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Gedurende het jaar wat nu helaas altij d achter 

ons zal liggen, heeft de redactiecommissie ge-

probeerd vermakelij ke en interessante artikelen 

uit te brengen. Van ‘Gold Farmers’ in Venezuela, 

de defi niëringsproblemen van desinformatie tot 

juridische aspecten van beledigende Halloween-

kostuums. Als deze blogs iets hebben bereikt, dan 

is het wel dat ze demonstreren hoe breed Infor-

matierecht kan zij n. En ook al werd het normale 

studieverloop compleet ontwricht door (in alle 

waarschij nlij kheid) de gevolgen van de eetcul-

tuur in Wuhan. Hebben de docenten samen met 

de studenten het beste van deze bizarre situatie 

kunnen maken. Hier kon de redactiecommissie na-

tuurlij k niet op achterblij ven. Daarom presenteren 

wij  aan jullie het kroonjuweel van deze commissie; 

de Informail 2019/2020. Het blad is anders dan 

in de voorgaande jaren. Het is namelij k vrij  lastig 

een stuk te schrij ven over een reis die nooit heeft 

plaats gevonden. Toch hopen wij  erin geslaagd te 

zij n een leuke reminder te maken voor, wat voor 

velen, het laatste studiejaar zal zij n. De Redactie-

commissie wenst iedereen een vervullend en te-

vreden leven toe. 
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Beste lezer,

2019-2020 was een mooi jaar voor de SVIR. On-

danks dat de laatste maanden in het teken ston-

den van het coronavirus en digitaal onderwijs, 

kijken wij met plezier terug op het afgelopen jaar. 

Vanaf september hebben wij elkaar leren kennen, 

ons verdiept in de materie en hard gewerkt. Dit 

komt nu voor de meesten van ons ten einde. Wat 

begon met een leuke borrel bij Crea, waar bijna 

de hele master aanwezig was, vertaalde zich door 

naar domibo’s met de werkgroep en het verken-

nen van Den Haag, waar we de grootste Haagse 

kantoren in het informatierecht, de Hoge Raad en 

de Autoriteit Persoonsgegevens bezochten. 

Daarnaast zijn er dit jaar grote bijdragen geleverd 

aan de SVIR door tal van masterstudenten. We 

bedanken de leden van de kascommissie, de re-

dactiecommissie, de activiteitencommissie en de 

reiscommissie. Hoewel de prachtige studiereis 

naar Tokio uiteindelijk niet door kon gaan, is er 

veel werk geleverd door de commissie om voor 

een grote groep mensen een bijzondere reis op 

te zetten.

Bijzonder om te zien is ook dat de IViR studenten 

alle kanten op gaan, iets wat we ook terugzien in 

ons jaar. We hebben studenten die de Zuidas wil-

len veroveren, gaan werken met niche octrooien, 

onderzoeker willen worden in het informatierecht, 

jurist worden in Hilversum, of kunst of mode advo-

caat willen worden. Het is deze diverse maar stuk 

voor stuk gemotiveerde groep studenten, die er-

voor gezorgd heeft dat we er samen zo’n mooi jaar 

van hebben gemaakt. 

Het eind van onze master nadert. Deze masterin-

troductiedag van 29 september 2019 was de start 

van een proces wat onze Informatierecht studen-

ten voor altijd zou veranderen. Na het doorlopen 

van de preselectie fase hoorden ontvingen wij in 

juni eindelijk het verlossende woord dat we ons-

zelf gelukkig mochten prijzen om deel uit te ma-

ken van een bijzonder gemotiveerde leeromge-

ving. Dit achteraf bezien best wel korte studiejaar 

heeft ons allen veel gebracht: vriendschap, kennis, 

stimulans, uitdaging en nieuwsgierigheid.

Waar technologie, Internet of Things en privacy 

voor de start van deze master nog een soort mys-

tieke betekenis had, is het na de afronding van 

onze vakken ondenkbaar geworden om ook maar 

één krantenkop of nieuwsartikel te lezen zonder 

hier een informatierechtelijk aspect in te zien. Wij 

durven met zekerheid te zeggen: informatierecht 

is overal! Het is doordrongen in elk facet van de 

maatschappij en het belang groeit met de dag 

meer en meer. 

Een interessante ontwikkeling gedurende dit jaar 

was op te merken in onze Whatsapp groepschat. 

Bij de start van deze master voelde de link tus-

sen de studiestof en de ‘world out there’ als een 

verplichte koppeling, iets wat ons door docenten 

werd opgelegd om de beheersing van de stof te 

toetsen. Na verloop van tijd ontpopten zich ech-

ter steeds meer initiatieven uit eigen beweging 

om nieuwsberichten of praktijkvoorbeelden met 

elkaar te delen om zo een discussie op gang te 

brengen of om (hevig discussiërend) het over-

heidsbeleid of wetgeving op de proef te stellen.

Inhoudelijk bleek de master uitdagend, diepzinnig 

en actueel. Van complexe problemen rondom co-

pyright, tot hoe de structuren van het internet de 

hedendaagse discours bepalen, we hebben veel 

geleerd van een getalenteerd docententeam. Wij 

bedanken ook de docenten die zich naast hun on-

derzoek het vuur uit de sloffen lopen om ondanks 

hevige lasten ons steevast van hoogwaardig on-

derwijs te voorzien. 

Daarnaast bedanken wij de onze sponsoren die 

ons geholpen hebben onze vele leuke activiteiten 

mogelijk te maken. Wij hebben genoten van de 

samenwerkingen met kantoren en hopen elkaar in 

de toekomst weer te zien.

Tot slot bedanken we u voor uw aandacht, en ho-

pen we dat u en de uwen veilig en gezond zijn in 

deze onzekere tijden.

Helaas komt aan elke mooie periode een einde. 

Voor het bestuur 2019-2020 is het dan ook tijd om 

het stokje over te dragen aan het nieuwe bestuur. 

Wij wensen ze veel plezier toe!

Het Bestuur 2019-2020

 

Alexander van Lunteren – Voorzitter

Eva Umanjec – Secretaris

Courtney Don – Penningmeester

Roza Rijpkema – Commissaris Extern

VOORWOORD
BESTUUR
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Kascommissie

Als Kascommissie waren wij met z’n drieën verant-

woordelijk voor het controleren van de begroting 

van de SVIR. Na een uitleg van Courtney die de 

begroting had opgesteld, hebben wij deze uitein-

delijk goedgekeurd in het begin van het jaar. Ook 

voor grote aanpassingen in de begroting werden 

wij gevraagd om deze na te kijken. 

Een groot aspect van de begroting had te maken 

met de studiereis, maar vanwege het coronavirus 

kon deze helaas niet doorgaan. Omdat er nog 

niets geboekt was en het geld dus nog niet was 

uitgegeven bleek dit gelukkig voor de begroting 

niet een heel groot probleem.

Aan het einde van het jaar zullen wij ons nog één 

keer buigen over de begroting en checken of de 

werkelijke en geplande inkomsten en uitgaven 

overeenkomen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie had dit jaar een hoop 

plannen klaarliggen. Kantoorbezoeken, recruit-

mentevenementen, bezoeken aan de Hoge Raad, 

maar ook salsales, bioscoopavonden en een 

BBQ-borrel. Helaas mocht het niet zo zijn. Geluk-

kig kunnen we terugkijken op een succesvol eer-

ste semester. Op de eerste borrel werden er al 

vriendschappen gesmeed voor de rest van het 

jaar, de tweede borrel begon al voor de ALV, en 

tijdens de derde borrel zochten we niet alleen de 

grenzen van het IE-recht op, maar ook van onszelf. 

Deze evenementen zorgden voor een fijne sfeer 

tijdens werkgroepen en colleges. Dit culmineerde 

uiteraard in de Pubquiz in de Tara onder leiding 

van ons opleidingshoofd Tarlach McGonagle. 

Naast de gezellige borrels stonden er uiteraard 

ook kantoorbezoeken op het programma. Er werd 

een bezoek georganiseerd naar de Autoriteit Per-

soonsgegevens en enkele studenten woonden 

een zitting van de Hoge Raad bij. Het hoogtepunt 

vormde het recruitmentdiner bij restaurant IJver, 

waar de leden kennis konden maken met Conside-

rati, DLA Piper en Dentons. Het was een gezellige 

avond die de aanwezigen, naast een goeie maal-

tijd, hopelijk ook nieuwe ideeën over hun professi-

onele toekomst heeft opgeleverd. 

De leden van de Activiteitencommissie hebben 

samen een heel gezellige tijd gehad en bedanken 

alle aanwezigen voor hun betrokkenheid! 

Reiscommissie

Het is natuurlijk eeuwig zonde dat onze studiereis 

naar Tokio geen doorgang kon vinden. De situatie 

omtrent het coronavirus liet ons helaas geen andere 

keuze dan de reis te annuleren. Wij vinden dit erg 

jammer, omdat de reiscommissie 2019-2020 zich 

keihard heeft ingespannen voor de leden van de 

SVIR om een gevarieerde studiereis neer te zetten 

met de juiste balans tussen inhoudelijke en sociale 

activiteiten. Met name die sociale activiteiten von-

den wij erg belangrijk. 

Wij kijken in ieder geval terug op een zeer geslaagd 

voortraject, waarbij vooral de after-tentamen-borrel 

in café Havelaar in het oog springt. Het heeft ons 

heel veel deugd gedaan om te zien hoe enthousi-

ast jullie werden toen Tokio als bestemming werd 

onthuld en hoe passievol jullie de pubquiz hebben 

gespeeld.  Wellicht dat we, ergens in het najaar, het 

voltallige Tokio-budget kunnen besteden ergens op 

een vakantiepark in Renesse. Maar erg plausibel is 

dat niet. Hopelijk kunnen we wel binnenkort, onder 

betere omstandigheden, nog een keer proosten met 

elkaar! 

 

VOORWOORD
COMMISSIES
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19/20
Het jaar mag dan vroeger afgebroken zij n dan we 

hadden gehoopt, maar dat betekent niet dat we 

geen mooie activiteiten hebben meegemaakt. Het 

jaar werd afgetrapt met een gezellige kennisma-

kingsborrel waar het bier al rij kelij k vloeide. Hierna 

volgde in oktober het kantoorbezoek bij  Pels Rij c-

ken en de ALV met aansluitende borrel, al leek die 

borrel voor sommigen al vooraf plaats te hebben 

gevonden. De heuse IE-inbreuk borrel zal ook niet 

snel vergeten worden, waar de gelukkigen zich 

achteraf terugvonden in de Disco Dolly. 2020 werd 

afgetrapt met een interessant kantoorbezoek bij  

Bird&Bird. In februari vond het recruitmentdiner 

plaats, waar naast netwerken ook heerlij k gegeten 

werd. De pubquiz door onze eigen Tarlach McGo-

nagle was voor velen het hoogtepunt van alle ac-

tiviteiten, vanwege de gezelligheid en de kans om 

de docenten in een informelere sfeer te spreken. 

De laatste activiteiten in maart waren nog het kan-

toorbezoek bij  Brinkhof en het bezoek aan de Au-

toriteit Persoonsgegevens. Voor een jaar dat fysiek 

eindigde in maart, zij n we toch op een heleboel 

plekken geweest. 

Activiteitencommissie, bedankt!

HET JAAR IN

ACTIVITEITEN
In een Amsterdamse loods, die in het verleden 

onderdeel was van de Nederlandsche Dok en 

Scheepsbouw Maatschappij , bevindt zich het 

restaurant IJ ver. Hier kwamen afgelopen jaar, de 

Informatierechtstudenten bij een om samen met 

werknemers van DLA Piper, Dentons en Conside-

rati deel te nemen aan het SVIR-Recruitmentdiner. 

