

degelijke dataset onder het auteursrecht valt per 

jurisdictie. Ook de toepasselijkheid van het EU 

sui generisi databankenrecht is niet altijd helder7. 

Deze onduidelijkheid over de juridische status 

leidt ook tot moeilijkheden met betrekking tot 

de licenties, zoals een grote verscheidenheid aan 

vaak incompatibele licenties en het gevaar tot 

een te zware licentie, waarbij aan rechtenvrije 

datasets toch per ongelijk IE-rechten wordt 

toegekend8.  

Nauw verboden met deze problematiek is 

het gebrek aan externe motivatie voor de 

onderzoekers om zelf hun data openbaar te 

maken. Wanneer er geen rechten rusten op de 

data of wanneer er geen maatwerk mogelijk 

is in de licenties, raken onderzoekers alle 

controle kwijt over hun data op het moment 

van publicatie. Dit leidt enerzijds tot angst 

voor misbruik van de data en anderzijds tot 

een gebrek aan mogelijkheden om de data 

economisch te verzilveren. Dit is vervolgens 

ook problematisch bij publiek-private 

samenwerkingen in de wetenschap. Het is dus 

wenselijk dat  wetenschappers enige controle 

houden over de wijze waarop de data openbaar 

gemaakt wordt en hoe (en of) verwezen wordt 

naar de maker.  

Naast al deze meer principiële vraagstukken 

zijn er ook een grote hoeveelheid technische 

punten die gecoördineerd moeten worden om 

te verzekeren dat de data of de databanken 

compatibel en interoperbel zijn. Hierbij zijn de 

FAIR-principles natuurlijk leidend, maar die bieden 

vooralsnog onvoldoende houvast. 

HUIDIGE INITIATIEVEN 

Bewust van deze problematiek en het belang 

van een goed Open Data-beleid werkt de EU 

vanuit een aantal verschillende invalshoeken om 

dit beleid werkelijkheid te maken. Ten eerste 

kan gewezen worden op de wijze waarop 

de EU Open Data stimuleert in de door haar 

gefinancierde onderzoeksprojecten. Bij alle 

onderzoeksfinanciering die de EU op basis 

van het Horizon2020 onderzoeksprogramma 

verstrekt is de standaard optie dat de data Open 

Access gepubliceerd wordt Dit is echter slechts 

een ‘default option’ waar vrij gemakkelijk van 

afgeweken kan worden9. Daarnaast werkt de EU 

aan de ‘EU Science Cloud’ waar data opgeslagen 

en toegankelijk gemaakt kan worden10. 

NOTES
7. Voor meer uitleg over de complexe juridische status zie bijvoorbeeld : Dodirina, C., Eisenstadt, A.R., Onsrud, H. & Uhlir, P.F., 
Legal Approaches for Open Access to Research Data, CC BY 4.0, augustus 2016; Giannopoulou A., “Understanding open data 
regulation: An analysis of the licensing landscape” in van Loenen B. et. Al. (eds.), Open Data Exposed, Information Technology 
and Law Series 30, 2018 https://doi.org/10.1007/978-94-6265-261-3_6, pp. 101-125 
8. Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze problematiek zie Giannopoulou A., “Understanding open data regulation: An 
analysis of the licensing landscape”  IN van Loenen B. et. Al. (eds.), Open Data Exposed, Information Technology and 
Law  Series 30, 2018 https://doi.org/10.1007/978-94-6265-261-3_6, pp. 101-125
9. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 21 March 2017
10. Commission communication (EU) 2016/178 of 19 April 2016 on European Cloud Initiative –  Building a competitive data 
and knowledge economy in Europe
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Momenteel in ontwikkeling zijn de Digital Single 

Market-richtlijn (“DSM”) en een herziening van 

de Public Sector Information-richtlijn (“PSI”)11. De 

DSM-richtlijn introduceert een auteursrechtelijke 

exceptie voor onderzoeksinstituten waardoor 

deze onder enige IE-restricties aan tekst en 

datamining kunnen doen. In de herziening van de 

PSI-richtlijn wordt de verplichting voor lidstaten 

en de nationale onderzoeksfinancieringsinstituten 

gecreëerd om beleid op te stellen voor Open 

Data. Ook moeten alle reeds openbaar gemaakte 

onderzoeksdata aan de herbruikcriteria uit de 

PSI-richtlijn gaan voldoen. 

Opvallend bij al deze initiatieven is dat de 

universiteiten en de onderzoekers zelf geen 

rol lijken te spelen bij het opstellen van de 

voorwaarden waaronder hun onderzoeksdata 

openbaar gemaakt wordt. Daarnaast blijkt 

ook duidelijk uit deze op sommige van huidige 

initiatieven dat lang niet alle problemen 

geadresseerd worden. 

BOTTOM-UP HARMONISATIE?  

De enorme wetenschappelijke en 

maatschappelijke voordelen die het openbaar 

beschikbaarstellen van de onderzoeksdata kan 

bieden staan buiten kijf. Uit het bovenstaande 

blijkt echter duidelijk dat deze toekomstdroom 

nog niet zo simpel te realiseren is. Een grote 

hoeveelheid obstakels, juridisch en niet-juridisch, 

compliceren en vertragen de implementatie 

van dit potentieel revolutionaire beleid. 

Stappen worden gezet om deze één voor één 

te ruimen, maar de voortgang is langzaam, 

te weinig gecoördineerd de echte experts, 

de onderzoekers en universiteiten, worden 

onvoldoende betrokken in het vormgeven 

van dit beleid. Duidelijkheid moet verschaft 

worden over de IE-rechtelijke positie van de 

data, de licentie problematiek en de technische 

compatibiliteit moet aangepakt worden, en het 

moet aantrekkelijk zijn voor wetenschappers om 

hun data te publiceren.  

Enerzijds schreeuwen deze problemen 

om harmonisatie en het opstellen van 

gemeenschappelijke spelregels, maar anderzijds 

is gedifferentieerd beleid toegespitst op wat de 

onderzoekers en universiteiten nodig hebben 

noodzakelijk. De EU zal op een zeer dunne 

lijn moet balanceren waarbij tegelijkertijd het 

beleid op maat gemaakt wordt vóór en dóór de 

universiteiten terwijl het beleid niet dusdanig 

gedifferentieerd wordt dat van de broodnodige 

harmonisatie en standaardisatie geen sprake 

meer is. Echter, wanneer deze acrobatische 

act correct uitgevoerd wordt zal het de wijze 

waarop wetenschap bedreven wordt blijvend 

veranderen en zal de maatschappelijke impact 

ongekend zijn. 

NOTES
11. Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD); 
 Proposal for a Directive on the re-use of public sector information (recast) COM/2018/234 final - 2018/0111 
(COD)
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GOOGLE EN DE CNIL, TECHREUS 
EN TOEZICHTHOUDER IN DE KNEL

Door Ayrin Hassani Barbaran

Op 21 januari 2019 zagen we de allereerste mega-boete welke werd 

uitgedeeld onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). De 

Franse ‘Commission nationale de l’informatique et des libertés’ (“CNIL”) beboette 

– het nagenoeg niet uit privacy en gegevensbeschermingsschijnwerpers weg 

te denken - Google voor een bedrag van maar liefst 50 miljoen euro1. De 

aanleiding? Een gebrek aan transparantie, inadequate informatievoorziening 

omtrent de verwerking van persoonsgegevens en geen correct verkregen 

toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met als doel het 

tonen van gepersonaliseerde advertenties.

KLACHTEN BIJ EN HET RAPPORT VAN DE CNIL

Het begon tegen het einde van mei 2018. Er kwamen twee (door 9,974 personen gemandateerde) 

collectieve klachten binnen bij de CNIL, afkomstig van (het door Max Schrems opgerichte) None Of 

Your Business (“NOYB”) en de Franse digitale rechten organisatie La Quadrature du Net (“LQDN”). 