Tij dens het diner kregen de studenten de gele-

genheid om in een ontspannen en warme sfeer 

RECRUITMENTDINER
21 FEBRUARI

hun meest prangende vragen te stellen. De on-

derwerpen liepen uiteen van cliché, maar relevan-

te vragen over de sfeer binnen het bedrij f, tot poli-

tieke vraagstukken. Ondertussen genoot iedereen 

van het door ieder zelfgekozen driegangenmenu. 

Dit menu werd uiteraard vergezeld door een (on)

gezonde hoeveelheid wij n.

VOGELVLUCHT
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Op 5 maart 2020 bezocht de SVIR het advocaten-

kantoor Brinkhof. Een kantoor die de specialisatie 

van onze master enthousiast deelt. Eenmaal voor-

zien van koffie en thee werden we naar de boven-

ste verdieping van het gebouw geleid om een wel-

komstwoord te ontvangen. Dit werd opgevolgd 

met een korte, maar informatieve, presentatie over 

een onderwerp dat voor een informatierechtstu-

dent niet onbekend in de oren klonk; “het recht 

op vergetelheid”. Met een opgefrist begrip van 

dit leerstuk werden we in teams verdeeld die elk 

een aparte kamer kregen toegewezen. Hier trof-

fen we een stapel documenten aan die gebruikt 

diende te worden om onze cliënt te verdedigen in 

de moot-court. Later diezelfde middag zou deze 

plaatsvinden. Na ruim een uur van het bij elkaar 

sprokkelen van argumenten was het moment daar. 

We moesten de rechters recht in de ogen aankijken 

en van ons recht overtuigen. Voor de uitspraak van 

de rechters moesten we echter geduld hebben, 

die zou later bij de borrel komen. Dus terwijl we 

daarop wachtte kregen wij een rondleiding door 

het binnenkort “oude” gebouw van Brinkhof. Het 

bedrijf is namelijk van plan om te verhuizen naar 

een wat ruimtelijkere locatie. Na deze rondleiding 

was het moment dan daar. Met een vertrouwd fles-

je studentenwater bij de hand, ontvingen we het 

oordeel van de rechters. De winnaars ontvingen 

een goodiebag en natuurlijk de klassieke Brink-

hof-badjas. Na de uitreiking begon de borrel en 

hier kregen we de gelegenheid om met het hele 

kantoor te praten over alles Brinkhof. 

Welke actrice speelde Phoebe in Friends?

Antwoord: Lisa Kudrow. Hoeveel albums zijn uitge-

bracht door de Red Hot Chili Peppers? Antwoord: 

11 (The Red Hot Chili Peppers, Freaky Styley, the 

Uplift Mofo Party Plan, Mother’s Milk, Blood Sexy 

Sugar Magik, One Hot Minute, Californication, By 

the Way, Stadium Arcadium, I’m With You, The Ge-

taway). Wie is de president van Ierland? Antwoord: 

Michael D. Higgins. Hoeveel faculteiten heeft de 

UvA? Antwoord: 7

Welke Ierse auteurs hebben de Nobelprijs voor 

Literatuur gewonnen? 

De pubquiz is hét SVIR-evenement waar wetten-

bundels, analytisch vermogen en “eigen oorspron-

kelijk karakter en persoonlijke stempel van de 

maker” irrelevant zijn. Wat hier telt is hoeveel Wi-

kipediapagina’s je gelezen hebt, de kwaliteit van 

het Nederlandse basisonderwijs en maatschap-

pelijk culturele opvoeding. Op 24 februari 2020 

vond de jaarlijkse Informatierecht PubQuiz plaats. 

Onder leiding van Tarlach McGonagle werd in Irish 

Pub the Tara in teams van maximaal zes personen 

Trivial Pursuit gespeeld, op het hoogste niveau. 

Antwood: Vier Ierse auteurs hebben de Nobelprijs 

voor Literatuur gewonnen: W.B. Yeats, George Ber-

nard Shaw, Samuel Beckett and Seamus Heaney.

Hoe heette de zoon van Odysseus? 

Inherent aan een pubquiz is dat het niet volledig 

nuchter gemaakt kan worden. Niet alleen voelt het 

dan als een straf – iets wat je zou doen op de zit-

kringverjaardag als je achterneefje 4 wordt –  maar 

ook verdwijnt dan een belangrijk onderdeel van 

de lol. Immers, fluisterend discussiëren over wie 

de president van Ierland is wordt een stuk lastiger 

na een biertje. Gelukkig was er Guinness voor de 

winnaars, en kwamen de eerste drankjes voor re-

kening van SVIR. Antwoord: Telemachus

Onlangs is een nieuw ontdekt dier vernoemd 

naar Greta Thunberg, wat voor soort dier was dit?

De PubQuiz wordt bijgewoond door zowel studen-

ten als medewerkers van het IViR. Dit zorgt ervoor 

dat men elkaar buiten de klaslokalen en colleges 

kan leren kennen. Iedereen mengt met elkaar, 

waardoor het niet alleen maar gaat over informa-

tierecht, maar ook over gemeenschappelijke inte-

resses buiten de juridische kaders. De informele 

activiteiten van SVIR zijn een en al gezelligheid, en 

werden dus ook in grote getalen bezocht. 

Antwoord: Slak

BEZOEK
BRINKHOF

INFORMATIE-
RECHT PUBQUIZ

5 MAART
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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.
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INTERVIEW MET
BARBARA MOOIJ
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Zou je iets willen vertellen over je studieverloop?

“Na de middelbare school ben ik naar Londen ver-

huisd. Daar heb ik Cosmetic Science gestudeerd. 

Dat is een studie die vooral scheikunde onderwijst, 

met een focus op productontwikkeling. Ik heb ver-

volgens anderhalf jaar gewerkt bij Unilever aan 

de ontwikkeling van nieuwe producten. Dan sta je 

veel in het laboratorium en toen merkte ik dat ik 

meer wilde leren en het niet voor mij was wegge-

legd om de rest van mijn leven in het laboratori-

um te staan. Ik besloot om weer naar Nederland te 

gaan en ben rechten gaan studeren aan de UvA. Ik 

wist dat ik mijn twee studies kon combineren in het 

intellectuele eigendomsrecht, maar ik dacht: als 

ik weer een nieuwe studie ga doen, dan wel met 

een open blik. Ik heb daarom geen rechtsgebied 

bij voorbaat uitgesloten, maar uiteindelijk is mijn 

interesse toch de IE-kant opgegaan. Ik heb met 

heel veel plezier rechten gestudeerd en naast mijn 

studie gewerkt bij een rechtswinkel. Ik heb tijdens 

mijn bachelor stagegelopen bij een niche IE-ad-

vocatenkantoor. Dit bevestigde mijn interesse in 

IE en daarom heb ik besloten om de master Infor-

matierecht te gaan doen. Tijdens de master heb 

ik Clinic gedaan om de theorie uit de master toe 

te passen in de praktijk en kennis te maken met 

verschillende advocatenkantoren.”

Je bent nu werkzaam op het gebied van het 

octrooirecht. Merk je dat je profijt hebt van je 

bèta-achtergrond?

“Octrooirecht is nog steeds heel breed, want je 

hebt allemaal verschillende technische gebieden. 

Mijn achtergrond helpt zeker bij octrooien op het 

gebied van scheikunde, en met het doornemen 

van wetenschappelijke teksten. Ik merk dat mijn 

als je bij Brinkhof zou werken. Soms word je wel 

een beetje aan de tand gevoeld, maar je wordt 

tegelijkertijd ook goed begeleid. Er wordt de tijd 

genomen om je meer te leren en uitleg te geven. 

Het viel mij op dat Brinkhof het doen van zaken op 

topniveau combineert met een sociale werksfeer. 

Het sociale contact maakt het gemakkelijk om op 

werkniveau goed samen te werken. Die combina-

tie heb je niet overal en spreekt mij juist erg aan. 

Brinkhof is bovendien een kantoor met veel jonge 

werknemers en dat geeft een informele sfeer.”

Hoe ziet een normale dag er voor jou uit?

“Normaal ben ik het grootste gedeelte van de dag 

zelfstandig aan het werk en heb ik misschien een 

bespreking. Op kantoor werk je mee aan verschil-

lende dossiers en bepaal je zelf hoe je een dag 

inplant. Als er bijvoorbeeld een stuk ingediend 

moet worden of er een pleidooi is, dan ben je veel 

met één dossier bezig. Maar er zijn ook weken 

waar je meer aan het schakelen bent tussen dos-

siers. Op kantoor is de sfeer goed en iedereen is 

heel sociaal. Er is altijd wel tijd om even bij iemand 

binnen te lopen om een praatje te maken of om 

iets te vragen. Nu met het thuiswerken overleggen 

we veel via video en dat is toch wel anders, maar 

zodra we weer naar kantoor mogen gaat alles vast 

weer zoals vanouds. Verder hebben we elke week 

een overleg met de afdeling, waar de actualiteiten 

worden besproken en iedereen vertelt wat ze die 

week gaan doen. Zo kan je je kennis op peil hou-

den en blijf je op de hoogte van wat er speelt op 

kantoor. Het is overigens heel gebruikelijk om ook 

bij het overleg van de andere afdelingen van kan-

toor te zitten.”

technische ervaring daarbij handig is. Er zijn na-

tuurlijk ook technische gebieden die nieuw zijn 

voor mij, maar dat vind ik juist zo leuk aan octrooi-

recht. Voor elk octrooi kan je je opnieuw verdiepen 

in een bepaalde techniek. Het belangrijkste is ook 

interesse in techniek. Een technische achtergrond 

is niet zozeer vereist.”

 

Hoe heb je de overstap van het studieleven 

naar het werkzame leven ervaren?

“Heel gemakkelijk eigenlijk. Net nadat ik klaar was 

met mijn master heb ik stage gelopen bij Brinkhof. 

Dat beviel zo goed dat vervolgens de stap naar 

het werkzame leven erg soepel was. Het nieuwe 

werkritme was natuurlijk wel even wennen, want je 

moet opeens vijf dagen aan de slag. Alleen als je 

iets doet wat je heel leuk vindt, dan went dat nieu-

we ritme snel.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met Brinkhof 

en hoe zou je het kantoor typeren?

“Mijn eerste contact met Brinkhof was met een kan-

toorbezoek van de SVIR. We kregen een enthou-

siaste introductie over het kantoor, gingen een 

casus bepleiten en afsluitend was er een borrel. 

Toen heb ik met veel mensen van het kantoor ken-

nisgemaakt en dat beviel meteen erg goed. Naar 

aanleiding van het kantoorbezoek heb ik mijn stu-

dent-stage bij Brinkhof gepland. Tijdens mijn sta-

ge heb ik vooral in de octrooipraktijk meegewerkt, 

omdat ik daar graag meer over wilde leren. Ik werd 

dan ook meteen bij allemaal dossiers betrokken. Ik 

mocht onder andere bij besprekingen met klanten 

zitten, een dagvaarding opstellen en meeschrijven 

aan een memorie van antwoord. Als student-sta-

giair krijg je een goed beeld van hoe het zou zijn 

Sinds november 2019 is SVIR-alumna Barbara Mooij werkzaam bij Brinkhof op het ge-
bied van het octrooirecht. In dit interview praten we met Barbara over haar studieloop-
baan en haar ervaringen als kersverse advocaat bij Brinkhof.

Hoe ging de sollicitatieprocedure?

“Als je stage hebt gelopen bij Brinkhof, dan valt 

meestal het eerste sollicitatiegesprek weg aange-

zien je al twee maanden hebt meegewerkt op kan-

toor. In dat geval begin je meteen met het maken 

van assessments. Naar aanleiding daarvan word je 

eventueel uitgenodigd voor vervolggesprekken 

met partners van verschillende praktijkgroepen. 

De inhoud van die gesprekken kan erg verschillen. 

Het kan over persoonlijke zaken gaan, maar ook 

over vakinhoudelijke zaken. Ik vond de sollicitatie-

procedure uitdagend maar ook persoonlijk. Het is 

belangrijk om te onthouden dat de gesprekken er 

ook zijn om elkaar te leren kennen. Het moet ook 

op sociaal vlak klikken. Verder moet je laten zien 

dat je affiniteit hebt met een bepaald vakgebied 

en je gemotiveerd bent om je daar verder in te 

ontwikkelen, en moet je kunnen toelichten waar-

om je voor zo’n gespecialiseerd kantoor kiest.”

Welke tip zou je aan studenten willen meege-

ven?

“Je moet altijd blijven doen wat je leuk vindt. Om 

er bijvoorbeeld achter te komen welk kantoor bij 

jou past, kan je een keer langs gaan bij een kan-

toor of met iemand van dat kantoor bellen. Zo 

maak je meteen kennis met de mensen die daar 

werken, en dan kom je te weten of je een persoon-

lijke klik met hen hebt. Je kan daardoor goed toe-

lichten waarom je voor een bepaald kantoor kiest. 

Ga dus vooral op kantoorbezoeken, want je weet 

nooit wat eruit voortkomt. Ik wist ook niet wat er 

allemaal zou voortkomen uit het SVIR-kantoorbe-

zoek aan Brinkhof.”
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Elke zomer verandert Amsterdam in een festival-

walhalla. Met de aftrap van DGTL in het paasweek-

end begint het seizoen. Hoewel een festival door 

velen geassocieerd wordt met de verbintenis van 

Amsterdam als stad is er ook een keerzijde die 

de kloof tussen festivalganger en buitenstaander 

kan vergroten. De laatste jaren heeft een groep 

fanatieke klagers in Amsterdam de politiek ge-

confronteerd met talloze klachten, vooral in ver-

band met geluidsoverlast. Deze klaagzang, waar-

onder het festivalklimaat lijdt, werpt zijn vruchten 

af; het aantal muziekfestivals in Amsterdam is 

sinds 2016 met 25 procent gedaald (1) en de re-

gels voor evenementen worden alsmaar strenger. 

Een prominente positie in het huidige politieke 

debat komt vooral toe aan deze klagers. Zij krij-

gen relatief veel aandacht in de media, publiceren 

ingezonden brieven en zijn overal te horen. Deze 

‘anti’ campagne lijkt effect te sorteren. De stem van 

de festivalliefhebbers en organisatoren krijgt daar-

entegen minder aandacht. Het horen van de kla-

gers, liefhebbers en organisatoren leidde in 2016 

tot een nieuw evenementenbeleid opgesteld on-

der leiding van de toenmalige Amsterdamse bur-

germeester Eberhard van der Laan. Door de ex-

tremen minder aandacht te geven en de redelijke 

mensen in het midden een stem te bieden, heeft 

Van der Laan een beleid doen ontstaan waarin 

voor beide groepen een redelijke en werkbare 

oplossing binnen handbereik kwam. Toch lijkt het 

geklaag hiermee niet afgedaan. De radicale kla-

gers geven alleen maar meer tegengas en zij die 

opkomen voor de verbintenis van ‘de lieve stad’ 

van Van der Laan – waarin vrijheid, zorgzaamheid 

en lief zijn voor elkaar gemeengoed zijn -, lijken 

niet of nauwelijks meer gehoord te worden. Ter-

wijl cultuur – en dus ook muziek en festivals – een 

prominente plaats in de ‘lieve stad’ innemen. Om 

een beter beeld te krijgen van deze festival gotiek 

gaan wij in gesprek met advocaat Bjorn Schipper 

van Schipper Legal en The Nightlife Clerks. (2)

De liefde voor het Intellectueel Eigendomsrecht 

(‘IE’) ontstond bij Bjorn al vroeg tijdens zijn studie 

Informatierecht aan de Universiteit van Amster-

dam. De vakkundige docenten en de niet eerder 

ontdekte stof opende een nieuwe wereld met 

nieuwe mogelijkheden. Na het afronden van zijn 

studie is Bjorn als IE-advocaat aan de slag gegaan 

bij verschillende kantoren. De opgedane ervaring 

in combinatie met de interesse in en liefde voor 

IN GESPREK MET 
DE ADVOCAAT VAN DE NACHT
OVER HET FESTIVALKLIMAAT 
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muziek is een belangrijke drijfveer geweest voor 

het opstarten van zijn eigen kantoor; Schipper Le-

gal. Zijn specialisme schuilt onder de dekmantel 

‘Advocaat van de Nacht’: hij is advocaat van vele 

creatieve ondernemers en artiesten die in verband 

staan met het nachtleven. Naast het ondersteunen 

van artiesten is Bjorn ook zeer actief op het gebied 

van de festivals. Hij is onder andere huisadvocaat 

van Amsterdam Dance Event (ADE) en festivals zo-

als Dekmantel, Appelsap en Wildeburg.

Door zijn beroep krijgt hij veel te maken met de 

festival gotiek zoals hierboven besproken. De 

meeste klachten zullen uiteraard worden behan-

deld in het bestuursrecht in plaats van het mu-

ziekrecht, maar omdat Bjorn deel uitmaakt van 

de Raad van Toezicht van de Nachtburgemeester 

Amsterdam is hij indirect betrokken geweest bij 

de totstandkoming van het evenementenbeleid 

in Amsterdam. Het beleid van wijlen Van der Laan 

is volgens hem een goede oplossing om de ech-

te klagers en festivalliefhebbers tevreden te hou-

den en daarnaast de dialoog open te houden. 

Momenteel wordt het beleid geëvalueerd, maar 

Bjorn merkt dat na het overlijden van Van der Laan 

veel verandering opspeelt, mede onder invloed 

van radicale klagers en een nieuwe politieke wind. 

Een verdere aanscherping van het vrij nieuwe eve-

nementenbeleid is hiervan het gevolg: ‘Van der 

Laan heeft heel duidelijk gezegd naar iedereen 

te luisteren en aan beide kanten niet te willen fo-

cussen op de extremen aan tafel. Met input van de 

redelijke middengroep, waarmee je wel afspraken 

kan maken, is onder zijn leiding een nieuw eve-

nementenbeleid vastgesteld. Nu zie je dat bij de 

evaluatie van dat beleid, toch weer de extremen, 

met name aan de ene kant van de tafel, terugko-

men en weer hard aan het touw trekken om alles 

nog eens dunnetjes over te doen.’ Niet de klagers 

vanwege daadwerkelijke overlast, maar diegene 

die meteen alle parken leeg willen hebben is de 

groep waar Bjorn minder enthousiast over is. Deze 

‘cultuur-klagers’ dulden geen festivals in de stad 

terwijl deze festivals juist al decennia onderdeel 

van het Amsterdamse DNA uitmaken en een ont-

zettend belangrijke rol spelen op het gebied van 

talentontwikkeling, duurzaamheid, innovatie en in-

clusiviteit. Los van de economische waarde die dit 

‘festi-ecosysteem’ voor de stad vertegenwoordigt. 

Aan de andere kant moet de groep ‘echte’ klagers 

die daadwerkelijk overlast ervaart volgens Bjorn 

zeker gehoord worden en ook serieus genomen 

worden: ‘Het is belangrijk om met die mensen in 

gesprek te blijven. Ik zie dat soort ‘echte’ klagers 

juist als partners van de evenementen.’ De andere 

‘anti’ groep daarentegen isoleert Bjorn het liefst in 

het debat.

Met betrekking tot de politiek is Bjorn van mening 

dat de ‘anti’ klagers momenteel de overhand heb-

ben: ‘Het zou ideaal zijn als de politiek zo dicht 

mogelijk bij de grondlagen van het beleid van Van 

der Laan blijft, en het unieke ‘festi-ecosysteem’ 

van Amsterdam in bescherming neemt tegen cul-

tuur-klagers. Aanscherpingen na de evaluatie ho-

ren daarbij, dat is in het belang van de evenemen-

ten en bewoners die klachten ondervinden. Maar 

ik vind niet dat we onze oren moeten laten hangen 

naar extremen die vanuit een haast culturele be-

nadering principieel tegen ‘boem boem’ muziek 

zijn.’ Hij concludeert: ‘Het is een soort cultuur oor-

log geworden en dat hoort niet bij de ‘lieve stad’.’

Wat het festivalseizoen dit jaar zal brengen is nog 

even afwachten. Veel muzikale ontdekkingen, 

nieuwe vriendschappen en warmte aan de kant 

van de liefhebbers is gegarandeerd. Tegelijkertijd 

zullen de cultuur-klagers elke kans aangrijpen om 

hun stem naar voren te brengen. Dat het festival-

klimaat ook dit jaar aanleiding zal geven tot tal van 

discussies is niet problematisch; een goed werken-

de democratische samenleving zonder gezonde 

discussies is ondenkbaar. Het is daarin belangrijk 

om niet te vergeten dat ondanks de vele verschil-

lende meningen die de stad vullen, wij naast el-

kaar leven en samen tot een redelijke en werkbare 

oplossing zullen moeten komen. Luisteren naar 

elkaar en het respecteren van deze verschillende 

meningen is daarvoor het sleutelelement. Daartoe 

zal het negeren van de extremen, die andermans 

geluk niet wensen te onderkennen, een goede 

eerste stap zijn. Amsterdam is een stad overla-

den door cultuur, waarbinnen iedereen aan zijn 

trekken kan komen. Van musea tot festival en zelfs 

musea en festivals samen. De vraag die men zich 

volgens Bjorn dit festivalseizoen moet stellen luidt 

daarom: ‘Waarom zou high culture uit een muse-

um wel kunnen, maar low culture uit een sound 

system niet?’ Laten we dat op een tegeltje zetten.

(1) B. Soetenhorst en R. Khaddari, ‘Minder festivals, 

strengere regels -toch groeit de weerstand’, Het 

Parool.

(2) In de Informail zal een uitgebreid interview 

worden geplaats met meer informatie betreffende 

Bjorn Schipper en zijn kantoor.
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Voordat je begon te werken als advocaat heb jij 

de master Informatierecht aan de UvA afgerond. 

Begon hier je voorliefde voor het IE-recht?

Liefde voor het IE-recht is inderdaad bij het IViR 

opgewekt. Ik merkte daar wat allemaal mogelijk 

was en er ging een wereld voor me open. Dat helpt 

ook wel als je docenten hebt die heel bevlogen 

zijn (Bernt Hugenholtz, Jan Kabel, Gerard Schuijt 

en vooral Gerard Mom). Het begon dus met de 

vakken en de docenten die ik had. Daarna was de 

kunst om binnen het IE-recht iets te ontdekken dat 

nog meer bij mij paste. In mijn geval; elektronische 

muziek en het auteursrecht. Dit komt eigenlijk 

doordat mijn docent voordat ik mijn scriptie ging 

schrijven – hij had al een paar onderwerpen afge-

wezen waarover ik wilde schrijven – zei: ‘Kom nou 

met iets wat echt bij jou past en wat jij leuk vindt in 

plaats van het zoeken naar een veilig onderwerp’.  

Toen dacht ik; ik hou veel van feesten en elektro-

nische muziek, hier moet ik een combinatie mee 

maken. Zo is dat begonnen. 

Jij staat bekend als de Advocaat van de Nacht. 

Hoe ben je aan deze ‘naam’ gekomen?

Ik was ooit op stap met een klant naar 5 Days Off 

(elektronisch muziek festival in Paradiso en de 

Melkweg) en we gingen naar de Gaslamp Killer. 

Aan de rand van de moshpit werd ik voorgesteld 

aan de toenmalige nachtburgemeester Mirik Mi-

lan. En ja, dan brul je natuurlijk in elkaars oor. Toen 

ik vertelde wat ik deed brulde hij ‘Oh, dus jij bent 

eigenlijk de advocaat van de nacht?’. Daar moest 

ik om lachen. Later heeft hij mij genoemd in een 

post op sociale media met de term Advocaat van 

de Nacht. Iedereen vond dat grappig en zo is dat 

een beetje gaan leven.

Waar zou je aan kunnen denken bij de term 

muziekrecht?