De klachten zagen op twee specifieke punten. Gebruikers van mobiele toestellen waar het door 

Google ontwikkelde Android mobiele besturingssysteem op is geïnstalleerd, zouden worden verplicht 

het privacy beleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van Google diensten te accepteren, 

waarbij weigering daarvan zou leiden tot het onbruikbaar worden van het toestel. Daarnaast zou, 

losstaand van welk toestel zou worden gebruikt, Google geen verwerkingsgrondslag hebben voor 

het verwerken van persoonsgegevens ten einde het uitvoeren van gedragsanalyses en het tonen van 

gerichte advertenties. 

Nu was de eerste klacht niet helemaal accuraat, aangezien men bij weigering van het privacy beleid en 

de algemene gebruiksvoorwaarden tot op zekere hoogte alsnog gebruik kon maken van het mobiele 

toestel, maar toch was er aanleiding voor nader onderzoek, wat werd uitgevoerd op 21 september 

2018. Dit onderzoek zag op de legaliteit van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking 

tot het gebruik van het Android besturingssysteem, inclusief het creëren van een Google-account. 

NOTES
1. Zie de beslissing van de CNIL hier: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001.pdf, laatst gezien 26 juni 
2019

Uiteindelijk werden er door de CNIL serieuze tekortkomingen in het kader van artt. 6 jo. 12 jo. 13 

AVG geconstateerd.

TRANSPARANTIE EN INFORMATIEVOORZIENINGSVERPLICHTINGEN

Het CNIL stelt ten eerste dat de relevante informatie als bedoeld in artt. 12 jo. 13 AVG makkelijk 

toegankelijk moet zijn. De digitale architectuur die Google hanteerde bij het presenteren van de 

informatie, welke verspreid was over meerdere pagina’s, met in deze pagina’s verschillende links en 

knoppen, met dáár achter weer links om additionele informatie te verkrijgen, voldoet hier niet aan. 

De gebruiker moet simpelweg teveel handelingen verrichten en informatie lezen voordat de relevante 

informatie kan worden geïdentificeerd. De combinatie van het moeten verrichten van meerdere (lees: 

5 á 6) handelingen, en het gebruiken van niet uitdrukkelijk (lees: vaag) geformuleerde kopjes, voldoet 

niet aan de vereisten van transparantie en toegankelijkheid.

Ten tweede overweegt de CNIL dat de helderheid en begrijpelijkheid van de informatie zoals 

bedoeld in art. 12 moet worden beoordeeld naar de aard van elke vorm van verwerking en 

de concrete impact daarvan op de betrokkenen. Wat dat betreft stelt de CNIL ten eerste vast 

dat de verwerkingen behoorlijk extensief en indringend zijn. Om dit te illustreren somt het de 

verschillende bronnen waaruit Google gegevens verzamelt op en welke diensten het betreft. De 

soorten persoonsgegevens zijn, op zijn minst; gegevens geproduceerd door de betrokkene (denk 

aan naam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mail adres), gegevens gegenereerd door activiteit van de 

betrokkenen (metadata als locatiegegevens en IP-gegevens) en gegevens afgeleid van die persoonlijk 

geproduceerde gegevens en de metadata (gegevens die de interesses van de betrokkene proberen te 

weerspiegelen). In deze context beoordeelt de CNIL of er daadwerkelijk helder en begrijpelijk wordt 

voorzien in informatie.

De CNIL hekelt ten eerste de zeer algemene taal waarin de doeleinden voor de verwerking zijn 

geformuleerd, in het licht van de omvang van de verwerkingen en de mogelijke consequenties 

daarvan. Als voorbeelden noemt de CNIL onder andere: 

“provide personalised services in terms of content and advertising, ensuring the safety of products and 

services, providing and developing services, etc.”… “The information we collect is used to improve the services 

offered to all our users. [...] The information that we collect and how we use them depends on how you use 

our services and how you manage your privacy settings” 

Daarnaast merkt de CNIL op dat de beschrijving van de doeleinden de betrokkene niet in staat 

stelt om de mate waarin er persoonsgegevens worden verwerkt te kunnen vaststellen, noch kunnen 

beoordelen in hoeverre er een indringing van hun privé leven plaatsvindt. Zowel de primaire bronnen, 

het privacy beleid en de algemene gebruiksvoorwaarden, als de andere bronnen van Google, boden 

deze informatie niet op een heldere manier aan. Daarnaast oordeelt het dat Google alternatieve 

methoden zou kunnen hanteren om de hoeveelheid verwerkingen en de omvang daarvan te kunnen 
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objectiveren in de primaire bronnen, ten einde de helderheid en begrijpelijkheid te dienen.

Dit gebrek aan helderheid en begrijpelijkheid was ook terug te vinden in de informatievoorziening 

betreffende de verwerkingsgrondslag voor de gepersonaliseerde advertenties. De CNIL stelt dat 

Google op onduidelijk wijze sprak over welke grondslag het gebruikte voor het verwerken van de 

persoonsgegevens. Google noemde het hebben van toestemming als grondslag, maar even later 

impliceerde het ook het hebben van een legitiem belang voor de gepersonaliseerde advertenties. Het 

hebben van helderheid op dit gebied is volgens de CNIL belangrijk om goed zicht te krijgen op de 

verwerkingen en de impact op de mensen in de digitale economie.

Ten slotte sprak het over de mogelijkheden die Google bood aan de gebruikers om inzicht te krijgen 

in hun, door Google verwerkte, persoonsgegevens, middels onder andere een pop-up en e-mail 

tijdens of na creatie van een Google-account, en de “Privacy check-up”-tool en het “Dashboard”. Hier 

benadrukte de CNIL dat informatie moet worden voorzien aan de betrokkene aan het begin van de 

informatie verwerkingscyclus, ofwel op het moment waarop verzameling begint. Deze pop-up, e-mail, 

en tools zijn wellicht nuttig, maar uiteindelijk wordt de gebruiker zich pas bewust van de informatie 

na creatie van een account (en dus nadat eventueel al gegevensverwerkingen hebben plaatsgevonden).

Zo concludeert de CNIL dat de transparantie- en informatievoorzieningsverplichtingen volgend uit 

artt. 12 jo. 13 AVG, zijn geschonden.

VERKREGEN TOESTEMMING WAS ONRECHTMATIG VERKREGEN

Art. 6 AVG vereist van de verwerkingsverantwoordelijke dat de verkregen toestemming moet 

afkomen van een voldoende geïnformeerde gebruiker, en specifiek moet zijn. Transparantie 

en toestemming zijn twee concepten die hand in hand gaan. De CNIL herhaalt dat de 

informatievoorziening was vormgegeven in een onduidelijke infrastructuur, en benadrukt wederom de 

onduidelijkheid van de informatie die wel werd gepresenteerd. Het stelt vast dat een betrokkene op 

basis daarvan niet voldoende geïnformeerd zou kunnen zijn.

Daarnaast was de wijze waarop de toestemming werd verkregen niet specifiek genoeg. Bij de creatie 

van een Google-account werden achter een knop genaamd ‘more options’, een aantal ‘checkboxes’ 

getoond. Deze ‘checkboxes’ hadden daarachter meerdere opties, met onder andere de instelling voor 

gepersonaliseerde advertenties. Het probleem met deze ‘checkboxes’ was dat deze al aangevinkt 

waren voordat de betrokkene erbij kon komen. Dit laatste werd bezwaarlijk gevonden, en het feit dat 

gebruikers hier alleen een wijziging aan konden brengen door een actieve handeling te verrichten (het 

klikken op de knop ‘more options’), maakt het volgens de CNIL dat de toestemming niet specifiek 

genoeg was.

Derhalve stelt de CNIL vast dat ook aan art. 6 AVG niet is voldaan.