Het muziekrecht is eigenlijk een niet bestaand 

iets. Als je het heel juridisch beschrijft is het 

een mix van het auteursrecht en de naburige 

rechten. Het gaat voornamelijk om auteurs en 

INTERVIEW
MET BJORN
ADVOCAAT VAN DE NACHT

Bjorn Schipper (Schipper Legal) is al 20 jaar advocaat, 
waarvan hij de laatste 7 jaar werkt vanuit zijn eigen kan-
toor; Schipper Legal. De eerste 5/6 jaar van zijn carrière 
werkte Bjorn vooral in het veld van design-recht, maar 
dit is langzaam opgeschoven naar het muziekrecht. Bin-
nen het intellectuele eigendom heeft Bjorn zijn speci-
alisme opgevolgd, onder de dekmantel ‘Advocaat van 
de Nacht’. Hij werkt veel met ondernemers en artiesten 
die een plek hebben in het nachtleven van Amsterdam 
en daarnaast ondersteunt hij festivals en evenementen.
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kring van evenementen zijn er muzikaal bepaal-

de dingen waar je meer mee hebt. Dat wordt 

dan ook sneller mijn kant opgeschoven. Dus er 

kan zeker wel een verband bestaan. 

Wat doe je nog meer naast het werk als ad-

vocaat?

Als je wat langer meedraait word je automa-

tisch gevraagd voor bepaalde dingen naast het 

werk. Ik heb het over bestuursfuncties, zoals 

in de raad van toezicht. Ik zit onder andere in 

het bestuur bij de Stichting N8BM (Nachtbur-

gemeester Amsterdam), de vereniging van 

Nederlandse poppodia en -Festivals (VNPF) en 

Stichting Hotmamahot. Dat zit allemaal dicht 

tegen de muziek en creatieve sector aan. Daar-

naast word ik vaak gevraagd voor allerlei pa-

nels, conferenties, lezingen en cursussen. Dat is 

een verlengstuk van je werk om kennis en er-

varingen te delen. Ook heb ik een eigen radio-

programma waar ik alles op een ludieke manier 

naar mijn eigen hand kan zetten. 

De afgelopen maanden stonden volop in 

het teken van de coronacrisis. Dit heeft een 

grote impact gehad op de creatieve sector. 

Een zomer zonder festivals, concerten en 

evenementen. Hoe heb jij deze afgelopen 

maanden beleefd en hoe kijk jij naar de toe-

komst? 

Een beetje dubbel. Aan de ene kant een drukke 

en interessante periode waarin er veel advies 

en papierwerk rondom evenementen nodig is, 

bijvoorbeeld ter afwikkeling van lopende af-

spraken met toeleveranciers. Met steeds weer 

nieuwe situaties, vraagstukken en scenario’s. 

artiesten die contracten sluiten met uitgevers 

en labels waar allemaal rechten spelen. Aan 

de evenementenkant zijn er bijvoorbeeld vaak 

discussies met Buma/Stemra en Sena voor ta-

rieven van muziekgebruik. Als je het muziek-

recht wat breder trekt heb je het ook over de 

muziekbranche waarin je werkt, daar kan veel 

meer spelen en gaat het vaak over contracten 

die artiesten met managers en boekingskanto-

ren hebben, of evenementen die sponsor- en 

merchandisecontracten, privacyvoorwaarden, 

bezoekersvoorwaarden, etc. hebben.

Ongeveer 7 jaar geleden begon jij een ei-

gen kantoor. Eerst vanuit huis en daarna 

bemachtigde je een plek in de Adam Toren. 

Wat is een aanrader voor anderen wanneer 

zij een eigen kantoor willen opzetten?

Ik ben van mening dat het starten van mijn ei-

gen kantoor, achteraf gezien, de beste beslis-

sing is geweest die ik kon maken. Maar voordat 

dit kan heb je wel ervaring nodig. Het is belang-

rijk om eerst vlieguren te maken, en dat bedoel 

ik niet oneerbiedig, om die ervaring te creëren. 

Als de basis er dan eenmaal is, is het belangrijk 

om vanaf het begin aan je eigen profiel te wer-

ken. Je moet jezelf profileren op een bepaalde 

manier die goed bij je past; beseffen dat jij ie-

mand bent. Als je daar vroeg genoeg mee be-

gint kan je daar later de vruchten van plukken. 

Hoe ben jij aan klanten gekomen?

De basis daarvoor is weer gelegd door hier heel 

vroeg mee te beginnen. Vanaf dag 1 moet je al 

beseffen dat jij een persoon bent en mensen 

kent. De kringetjes beginnen heel klein, maar 

worden alsmaar groter. Het is belangrijk om te 

begrijpen dat je een advocaat bent en zaken 

voor iemand doet en ervaring op moet doen, 

maar ook iemand bent die zijn eigen ding kan 

doen en zelf klanten binnen kan halen.

Naast het steunen van artiesten ben jij ook 

veel bezig met festivals. Je bent onder an-

dere huisadvocaat van ADE, Wildeburg, Ap-

pelsap en Dekmantel. Ben jij vaker bezig 

met het ondersteunen van artiesten of fes-

tivals?

Het is denk ik 60 procent festivals en evene-

menten, daar spelen namelijk het hele jaar 

door veel dingen. Artiesten is denk ik 40 pro-

cent, maar het hangt er een beetje vanaf. Som-

mige artiesten laten 3 jaar niks van zich horen 

en hebben dan opeens weer een plaat met een 

contract. Festivals zijn het hele jaar door. Ik vind 

de combinatie wel leuk, het houdt elkaar een 

beetje in evenwicht.

Wat zijn festivals waar jij graag naartoe gaat 

en is er een connectie met werk?

Ik ga wel altijd naar Lentekabinet, Dekman-

tel, Appelsap, Wildeburg en natuurlijke ADE. 

In principe help ik iedereen, maar binnen de 

“Toen ik vertelde wat ik 
deed brulde hij ‘Oh, dus 
jij bent eigenlijk de ad-
vocaat van de nacht?’”

Aan de andere kant juist pijnlijk om te zien hoe 

onze klanten zo snel en hard geraakt worden 

door deze situatie, zonder concrete vooruit-

zichten. En een zomer zonder muziek is eigen-

lijk geen echte zomer.
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Door: Domenico Essoussi 

For years publishers in the developed world have 

been struggling to find a way to compensate for 

the loss of print newspaper subscribers. The rea-

dership of newspapers has never been higher due 

to their online reach, but ironically the financial 

position of newspapers remains subject to uncer-

tainty. Initially, newspapers maintained a freemium 

business model in a quest to expand their online 

reach, being mainly dependent on advertising in-

come. But the addition of advertising income has 

not been able to fully make up for the financial loss 

of print newspaper subscribers and consequently, 

some publishers have resorted to paywall strate-

gies. Still, among newspaper publishers there is 

great appetite for a strategy that guarantees their 

existence in the long run, but the egg of Columbus 

remains to be discovered. 

A major concern for quality journalism is the emer-

gence and growth of parties that position them-

selves between readers and publishers. Reuters’ 

Digital News Report 2019 shows that 55% of the 

reading public prefers to consume news through 

intermediaries, such as search engines, social me-

dia or news aggregators. These intermediaries (for 

example Blendle and Google News) meet this gro-

wing need and demand their share in the supply 

chain. In this way, they drive publishers away to the 

periphery of the market, causing power dynamics 

to shift fundamentally. After all, as the platforms 

through which companies sell products or services 

become more important for generating sales, their 

leverage over these companies increases. In other 

sectors such platformization has led to companies 

being taken hostage financially, because they have 

no choice but to swallow down rising commission 

rates in order to prevent exclusion from the plat-

form that, in the meantime, has become crucial to 

the total revenue. For example, the success of food 

delivery services puts restaurants out of business. 

A similar development in the online news market 

could, in the long run, maintain the distressing fi-

nancial position of quality journalism, threatening 

its continuity.  

But one might wonder why established brands 

would need to be present on social media plat-

forms. Indeed, the well-known quality press is not 

dependent on platforms to increase their brand 

recognition, but still the media sector has become 

highly competitive due to digitalisation. Not only 

has the price of news devaluated as a result of free 

online journalism, also consumer switching costs 

have decreased. And these decreased switching 

costs lead to publishers having to put more and 

more effort in marketing. Successful marketing in 

the modern age, of course, is impossible to imagi-

ne without strong social media presence; with all its 

costs, amongst which luring new subscribers with 

free-to-read news articles and expensive promoti-

onal campaigns. Not all established news brands 

are in dire straits, however. The New York Times, 

for instance, is outgrowing its competitors signifi-

cantly. Indispensable to most competitions is that 

some players win, and that some lose. The New 

York Times may evade the financial headwinds 

and even consolidate its position to monopolistic 

levels, but that only causes other quality journalists 

sink in even further. In this way the unparalleled 

success of a quality publisher, in this case The New 

York Times, paradoxically subverts quality journa-

lism in general due to a lack of supplier diversity. 

Despite the dark clouds hanging over quality jour-

nalism, there is still a glimmer of hope on the ho-

rizon. Recently a Draft Recommendation was pre-

sented in which the Committee of Ministers aims 

to facilitate a favourable environment for quality 

journalism in the digital age. The recommenda-

tion proposes various financial measures to con-

solidate quality journalism, such as fiscal advanta-

ges, direct support and redistribution mechanisms 

between online platforms and media companies.  

The recommendation is yet to be adopted and its 

effectiveness on the long term is to be awaited, 

but the efforts are a step in the right direction. In 

particular it is important that the funding of quality 

journalism is dealt with in a holistic manner, since 

sole support at the expense of the national treasu-

ry would run into public scrutiny and sole platform 

regulation for redistribution purposes would rub 

up against the protection of property under Article 

1 of the First Protocol to the European Convention 

on Human Rights. 

However, we must not delude ourselves: the mere 

fact that there is quality journalism and that its con-

tinuity is guaranteed, neither means it is read, nor 

means it is believed. The real herculean labour 

therefore might not be a financial one, but rather 

one concerning trust and trustworthiness. Overall, 

there is a trend of diminishing confidence in the 

media (which is an even larger issue in the United 

States). For some part, the news media themselves 

are responsible for this decline, since they have 

lost touch with a large portion of the population 

that feels unheard and misunderstood. Besides 

that, phenomena such as media bias and misrepre-

sentation are serious issues that journalism has to 

combat. On the other hand, the loss of confidence 

is too deep to pass on entirely to the media. Just 

as the criticisms of the judiciary or science, public 

distrust in the media should be considered across 

the entire breadth and depth of society. It is mainly 

up to the executive power and members of parlia-

ment to address everyday concerns of people and 

tackle pressing matters regarding, amongst other 

things, equality of opportunity, healthcare and 

housing. Otherwise the institutions that represent 

the status quo that are so vital to the rule of law will 

remain convenient scapegoats for those who feel 

left behind. Without trust, quality journalism will be 

nothing more to our democracy than a Potemkin 

village: beautiful from the outside, but ultimately 

meaningless.

FINANCING QUALITY JOURNALISM 
IN THE DIGITAL AGE: THE THIRTEENTH 
LABOUR OF HERCULES?

“Indispensable to most 
competitions is that 
some players win, and 
that some lose”
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Door: Sander Kruit

Allard Koers is sinds vorig jaar werkzaam als 

Data Privacy Consultant bij Deloitte. Na de 

master Informatierecht aan de Universiteit van 

Amsterdam te hebben afgerond is hij hier aan 

de slag gegaan, na hier al geruime tijd als werk-

student werkzaam te zijn geweest. 

Hoe zag jouw studententijd eruit en waarom 

koos je voor de master Informatierecht?

Mijn studententijd begon in Leiden waar ik de ba-

chelor rechten heb gevolgd. Hier heb ik een prach-

tige tijd gehad waar ik onder andere lid was bij 

de vereniging Augustinus en verder van een zeer 

actief studentenleven genoot. De bachelor rech-

ten vond ik altijd prima, maar nooit echt bijzonder. 