CONCLUSIE

Na het horen van de bezwaren van Google, besloot het CNIL desalniettemin tot het beboeten van 

Google voor de volledige 50 miljoen euro. De reactie van Google: 

“We’ve worked hard to create a GDPR consent process for personalized ads that is as transparent and 

straightforward as possible, based on regulatory guidance and user experience testing. We’re also concerned 

about the impact of this ruling on publishers, original content creators and tech companies in Europe and 

beyond. For all these reasons, we’ve now decided to appeal.”2

De reactie geeft weinig voldoening in het licht van de uitgebreide analyse van de CNIL, maar dat is te 

verwachten van een publieke respons en Google zal ongetwijfeld haar juridische ammunitie bewaren 

voor het appel, wat inmiddels in gebracht bij het Franse Conseil d’État, waar het waarschijnlijk 

nog een tijd zal blijven liggen. Het is een interessante zaak omdat het de eerste keer is dat er een 

boete van deze grootte wordt uitgedeeld onder de AVG, en het meteen land op het bord van 

één van de grootste tech bedrijven ter wereld. Ergens is dit ook niet erg verrassend. De realiteit 

blijft namelijk wel dat de toezichthouders beperkte capaciteit hebben3 en de totale omvang van 

gegevensverwerkingen met de dag groter en groter wordt. Het is logisch dat de toezichthouders hun 

pijlen richten op de grotere spelers in de tech sector, maar gegevensverwerkingen vinden natuurlijk 

niet alleen maar plaats door bedrijven uit Silicon Valley. Ook kleinere, lokale bedrijven moeten zich 

bewust zijn van de risico’s die gegevensverwerking met zich mee brengt voor de betrokkenen. 

En vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn.4 Desalniettemin is het voor privacy voorstanders 

bemoedigend om te zien dat een privacy toezichthouder zo snel een onderzoek instelt en verhaal 

haalt. Het heeft slechts 8 maanden geduurd alvorens de CNIL over ging tot beboeting. Één ding is 

vooralsnog zeker; Google en de CNIL zullen elkaar de aankomende jaren blijven tegenkomen. Op 

dit moment ligt een andere zaak, welke ook voor het Conseil d’État dient, bij het Europees Hof 

van Justitie ter beantwoording van prejudiciële vragen omtrent de Google/Spain-uitspraak, waarin 

advocaat generaal Szpunar recentelijk zijn opinie heeft vrijgegeven. Het illustreert kenmerkend dat 

het gegevensbeschermingsrecht een jong en dynamisch rechtsgebied in ontwikkeling is. En hoewel we 

al een behoorlijk eind zijn, heeft het, zowel qua regelgeving als uitvoering daarvan, nog een lange weg 

te gaan.

NOTES
2. Zie ‘Google to appeal €50 million GDPR fine’ Politico, https://www.politico.eu/article/google-appeals-e50-million-gdpr-fine, 
laatst gezien 26 juni 2019
3. Zie bijvoorbeeld dit interview met voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen: https://fd.nl/economie-poli-
tiek/1295436/toezichthouder-privacy-het-werk-loopt-ons-over-de-schoenen, laatst gezien 26 juni 2019
4. Zie bovenstaand interview, waarin MKB Nederland stelt dat 99% van het Nederlandse MKB niet voldoet aan de AVG.
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Door Naomi Appelman en Liz de Rijke

De SViR is natuurlijk niet met 19 studenten naar Seoul gegaan om alleen maar 

te genieten van het heerlijke eten, het nachtleven en de koreaanse cultuur. 

Wij zijn ook naar Zuid-Korea gegaan om te ontdekken hoe het veld van het 

informatierecht ervoor staat in zo een technologisch vooruitstrevend land.  

Wat is er zo uniek aan de privacywetgeving in Zuid-Korea, hoe wordt het 

intellectueel eigendom van de wereldberoemde K-pop sterren beschermd 

en hoe komt het dat Zuid-Korea het eerste land ter wereld is dat 5G heeft 

uitgerold? Wij zijn naar een tweetal advocatenkantoren, de Nederlandse 

Ambassade en de Korean Copyright Commission geweest om antwoorden te 

vinden op deze - en nog vele andere - vragen.
 