Hierom wist ik ook niet zeker of ik een master in 

rechten wilde gaan doen. Tijdens mijn bachelor is 

mij altijd het vak intellectueel eigendomsrecht bij-

gebleven, omdat het zo’n sprekend rechtsgebied 

is. Na een half jaar de vakken Trademark & Patent 

Law en Media Law te hebben gevolgd aan Mo-

nash Univeristy in Australië was ik toch overtuigd 

dat ik verder wilde in het intellectueel eigendoms-

recht. Het grappige is dat ik tijdens mijn master 

Informatierecht vervolgens meer geïnteresseerd 

raakte in privacy, telecommunicatierecht en infor-

matierecht. Ik kijk altijd met veel plezier terug op 

de master Informatierecht waar ik veel leuke men-

sen en docenten heb leren kennen en deel heb 

genomen aan het SVIR bestuur als Commissaris 

Extern. Ook was de studiereis naar Singapore iets 

wat me lang bij zal blijven.

 

Kan je wat vertellen over Deloitte en jouw afde-

ling binnen Deloitte?

Ik ben werkzaam als Data Privacy consultant bin-

nen het privacy team van Deloitte Risk Advisory. 

We zijn met zo’n 30 man sterk en hebben meer-

dere werkstudenten. Verder is ons team onder-

deel van het Cyber team waardoor je de werkvloer 

deelt met specialisten op het gebied van Security 

en Cyber Strategy. De sfeer is een stuk informeler 

dan je zou verwachten, nog een reden waarom ik 

niet in de veelal traditionele advocatuur zou willen 

werken. Omdat we de vloer delen met het cyber 

team, waren er eigenlijk geen kledingvoorschrif-

ten. Iedereen kan gewoon met spijkerbroek en 

sneakers naar werk wat ik heel prettig vind. De 

eerste keer ga je altijd in pak naar de klant, alleen 

zo gauw je ziet dat zij zich anders kleden, kan jij je 

daarnaar aanpassen. Verder is het team erg hecht, 

we doen veel dingen samen. Ook hebben we elke 

vrijdag een borrel in de kroeg onder ons gebouw. 

 

Kan je jouw functie en taken binnen Deloitte 

omschrijven?

Formeel adviseren wij klanten over privacy en da-

tabescherming in de breedste zin van het woord. 

Dit kan op juridische, technische en organisato-

rische wijze. We werken daarbij altijd op project 

basis. Zelf hou ik mij vooral bezig met de thema’s 

privacy by design, privacy technology en privacy 

governance/reporting. Het privacy design project 

was voor de marketing afdeling van een grote 

multionational. Daarnaast heb ik in het kader van 

privacy technology bijgedragen aan de imple-

mentatie van een privacy management software 

genaamd OneTrust. Ook heb ik geadviseerd op 

Zijn er dingen die je tijdens je studentenleven 

anders of beter had willen doen?

Ik had het eigenlijk op geen andere manier willen 

doen, sowieso vind ik het zonde van mijn tijd om 

na te denken over wat ik anders had willen doen. 

Ik leef liever in het nu. Wel is een vriend van mij vo-

rig jaar op een Summer Course gegaan in Turkije. 

Zoiets had mij nog wel leuk en waardevol geleken. 

Heb je na je master getwijfeld de advocatuur 

in te gaan?

Elke rechtenstudent twijfelt of hij de advocatuur 

in zou moeten. Alleen wist ik eigenlijk altijd al 

zeker dat ik niet de advocatuur niet voor mij zou 

zijn weggelegd. De aard van de werkzaamheden 

hebben mij nooit echt aangesproken en ik was op 

zoek naar een beroep waar ik mij veel breder kon 

ontwikkelen. Door bij het Deloitte Cyber team aan 

te sluiten kon ik veel verschillende trainingen vol-

gen zoals hacken voor beginners, en een introduc-

tie in Cyber Security. Dit zijn vaardigheden die je in 

advocatuur zou opdoen. 

Hoe kwam je bij Deloitte terecht?

Toen ik tijdens mijn master opzoek was naar een 

stage kwam ik een vacature tegen bij Deloitte 

waar ze op zoek waren naar een werkstudent IP/IT 

commercial bij het Legal team. Na hier 6 maanden 

gewerkt te hebben kwam ik erachter dat Deloitte 

ook een gespecialiseerd Privacy team had binnen 

Risk Advisory. Hier heb ik vervolgens 4 maanden 

als werkstudent gewerkt waarna ik direct kon be-

ginnen als Consultant.

het gebied van privacy governance, waar we voor 

een grote multinational het globale beleid op het 

gebied van privacy en gegevensbescherming 

hebben herzien. 

Wat vind je interessant aan je werkzaamheden 

en je vakgebied?

De projecten en daarmee het werk is erg divers. Ik 

vind het daarnaast heel leuk om naar verschillende 

klanten te gaan voor advieswerk. Geen een dag is 

daarmee hetzelfde. Verder is privacy nog steeds 

een hot onderwerp, het heeft veel snijlvlakken met 

technologie en maatschappelijk belang. Het doet 

mij goed om hier een steentje aan bij te dragen. 

Heb je nog sollicitatietips voor studenten?

Ga eerst voor een stage of werkstudentschap, via 

deze ingangen heb je een goede kans op een 

baan omdat je binnen de organisatie de mensen 

en het werk leert kennen. Naast dat het voor hen 

fijn is om jou te leren kennen, kan jij ook goed in-

schatten of dit werk je echt ligt of niet. Daarnaast 

kan je proberen recruiters te omzeilen door de 

mensen in een team actief zelf te benaderen.

Wil je zelf nog iets toevoegen?

Bedenk goed wat je wil en wat je echt leuk vindt. 

Als je start met werken vliegt de tijd en ben je 40 

uur per week met bepaalde werkzaamheden be-

zig! Bedenk goed of je een baan of functie echt 

leuk vindt want je gaat er een groot deel van je le-

ven aan besteden. Kijk ook naar de soort mensen 

die er werken en of die je liggen. Natuurlijk is dit 

allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. 

INTERVIEW ALLARD KOERS  
DATA PRIVACY CONSULTANT 
BIJ DELOITTE NEDERLAND
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Het is 2002. Het duurt nog twaalf jaar voordat ar-

tikel 147 (Godslastering) uit het Nederlandse Wet-

boek van Strafrecht wordt geschrapt. Een kleine 

uitgever publiceert een boek dat in romanvorm de 

ideeën van de schrijver over theologische en le-

vensbeschouwelijke kwesties beschrijft. De schrij-

ver stelt dat de driehoek van angst, ongelijkheid 

en onregelmatigheid in de Bijbel doet denken aan 

een aardworm, en hoe God’s boodschapper het 

vasten na het diner en voor het bidden verbreekt 

door geslachtsgemeenschap. De schrijver eindigt 

de passage met de stelling dat Jezus geslachtge-

meenschap met een dood mens of levend dier 

nooit heeft verboden. Onder de Nederlandse 

Christelijke gemeenschap zou de woede en op-

schudding groot en wijdverspreid zijn geweest, 

ware het niet dat er maar 2000 exemplaren waren 

gedrukt. 

Eén van deze exemplaren maakt echter haar weg 

naar het openbaar ministerie. De minister van jus-

titie van kabinet Balkenende I (CDA, VVD en LPF), 

Minister Donner van het CDA, heeft besloten de 

middelen van zijn ministerie aan te wenden om na 

acht jaar verwoesting door paarse kabinetten de 

Nederlands-Christelijke waarden in ere te herstel-

len. Gelukkig voor hem bestaat er een wettelijke 

bepaling tegen ’smalende godslasteringen’, die hij 

hiervoor kan gebruiken. Hoe kan het ook anders? 

Zijn grootvader, Jan Donner, was degene die de 

wet in 1932 indiende als middel om ‘gevaarlijk’ 

marxistisch gedachtegoed in te perken.

De uitgever wordt vervolgd op grond van artikel 

147 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. 

Het OM is van mening dat het boek God, het 

Christendom, de discipelen en de Bijbel beledigt. 

De rechtbank gaat hierin mee, de feiten passen 

immers precies binnen de delictsomschrijving. 

Hoewel de maximumstraf drie maanden is, legt de 

rechter een boete van €16,- op. Ondanks de lage 

boete besluit de uitgever een klacht in te dienen 

bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Dit heeft zich uiteraard niet afgespeeld in Neder-

land. Hoewel godslastering pas in 2014 uit het 

Wetboek van Strafrecht werd verwijderd, heeft de 

Hoge Raad deze bepaling zeer streng uitgelegd 

en werd vrijwel niemand hiervoor veroordeeld. 

De hierboven geschetste situatie is de casus uit 

de EHRM-zaak I.A. v. Turkije uit 2005 (Appl. No. 

42571/98). Het EHRM oordeelde in deze zaak dat 

de inbreuk was voorgeschreven bij wet, en erop 

gericht was om verdere openbare ordeverstoring 

te voorkomen. Het Hof stelt dat lidstaten een grote 

beoordelingsvrijheid genieten waar het gaat om 

religie, nu zij beter zicht hebben op de plaatselijke 

gevoeligheden en nuances op het gebied van reli-

gie en moraal. Gelovigen moeten tolereren en ac-

cepteren dat anderen hun religieuze overtuiging 

verwerpen en zelfs doctrines propageren die daar 

vijandig tegenover staan. Kritiek moet door gelovi-

gen dus getolereerd worden. Echter vindt het Hof 

in dit geval dat de uitingen niet slechts schokkend 

of beledigend zijn, maar een aanval vormen op de 

profeet. Hiermee zouden gelovigen deze uitingen 

kunnen ervaren als een aanval op ‘hun groep’. Om 

de voor gelovigen heilige zaken tegen dit soort 

aanvallen te beschermen, zegt het hof dat er is dit 

geval sprake is van een ‘pressing social need’. Bij-

komend speelt een rol dat Turkije de boeken niet 

in beslag heeft genomen, en slechts een ‘beperk-

te’ boete heeft opgelegd. Op deze wijze komt het 

EHRM tot de conclusie dat Turkije de vrijheid van 

meningsuiting niet heeft geschonden.

Er bestaan twee zienswijzen op deze conclusie. 

Enerzijds kan geconcludeerd worden dat een ar-

rest als deze in hetzelfde straatje ligt als die over 

het Otto-Preminger-Institut en Wingrove. Bij het 

volgen van deze gedachtegang accepteert men 

dat overheden zicht hebben op de sociaalmaat-

schappelijke positie van religie in hun land, en 

dat dit gezichtspunt gevolgd moet worden. An-

derzijds is inherent aan deze visie dat vrijheid van 

meningsuiting moet wijken voor de institutione-

le opinie over religie. Hier wordt echter door het 

EHRM over het hoofd gezien dat overheden reli-

gie kunnen gebruiken om hun burgers in toom te 

houden. Religie is immers een dankbaar excuus 

voor het aanwijzen van de ‘heersende’ moraal. 

Door het toelaten van dit type inbreuken zonder 

vast te stellen dat een schending heeft plaatsge-

vonden, holt het Hof de betekenis van vrijheid van 

meningsuiting uit.

Deze mening is ook terug te vinden in de ‘dissen-

ting opinion’ van enkele rechters in deze zaak. Zij 

stellen dat de gewraakte passages zonder twijfel 

beledigend zijn, maar dat dat geen reden mag zijn 

om het hele boek te verbieden. Absurde en schok-

kende uitingen vallen ook onder de vrijheid van 

meningsuiting, en het boek zou met haar beperkte 

druk een geringe impact hebben. Bovenal is het 

lezen van een boek een keuze. Burgers kiezen niet 

alleen zelf of zij een boek kopen, maar daarna ook 

of zij dat boek (uit)lezen. Dat de boete beperkt 

is, doet niet af aan het feit dat elke strafrechtelij-

ke sanctie een ‘chilling effect’ heeft. Zij bepleiten 

dat het EHRM een andere kant op moet met uit-

spraken over religie: “Lastly, the time has perhaps 

come to “revisit” this case-law, which in our view 

seems to place too much emphasis on conformism 

or uniformity of thought and to reflect an overcau-

tious and timid conception of freedom of press.”. 