YULCHON

Het eerste advocatenkantoren dat wij bezochten vlak na aankomst in Seoul was de best mogelijke 

binnenkomer waar wij om konden vragen. Het kantoor op de 30ste verdieping gaf ons niet alleen 

een prachtig uitzicht over de gehele stad, maar de advocaten van Yulchon gaven ons ook een zeer 

diepgaand en nuttig overzicht van de Koreaanse privacy, IE en M&A wetgeving. In de prachtige 

boardroom met uitzicht over de stad gaven drie partners van de verschillende secties ons een 

introductie in hun vakgebied met veel ruimte voor vragen. We zijn diep ingegaan op wat de verschillen 

zijn tussen de Koreaanse en Europese privacywetgeving (hoe ziet toestemming er uit en hoe vaak 

moet die gegeven worden?), waarom het Koreaanse intellectueel eigendomsrecht meer aansluit bij 

het Amerikaanse stelsel en hoe mergers & acquisitions in de telecomsector er uit zien in Korea.

 

Na afloop van deze interessante sessies werden we nog een aantal verdiepingen omhoog geleid naar 

het café en dakterras dat bij het kantoor hoort, waar we onder het genot van een kopje koffie verder 

konden praten met de advocaten.

 

NEDERLANDSE AMBASSADE

Meteen dezelfde middag, na Yulchon, verplaatsten wij ons naar de andere kant van de stad om te 

spreken met Peter Wijlhuizen van de Nederlandse Ambassade. In plaats van het afdraaien van de 

gebruikelijke presentatie over de Ambassade werd besloten om er een meer interactief gesprek van 

te maken, waarna een enorme hoeveelheid onderwerpen de revue hebben gepasseerd. Wij hebben 

alle vragen die we hadden over Zuid-Korea op cultureel, sociaal, technologisch en politiek niveau 

kunnen stellen. Peter, die al meer dan 10 jaar in Seoul woonde, was de perfecte persoon om al onze 

SVIR STUDIEREIS 2019: SEOUL! vragen op af te vuren. Van 3D televisies, de spanningen met Noord-Korea en gendergelijkheid  naar 

de bijzonderheden van de Koreaanse taal en snowboardende Taiwanezen: Peter heeft ons in twee uur 

tijd een indrukwekkend overzicht gegeven van Zuid-Korea en de rol van de Ambassade daarin.

 

KOREAN COPYRIGHT COMMISSION

Halverwege onze reis gingen wij op bezoek bij het kantoor van de Korean Copyright Commission 

in Seoul. Na binnenkomst kregen we enorme grapefruitsapjes van de coffeezaak om de hoek en een 

sleutelhanger van het logo van de commissie. Met behulp van een tolk kregen we vervolgens eerst 

een introductie van de voorzitter van de Copyright Commission om daarna een uitgebreide lezing te 

krijgen over de ontwikkelingen van het auteursrecht in Zuid-Korea en de nauwe samenhang met de 

verschillende internationale handelsverdragen en de opkomst van K-pop.  
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LEE & KO

Op een van onze laatste dagen in Seoul bezochten we het tweede advocatenkantoor: Lee & Ko, 

één van de oudste en grootste kantoren in Zuid-Korea. We werden het chique en enorme kantoor 

doorgeleid om uit te komen bij een grote boardroom waar koffie en drankje op ons wachtte. Drie 

advocaten van de afdelingen privacy & gegevensbescherming en telecommunicatie, media en IT 

hebben een uur tijd vrij gemaakt in hun schema om al onze vragen te beantwoorden. Na een korte 

introductie van het kantoor en hun werkzaamheden was er de ruimte voor ons om alle mogelijke 

vragen te stellen. We hebben lang gesproken over de specifiteiten van de Koreaanse privacywetgeving, 

dat bijvoorbeeld aparte regels heeft voor het verwerken van locatiegegevens. Ook is lang stilgestaan 

bij de digitalisering binnen de advocatuur: hoe reëel is het dat artificiële intelligentie taken van 

advocaten gaat overnemen in de toekomst? Naast de juridisch inhoudelijke onderwerpen zijn ook de 

cultuurverschillen in de advocatenpraktijk aan bod gekomen: wat maakt Lee & Ko anders dan andere 

Zuid-Koreaanse kantoren en zijn er verschillen met Europese kantoren? Een stuk wijzer daalden we 

een uur later weer 20 verdiepingen af met de lift om te genieten van onze laatste dag in Seoul.

Naast deze interessante bezoeken hebben wij in Zuid-Korea uiteraard ook uitgebreid de tijd 

genomen om lekker cultuur te snuiven. Van paleis tot foodmarket, van hiken op een berg tot 

Koreaans bier: je kunt het zo gek niet bedenken. De reiscommissie had een gevarieerd en leuk 

programma voor ons gemaakt, waardoor we in korte tijd veel van Seoul hebben kunnen zien. Omdat 

we teveel leuke dingen hebben gedaan om allemaal te bespreken, zullen hieronder de hoogtepunten 

worden uitgelicht. 

Hoewel Seoul enorm verwesterd is, zijn er op sommige plekken in de stad toch nog kenmerken 

terug te vinden van het traditionele Zuid-Korea. Zo zijn wij het Gyeongbokgung Paleis gaan bekijken 

en zijn we op bezoek geweest in Bukchon Hanok Village, een traditioneel Zuid-Koreaans dorpje dat 

nu midden in de stad ligt. Het contrast is zeer groot: deze traditionele highlights worden behouden 

terwijl de stad zich steeds verder ontwikkelt. Dat heeft tot gevolg dat er midden in een drukke stad 

een aantal plekjes zijn waar het net lijkt alsof je vijftig jaar geleden rondloopt. Erg bijzonder! 

In het mooie Azië kan een bezoek aan een foodmarket natuurlijk niet ontbreken. In Seoul is de 

Gwanjangmarket veruit de grootste en bekendste. Hier hebben we kunnen genieten van van alles en 

nog wat: van gemarineerde krab tot varkenshersenen, en van bean pancakes tot noodles en vers fruit. 

Voor sommigen van ons was dit ‘heftige’ eten even wennen, maar we hebben onze ogen uit gekeken! 

Op zaterdag was het tijd voor een bezoek aan de grens met Noord-Korea, de zogenaamde 

‘Demilitarized zone’. We werden meegenomen in een tourbus met een enthousiaste gids die ons 

alles wist te vertellen over de geschiedenis van oorlog tussen de twee landen. De controle richting 

de grens was erg streng: er mochten absoluut geen foto’s gemaakt worden en er kwamen meerdere 

keren militairen de bus in om onze paspoorten te checken. Eenmaal langs de controle, begon de tour 

echt. We werden meegenomen langs meerdere plekken, waar vanuit je de grens van Noord-Korea 
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kon zien. Als je goed keek was er zelfs een Noord-Koreaans dorpje te zien in de verte. Ook zijn we 

onder de grond geweest om een tunnel te bekijken die is gegraven door Noord-Korea. De tunnel lag 

380 meter onder de grond en liep helemaal door van Zuid naar Noord-Korea. Daarna hebben we 

nog een treinstation bezocht, waar vandaan in theorie treinen van Zuid naar Noord-Korea kunnen 

vertrekken. Dit spoor is echter al sinds 2013 niet meer in gebruik, maar was uiteraard wel geschikt 

voor het nemen van leuke foto’s. 

Het bovenstaande is slechts een kleine greep uit de fantastische reis die wij met negentien SViR-

studenten naar Seoul hebben mogen maken. Wij willen graag nogmaals de gelegenheid nemen om de 

reiscommissie heel hartelijk te bedanken voor de organisatie.            ! 
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