Cultuurrelativisme vereist dat we uitgaan van de 

opvatting dat culturen niet eenvoudigweg met 

elkaar vergeleken kunnen worden. Normen en 

waarden zijn niet universeel, maar kunnen slechts 

OFFENSIVE, SHOCKING 
AND DISTURBING

DOOR: BENTHE NIJHUIS
HOE HET ERHM FAALT
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begrepen worden in de context van de cultuur 

waarin ze zijn ontstaan. Ik pretendeer dan ook niet 

een expert te zijn in het Turkse recht, noch is het 

mijn stelling dat het Hof nooit slaagt in het be-

schermen van rechtvaardige belangen van Turkse 

burgers. Van belang om te benoemen is dat Tur-

kije de grondwet heeft aangepast, zodat uitspra-

ken van internationale gerechtshoven hiërarchisch 

boven die van nationale gerechten staan. Tevens 

heeft het Hof Turkije tussen 1959 en 2017 in het 

ongelijk gesteld in 2988 zaken – meer dan elk an-

der land. Deze positieve ontwikkelingen nemen 

echter niet weg dat Turkije bij het ondertekenen 

van het EVRM de verplichting is aangegaan om 

een minimumniveau van mensenrechtenbescher-

ming te garanderen. Op basis van deze verplich-

ting is het Hof jegens de lidstaten gehouden om 

toezicht te houden op deze minima, en nakoming 

te handhaven.

Het EHRM is ingesteld teneinde de nakoming te 

verzekeren van de verplichtingen die de partijen 

zijn aangegaan bij het instemmen met het EVRM. 

Vrijheid van religie is daarin terug te vinden, maar 

vrijheid van meningsuiting is dat uiteraard ook. 

Wanneer het gaat om een land waar de waarden 

die vastgelegd zijn in het EVRM onder druk staan, 

heeft het Hof een morele en juridische verplich-

ting om de burgers van die landen te behoe-

den voor schendingen door hun overheid. In 

sommige landen is deze noodzaak dringender 

dan in anderen. In de periode 1959 tot 2011 

was 43% van de uitspraken van het Hof over 

de vrijheid van meningsuiting een zaak te-

gen Turkije. In de World Press Freedom Index 

staat Turkije dan ook op plaats 154, en in de 

Human Freedom Index op plaats 62. Het on-

derzoek van DEMTUREUROPE – gefinancierd 

door de Europese Commissie – liet zien dat 

het Hof geen effectieve rechtsbescherming 

kan bieden aan de burgers in Turkije. Het on-

derzoek concludeerde dat het Hof vaak zaken 

verwijst naar het nationale rechtssysteem en 

plaatselijke overheden, waar de meerderheid 

de minderheid kan onderdrukken, en de over-

heid (mede)plichtig is aan geweld. Volgens 

dit onderzoek legitimeert dit autoritair ge-

drag en repressie van minderheden. Het Hof 

verwijst zelfs zaken terug wanneer de klager 

geen (effectieve) toegang heeft tot dat natio-
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•  https://www.ejiltalk.org/can-the-ecthr-provide-an-effec-
tive-remedy-following-the-coup-detat-and-declarati-
on-of-emergency-in-turkey/ 

•  https://verfassungsblog.de/the-ecthr-and-post-coup-
turkey-losing-ground-or-losing-credibility/ 

•  https://www.euractiv.com/section/politics/news/hun-
gary-bars-citizens-from-legally-changing-their-gender/

nale systeem. Een nationaal rechtssysteem dat 

bovendien wereldwijd op plaats 101 staat voor 

nationale rechtsbescherming. Klaarblijkelijk 

heeft vrijheid van meningsuiting een andere 

betekenis in West-Europa dan in Turkije.

Deze analyse kan breder getrokken worden. Ten 

eerste zijn er een aantal andere landen waar ge-

lijksoortige problemen zich afspelen, zo heeft 

Hongarije op 28 mei van dit jaar een wet aange-

nomen dat het onmogelijk maakt voor transgen-

ders om hun geslacht te veranderen. Ten tweede 

kan het Hof in talloze onderwerpen Turkije (en 

die andere landen) in het gelijk stellen onder het 

mom van ‘culturele verschillen’. Niet alleen waar 

het gaat om vrijheid van meningsuiting, maar ook 

vrouwenrechten, LHBTQIA+-rechten, het recht op 

de persoonlijke levenssfeer, vrijheid van vergade-

ring, het recht op een eerlijk proces en alle andere 

rechten waarvan bijna 70 jaar geleden is besloten 

dat zij universeel zijn, en daadwerkelijk toegepast 

moeten worden. De differentiatie die plaatsvindt 

in Straatsburg schept een angstaanjagend pre-

cedent dat mensenrechten in Amsterdam meer 

waard zijn dan in Ankara. Als de ‘margin of appre-

ciation’ uitgebreid blijft worden, dan leidt dat tot 

de uitholling van een waardevol document dat 

juist ondanks culturele verschillen de vrijheid van 

elke burger zou moeten beschermen.

“Klaarblijkelijk heeft 
de vrijheid van me-
ningsuiting een an-
dere betekenis in 
West-Europa dan in 
Turkije”
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INTERVIEW 
MAXIME RIGGS: 
CLINIC LAW
INCUBATOR
In 2008 kwam bij Christiaan Alberdingk Thijm 

het idee op om getalenteerde studenten te ver-

binden aan partijen met juridische vragen op 

het gebied van het informatierecht. Naar dit 

idee is destijds de onafhankelijk stichting Cli-

nic Law Incubator opgericht. Dit jaar blies Clinic 

Law Incubator alweer twaalf kaarsjes uit. Voor 

de redactie was dit aanleiding om aan Maxime 

Riggs, student-voorzitter van Clinic, enkele vra-

gen te stellen over haar tijd bij Clinic.

Zou je voor wie nog niet bekend is met Clinic 

kunnen uitleggen wat Clinic precies inhoudt?

Clinic is een stichting die masterstudenten koppelt 

aan partijen met een beperkt juridisch budget. 

Studenten die het leuk lijken om zich voor deze 

stichting in te zetten kunnen zich aanmelden via 

het gelijknamige keuzevak ‘Clinic’. Onderdeel van 

Clinic is dat je met in totaal twaalf studenten een 

team vormt dat juridische vragen binnen het infor-

matierechtdomein beantwoordt. Clinic is eigenlijk 

driedelig. Allereerst is er de rechtswinkelpraktijk 

waarin elke week ongeveer zes aanvragen worden 

behandeld. Cliënten komen bij Clinic met een ju-

ridische vraag waarop de studenten het antwoord 

zoeken. De studenten bezoeken vervolgens een 

advocatenkantoor om het advies dat zij willen uit-

brengen met specialisten te bespreken. Indien no-

dig, stellen advocaten voor het advies op punten 

te wijzigen of aan te vullen. Het tweede gedeelte 

van Clinic bestaat uit een start-upbegeleidingstra-

ject. In het eerste semester hadden we acht semi-

nars ter voorbereiding op de begeleiding. In de 

periode van januari tot maart hielpen we in paren 

aan de slag om een start-up te adviseren. Tot slot 

verzorgt Clinic ook workshops.

Waarom besloot je om je aan te melden voor 

Clinic?

Wat me aan Clinic aansprak, was de mogelijkheid 

om praktijkervaring op te doen op het gebied van 

intellectuele eigendom en privacy. In het bijzonder 

leek Clinic mij een leuke manier om meer in aanra-

king te komen met advocaten, om te ontdekken of 

de advocatuur iets voor mij is. Daarnaast leek het 

opereren in een team, samen met andere studen-

ten, mij ook een leuke ervaring.

Wat voor een start-up heb jij begeleid? En wat 

maakte het begeleiden van die start-up zo leuk?

Ik heb samen met Roza Rijpkema een start-up be-

geleid die op afstand cursussen wilde aanbieden 

door middel van virtual reality. De start-up had een 

vraag over het gebruik van biometrische gege-

vens. Uiteindelijk hebben we, onder begeleiding 

van advocaten, een advies uitgebracht van zo’n 15 

pagina’s. Het was leuk dat we vanaf het begin tot 

het einde van het traject zo veel zelf deden. Indien 

nodig konden specialisten bijspringen. Wat start-

ups interessant maakt, is dat zij toch vooral denken 

in mogelijkheden, terwijl wij juristen geneigd zijn 

om te denken in problemen. 

Heeft de coronacrisis nog bepaalde gevolgen 

gehad voor Clinic?

We zijn meteen aan de slag gegaan om alles virtu-

eel te regelen. De wekelijkse lunches vonden niet 

meer plaats op de advocatenkantoren, maar on-

line. Daardoor misten we wel de feel van de kan-

toren en natuurlijk de lekkere broodjes. Wat ook 

een gevolg was, was dat de belletjes met cliënten 

na de coronacrisis langer waren dan daarvoor. 

Wellicht kwam dit doordat cliënten vanwege de 

situatie wat minder navraag hebben kunnen doen 

bij derden en meer afhankelijk waren van ons ad-

vies. Kortom vergde de coronacrisis een omslag in 

denken en communicatie. Wat bijvoorbeeld heel 

leuk was, was dat we met alle Clinic’ers een virtuele 

pubquiz hielden. Dat verving natuurlijk geen échte 

pubquiz, maar je moet er toch het beste van ma-

ken! 

Wat heb je zoal van je tijd bij Clinic geleerd?

Wat je vrij snel leert is dat juridisch gelijk hebben 

niet altijd betekent dat je ook gelijk krijgt. Je kunt 

op een tentamen wel zeggen dat iets een auteurs-

rechtinbreuk is, maar in de praktijk kan je recht 

halen toch nog een hele uitdaging zijn. Ik kreeg 

bijvoorbeeld een vraag van ouders die wilden op-

treden tegen het gebruik als stock photo van een 

foto van hun kind. De foto was op dusdanig veel 

plekken te vinden, dat er eigenlijk niet gemakkelijk 

iets tegen gedaan kan worden. Daarnaast heb ik 

veel geleerd van het contact met cliënten. In een 

aanvraag staat vaak maar een deel van wat je moet 

weten, dus het is heel belangrijk om goed door te 

vragen om tot de kern te komen. Daarnaast heb ik 

leren teleurstellen; je kunt niet altijd goednieuws-

brenger zijn. Tot slot ben ik meer te weten geko-

men over de verschillende kantoren, van kleine 

nichekantoren tot de grote Zuidaskantoren, zodat 

ik een beter beeld heb van welke kantoren bij mij 

zouden passen. 

Wat kenmerkt een student die geschikt is voor 

Clinic?

Je moet natuurlijk sociaal zijn vanwege de om-

gang met cliënten en de samenwerking met an-

dere studenten. Ook moet je interesse hebben in 

de praktijk en iets anders willen dan een “typische” 

mastercursus. 

Zou je aankomende studenten aanbevelen om 

zich aan te melden?

Ja, ik ben al met al heel positief over Clinic. Wel 

zou ik willen benadrukken dat Clinic iets meer 

werkdruk met zich meebrengt dan een regulier 

vak, maar voor de studenten met interesse in de 

praktijk is deze extra uitdaging het zeker waard!
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When an author dares to open with a grandiose 

heading like that; he had better back that up with 

something substantive. It is then in good fortune 

that it is exactly that, which I am striving to do. Be-

cause this article will try to shine some light on the 

absolute headache which is; trying to define disin-

formation. This, I will do by poking a bit at the defi-

nition that the European Union holds authoritative. 

“Verifiably false or misleading information created, 

presented and disseminated for economic gain or 

to intentionally deceive the  public, that can ad-

ditionally also cause public harm”.[1]  But before 

such endeavours can be undertaken, a little back-

ground information is warranted.

From Sun Tzu’s Art of War, Caesar’s embellished 

account of the “Gallic Wars” to the plethora of in-

dustries that fund “research” with the sole purpose 

of troubling the waters for the public. Intentionally 

spreading false information for some gain is as old 

as strategy itself. If It has always been present you 

might ask, why do governmental organisations 

care about it now? Well there have been a couple 

of developments in the recent centuries that have 

changed the potency of this tool. The first of which 

is the increased political, military and economic 

relevance of the masses. A situation that finds its 

origin in the (re)appearance of:

•  Total war (no longer do you have to defeat the 

nobility with his retinue to win a war, but an en-

tire people),

• Democracy,

• And the consumer economy. 

These phenomena paired with the emergence of 

the internet of things, creates a system in which a 

lot can be gained economically, politically and mi-

litarily, in a highly efficient, fast and cheap manner 

by using the tool of disinformation. This newfound 

informational power is perhaps justifiably experi-

enced by the status quo as a threat to democracy 

and citizen health and security.[2]

Having mentioned that, what exactly is wrong with 

the EU definition of disinformation? Quite a lot, but 

being mindful of the limited space within this arti-

cle, I will focus on the fact that the definition is too 

inclusive:

As mentioned before in order to be labelled 

as “disinformation” a piece of information 

needs to be:

1. Verifiably false or misleading

2. Created, presented and disseminated

3.  For economic gain or to intentionally decei-

ve the public.

4. And be able to potentially cause public harm

A religious text claiming that Mohammed as-

cended towards the moon from Jerusalem on 

a winged horse in the 7th century AD, would fall 

within this definition since we know that horses do 

DANGEROUSLY
DIVISIVE DISINFORMATION
DEFINITIONAL DILEMMA’S?

not to defy gravity. Nor do we have any scientific 

reason to believe that gravity made an exception 

for this (in)famous Arabian merchant. “Miracles” 

as these are found within every holy book from 

the Bible to the Tanakh. This one finds its origins 

within the Koran. These miracles usually served as 

an enhancement of the prophet’s legitimacy, by 

proving his divinity. Economical and political gain 

was definitively something these claims enabled. 

The absolute lack of evidence for the validity of 

these claims, however, leaves no alternative than 

the probable possibility that someone intentio-

nally disseminated this information to deceive a 

certain credulous public. You probably see whe-

re I am going with this. With the potential public 

harm- criterion being so vague that can’t not inclu-

de religious texts. We arrive at the conclusion that 

religious claims about miracles probably fall within 

the EU-definition of disinformation.

Perhaps this Islamic example is too sensitive to 

be convincing. In that case I would implore you 

to switch out the Islam-specific example with any 

ridiculous claim from scientology or Christianity. 

The argument holds regardless. Now that we have 

identified all major religious texts as containing 

disinformation, I hope that it has become clear that 

this inclusive definition is not really desirable. Sin-

ce this labelling alone could hit people’s freedom 

of religion, right to a private life and not to mention 

their freedom of expression.

As you may have noticed, I have interpreted the 

term “verifiably” as meaning verified by the cur-

rent scientific consensus. Even though this is the 

only reasonable interpretation that came to mind, 

it brings a host of problems with it. As science 

aims to be constantly changing by new insights 

that don’t fit current hypotheses. This would make 

a disseminated claim that contradicts the current 

scientific body of thought; disinformation. As long 

as the creator had economic gain as a primary 

motivator and if the information could potentially 

bring about public harm. Regardless of the pos-

sibility that this information could be entirely cor-

rect. Wouldn’t the fear of being labelled a creator 

of disinformation create certain dogmas within our 

political and scientific bodies?

That being said, I am afraid that I must end on this. 

Governmental organisations labelling certain in-

formation as disinformation, is an immensely dan-

gerous game to play and should be done very re-

luctantly, if it should be done at all. The current EU 

definition of disinformation is lacking severely due 

to its inclusiveness. I have just highlighted the tip 

of the iceberg. If Brussels wishes to continue upon 

this particular path, they should severely reduce 

the potency of this potentially powerful political 

pistol.

-Maxim IJsebrands 2020.

[1] DSM policy, Tackling online disinformation.

[2] DSM policy, Tackling online disinformation.

DOOR MAXIM IJSEBRANDS
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DOOR DANAÉ NAGTEGAAL 

Julia van der Veen werkt sinds 1 maart 2020 als Ju-

nior Associate bij DLA Piper op de afdeling Intel-

lectual Property and Technology (IPT). Voordat zij 

als Junior Associate op de IPT afdeling is begon-

nen heeft zij als werkstudent op de praktijkgroep 

gewerkt. Julia moest vanaf half maart thuis gaan 

werken vanwege het COVID-19 virus, dus haar 

werkdagen als Junior Associate zien er op dit mo-

ment iets anders uit dan verwacht. In dit interview 

bespreken wij met Julia hoe zij bij DLA Piper te-

recht is gekomen, wat haar ervaringen bij DLA Pi-

per zijn en hoe een ‘normale’ werkdag er nu voor 

haar uit ziet.  

1. Wat was je motivatie om in de advocatuur te 

gaan werken? 

Rechten studeren had niet mijn voorkeur. Mijn zus 

studeerde het al en ik wilde niet wéér de tweede 

zijn. Daarom besloot ik in 2013 te beginnen met de 

studie Bestuur-en Organisatiewetenschap aan de 

VU. Na mijn propedeuse gehaald te hebben, bleef 

rechten toch in mijn hoofd spoken. Ik heb toen be-

sloten om het roer om te gooien en mij toch in te 

schrijven voor de bachelor Rechtsgeleerd aan de 

UvA, niet in de minste plaats vanwege de mooie 

locatie aan de Oudemanhuispoort (toen nog!). Tij-

dens mijn bachelor had ik nog steeds niet echt een 

duidelijk beeld wat ik wilde gaan. De UvA organi-

seerde een programma waarbij je de mogelijkheid 

kreeg om veel advocatenkantoren te bezoeken. 

Op deze wijze heb ik een beter idee gekregen van 

wat de advocatuur inhoudt.

Na mijn bachelor ben ik de, jullie welbekende 

master, Informatierecht gaan doen. Dit is de bes-

te keuze die ik had kunnen maken. De betrokken 

docenten (shout out naar Tarlach!) en de gezellige 

sfeer hebben mij ook een stap in de richting van 

de advocatuur doen maken. Doordat iedereen in 

de master zo gemotiveerd was, leek het me heel 

erg leuk om ook in mijn baan te maken te hebben 

met gelijkgestemden. Bij een advocatenkantoor 

heb je natuurlijk het meeste contact met andere 

advocaten en cliënten, waardoor je op een hoog 

niveau juridische zaken kunt bespreken.

Ik ben in aanraking met DLA Piper gekomen door-

dat een vriend van mij mee was geweest met de 

Talent Class naar Dubai. Dit was hem goed beval-

len en hij liet mij weten dat DLA Piper ook interes-

INTERVIEW
JULIA VAN DER VEEN

JUNIOR ASSOCIATE IPT - DLA PIPER
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“De vakken in mijn ba-
chelor vond ik vaak erg 
abstract, maar IE en pri-
vacyrecht spreekt tot je 
verbeelding!”

3. Het kantoor: waarom DLA Piper? 

Het is lastig om een advocatenkantoor te zoeken 

waar je wilt gaan werken, omdat ze vanaf buitenaf 

veel op elkaar lijken. Voor mij was het belangrijk 

om van mijn onderbuikgevoel uit te gaan. Tijdens 

de Talent Class naar Toronto merkte ik dat het 

DLA-onderbuikgevoel helemaal goed zat omdat 

ik me volledig op mijn plek voelde. Ik kon goed 

overweg met de advocaten die mee waren en de 

algehele sfeer voelde goed. Ik zou DLA Piper om-

schrijven als een nuchter Zuidas-kantoor. Er wordt 

hard gewerkt, maar mensen blijven zichzelf. Dat 

laatste vind ik heel belangrijk in mijn werk. Ik vind 

dat je alles met je collega’s moet kunnen bespre-

ken zonder dat het ‘gemaakt’ overkomt. DLA Piper 

is een internationaal kantoor, maar juist in deze 

thuiswerkperiode merk ik dat er veel initiatieven 

ontstaan die mensen zowel internationaal en na-

tionaal verbinden. Zo stuurt de CEO iedere week 

een vlog vanuit zijn studeerkamer vanuit Enge-

land. Iedere keer gebruikt hij daarbij een attribuut 

uit een bepaald land waar DLA Piper is vertegen-

sant voor mij zou zijn. Dat liet ik me geen tweede 

keer zeggen en ik besloot me aan te melden voor 

de Talent Class naar Toronto. Daarna ben ik met 

veel plezier werkstudent geworden op de praktijk-

groep Intellectual Property and Technology (IPT) 

waar ik sinds 1 maart werk als Junior Associate.

2. Waarom heb je gekozen voor het rechtsge-

bied IE en Privacy? (IPT)

Tijdens mijn bachelor vond ik het moeilijk om een 

kant van het recht te kiezen. Ik vond alle vakken 

vrij abstract. Zo kreeg je bij het vak contractenrecht 

niet eens een contract te zien en bij het vak aan-

sprakelijkheidsrecht werden veel exotische casus-

sen behandeld waarbij ik mij afvroeg in hoeverre 

deze overeenkwamen met de praktijk.

Tijdens het laatste jaar van mijn bachelor kwam ik 

als student-stagiair toevallig terecht op een soort-

gelijke IPT-afdeling bij een ander advocatenkan-

toor. Daar ontdekte ik mijn motivatie voor IE en 

Privacy. Het leuke eraan vind ik dat – vooral het IE-

recht – tot de verbeelding spreekt. Iedereen heeft 

vast wel eens een nep Guccihorloge op het strand 

van Pisa of nep Adidasschoenen uit China gekocht 

(of voorbij zien komen). Qua privacy vind ik het 

leuk dat het zo’n ongelooflijk actueel rechtsgebied 

is. Na de invoering van de AVG in 2018 zijn de ont-

wikkelingen op privacy gebied heel hard gegaan, 

maar veel blijft nog steeds onduidelijk. Het is leuk 

om als advocaat dat grensgebied op te zoeken en 

te zien wat er allemaal mogelijk is.

woordigd. Zo heeft hij al een keer een Zweedse 

muts opgehad en Oostenrijkse Lederhosen ge-

dragen. Voor mij weerspiegelt ook dit het karakter 

van DLA Piper: al zit je hoog in de boom, aandacht 

voor de medewerkers op een leuke manier blijft 

heel erg belangrijk.

 

4. Hoe ziet een ’normale’ werkdag er voor jou uit? 

Dit is een hele goede vraag nu niets meer normaal 

is natuurlijk! Ik ben op 1 maart begonnen als ad-

vocaat en vanaf half maart begon het thuiswerken. 

Dus wat normaal is.. weet ik zelf nog  niet zo goed! 

Gelukkig ben ik wel werkstudent geweest dus ik 

kende het reilen en zeilen van de praktijk en mijn 

collega’s al.

’s Ochtends bekijk ik de inkomende mails. Ik merk 

dat sinds we thuiswerken het heel belangrijk is om 

in contact te blijven met collega’s, dus meestal bel 

of chat ik met een aantal collega’s om te vragen 

hoe het gaat. Daarnaast hebben we om de dag 

een team call met het IP-team waarin we de zaken 

doorspreken en kijken wij of mensen hulp nodig 

hebben. Daarna is het werken aan inhoudelijke 

zaken. Dit kunnen ad-hoc-klusjes zijn of lopende 

dossiers. Zo is er vaak genoeg werk in Due Dili-

gences die worden geleid door Corporate. Bij 

de overname van bedrijven komen veel IE-gere-

lateerde vragen voorbij die onze praktijkgroep 

beantwoordt. Daarnaast is de merkenpraktijk bij 

DLA heel groot. We hebben veel klanten waarvan 

regelmatig inbreuk wordt gemaakt op hun mer-

kenrechten. We sturen dan sommatiebrieven of 

starten procedures. Het is heel erg leuk om daar 

aan mee te werken. Normaal gaan we ’s middags 

met het hele IPT-team lunchen, nu doe ik dat voor-

namelijk met mijn huisgenoten. Na de lunch is het 

weer doorwerken en tussendoor met collega’s kof-

fie drinken. Eigenlijk is iedere werkdag anders, dus 

het is moeilijk om een normale werkdag te schet-

sen. Dat maakt het werk nou juist zo leuk!
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Tarlach McGonagle is opleidingsdirecteur van de 

master Informatierecht aan de Universiteit van 

Amsterdam. Als een waakhond ontfermt hij zich 

over zijn studenten en voorziet hun van genoeg 

studie-gerelateerde mogelijkheden om zich als 

studenten te ontwikkelen. Zijn harde werk werd 

dit jaar beloond met een Comenius Teaching Fel-

low-beurs, toegekend door het Nationaal Regieor-

gaan Onderwijsonderzoek (NRO), welke het door-

voeren van kleinschalige innovatie binnen eigen 

onderwijspraktijken mogelijk maakt. Een interview 

met Tarlach mag daarom zeker niet ontbreken. 

Tarlach is bijna niet weg te denken bij de mas-

ter Informatierecht, maar toch bestaat er ook 

een ‘leven’ voor deze tijd. Hoe zag dit eruit? 

Ik ga graag terug in de tijd naar de periode dat 

ik jullie leeftijd had. Tijdens mijn studie (Rechten 

en Frans) in Ierland – waarvan een jaar in Frankrijk 

op uitwisseling – had ik een baan als journalist bij 

een nationale Ierstalige krant. Het Iers is de eerste 

officiële taal van Ierland, maar lang niet iedereen 

spreekt het. Hierdoor was de krant redelijk klein-

schalig en het gevolg hiervan was dat ik als juni-

or journalist veel meer mocht doen dan bij een 

andere grootschalige krant, bijv. Nobel- en Pulit-

zerprijswinnaars interviewen. Mijn interesse in de 

journalistiek is daardoor zeker opgewekt. Na mijn 

bachelor wilde ik daarom een master in de jour-

nalistiek doen, maar koos uiteindelijk toch voor 

een master in International Human Rights Law in 

Engeland met een specialisatie in de vrijheid van 

meningsuiting. Tijdens deze master heb ik inte-

ressante stages gelopen bij Article 19 en de Raad 

van Europa. Het was puur toeval dat ik uiteindelijk 

een redactie- en onderzoekspositie aangeboden 

kreeg bij het IViR. De 9 maanden die ik zou blijven 

zijn uitgelopen tot 19 jaar.

Als opleidingsdirecteur vervult Tarlach een grote 

rol in deze master. Waar bestaat dit allemaal uit?

Toen Mireille van Eechoud – oud opleidingsdi-

rectrice – afgelopen zomer directeur van de Am-

sterdam Graduate School of Law werd, vroeg het 

IViR aan mij om haar op te volgen. De rollen die ik 

vervuld heb zijn in de afgelopen jaren alleen maar 

uitgebreid. Ik heb veel vakken gecoördineerd zo-

als het informatierecht en mediarecht, de master-

scriptie, paperextensie en onderzoeksstages. Sa-

men met oud-collega Gerard Mom, wie jaren lang 

hét gezicht was van ons onderwijs, heb ik de op-

leiding van binnen leren kennen. Als opleidingsdi-

recteur ben je verantwoordelijk voor de academi-

sche kwaliteit, vormgeving, strategie en planning 

van de master. Ook bijdragen aan het ontwikkelen 

van het facultair beleid komt daarbij kijken. Ge-

lukkig doe je dit niet alleen; ik ben afhankelijk van 

een heel team bestaande uit IViR-medewerkers en 

INTERVIEW
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facultaire collega’s en een goede samenwerking 

met de studenten is uiteraard erg belangrijk. 

Als opleidingsdirecteur heb jij niet veel tijd te 

besteden naast het coördineren van de master. 

Maar wat zijn de activiteiten die jij hiernaast 

doet?

Ik heb sinds vorig jaar een aanstelling als Hoog-

leraar Mediarecht en Informatiesamenleving voor 

een dag per week op de Universiteit Leiden. Daar 

verzorg ik een mastervak, Mediarecht en Informa-

tiesamenleving. Ook begeleid ik master- en ba-

chelorstudenten bij het schrijven van hun scripties 

in Leiden en heb ik nog wat andere onderzoeksta-

ken. Daarnaast geef ik regelmatig met veel ple-

zier expertadvies aan instanties zoals de Raad van 

Europa, het Europese Parlement en UNESCO en 

schrijf ik rapporten en studies. Als rapporteur kan 

je echt invloed uitoefenen bij werk op Europees 

niveau. Ook voor de OVSE heb ik vorig jaar gelijk-

soortige functies vervult. Het is een voorrecht om 

meerdere malen betrokken te zijn geweest bij het 

opstellen van aanbevelingen en beleidsstukken 

die zijn gericht op de lidstaten van Europa op het 

gebied van de veiligheid van journalisten, media 

pluralisme, het bevorderen van kwaliteitsjourna-

lisme in het digitale tijdperk en het bestrijden van 

hate speech. Over hobby’s kan ik helaas kort zijn, 

ik heb weinig vrije tijd, maar gelukkig net genoeg 

om af en toe een pubquiz te organiseren voor mijn 

studenten (een hobby al sinds mijn eigen studen-

tentijd). Wel heb ik nog gezaalvoetbald op het IViR 

in een team bestaande uit onder andere sterspe-

lers Bernt Hugenholtz en onze toenmalige collega 

Lodewijk Asscher. 

Tijdens het vak International Media Law, Poli-

cy and Practice heb jij ons verschillende prak-

tische opdrachten meegegeven. Een daarvan 

was het opzetten van de ‘Daphne Declaratie’. 

Hoe ben jij op dit idee gekomen? 

Ik heb dit vak ongeveer 10 jaar geleden ontwor-

pen en vind het leuk mijn eigen ervaringen uit de 

praktijk te combineren met theoretische vraag-

stukken uit de wetenschap. Vandaar ook de drie-

delige naam van het vak die nauw met elkaar zijn 

verbonden. Ik wilde de naam ook waar maken 

door mijn keuze van materialen en activiteiten; 

een expliciete nadruk op het beleid en praktijk 

uit een juridisch en ethisch oogpunt is vrij uniek. 

Mijn doel van de opdrachten was dat de studenten 

worden uitgedaagd om hun wetenschappelijke 

kennis toe te passen op uiteenlopende situaties. 

Dit is ook een manier voor studenten om erach-

ter te komen of ze de stof goed beheersen. Met 

de blogpost bijvoorbeeld, gaf ik de studenten de 

ruimte om hun creativiteit en kritische insteek te la-

ten zien. De Daphne declaratie is vooral bedoeld 
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om studenten kritisch te laten nadenken over de 

rol van verschillende teksten – waarin je bij on-

derzoek mee in aanraking komt – zoals blogposts, 

persberichten en statements. Het idee is dat onze 

masterstudenten meer kunnen betekenen voor 

de maatschappij. Lang niet alle rapporten zijn ge-

schreven door juristen die deze relevantie kunnen 

toepassen. De declaratie zal uiteindelijk een paar 

beknopte en heldere stellingen moeten bevatten 

die dienen als aandachtspunten voor regeringen 

en andere stakeholders wanneer het gaat om het 

bevorderen van de veiligheid van vrouwelijke jour-

nalisten. 

Wat kunnen studenten bereiken met het schrij-

ven van zo een declaratie? 

Als studenten klaar zijn met hun opleiding zullen 

ze in verschillende professionele hoedanighe-

den terecht komen. Afhankelijk daarvan zullen ze 

op verschillende manieren moeten schrijven. Ik 

probeer studenten verschillende schrijfstijlen te 

laten oefenen en ze daarbij te begeleiden. Bij de 

declaratie heb je specifieke doelstellingen; wat 

wil je hiermee bereiken en hoe wil je je schrijfstijl 

aanpakken? Er zitten echter strategische belangen 

achter.

Wat is het Europees belang van deze declaratie?

Dat was een van de vragen die wij ons moes-

ten stellen voordat wij hieraan begonnen. Een 

NGO heeft bijvoorbeeld een missie waarvoor het 

schrijft, maar bij ons lag de vraag; wie zijn wij als 

rechten studenten en hebben wij wel het recht 

om hierover iets te zeggen? Hoewel jullie geen 

gezaghebbend orgaan zijn en ook geen officieel 

mandaat hebben, kunnen jullie wel bijdragen aan 

het publiek debat over deze vragen door middel 

van jullie kennis. De bijdrage is dat jullie zijn ge-

specialiseerd in het mediarecht en vrijheid van 

meningsuiting en aandacht geven aan de speci-

fieke positie van vrouwen binnen dit debat; een 

juridische verheldering hiervan. Als dat soort din-

gen niet bij studenten beginnen, bij wie dan an-

ders? De Daphne declaratie is vernoemd naar de 

vooraanstaande onderzoeksjournalist en blogger 

Daphne Caruana Galizia die zich bezig hield met 

verslaggeving over corruptie, politiek wangedrag 

en criminaliteit in Malta. Vanwege haar moedige 

verslaggeving werd zij herhaaldelijk bedreigd o.a. 

door middel van rechtszaken die het doel hadden 

haar de mond te snoeren. Ze betaalde de hoogste 

prijs voor haar verslaggeving; een bom onder haar 

auto kostte haar het leven in 2017.

Ons studiejaar is afgelopen, alleen wat afge-

dwaalde studenten die hun scriptie nog moeten 

schrijven en dan zit het erop. Wat verwacht, of 

hoop jij van de studenten die deze master heb-

ben afgrond, of volgend jaar gaan afronden?

Ik hoop dat jullie het informatierecht en het IE-

recht zullen beheersen. In het Iers hebben we een 

spreekwoord: ‘Je vak is je vijand totdat je het be-

heerst’. Ik hoop dat jullie als studenten in de eerste 

plaats de verwachte inhoudelijke kennis hebben 

opgedaan, maar vooral ook de ethische en weten-

schappelijke vaardigheden onder de knie hebben 

gekregen die nodig zijn om effectief en empa-

thisch te communiceren. Blijf altijd realiseren; ook 

al ben je gespecialiseerd, als je iets niet weet moet 

je dit nauwkeurig uitzoeken en vervolgens accu-

raat weergeven en/of zorgvuldig oplossen. Daar-

naast is de sociale kant van het ‘rechtenleven’ ook 

heel belangrijk. Als jurist heb je allerlei formele 

middelen tot je beschikking om rechtszaken aan te 

spannen, etc., maar je blijft te maken hebben met 

mensen. Het is daarom belangrijk om na te den-

ken over de gevolgen hiervan. Dingen kunnen ook 

opgelost worden op een informele manier door 

contact te zoeken met anderen en met hen in dis-

cussie te gaan. En dit begint bij de samenwerking 

in je studie.

Samen met 8 studenten uit het vak International 

Media Law, Policy and Practice wilt Tarlach een de-

claratie opstellen die verandering moet brengen 

voor de veiligheid voor vrouwelijk journalisten bin-

nen de Europese Unie. Het werk is nog volop aan 

de gang, maar studenten hebben er nu al veel van 

geleerd. Zo zegt Dorine: Ik wilde deelnemen aan 

het opstellen van de Daphne declaratie omdat het 

weer eens wat anders was. Ondanks dat we vaak 

aanbevelingen, declaraties en andere internatio-

nale documenten lezen sta je er nooit heel erg bij 

stil hoe deze zijn opgesteld. Daarom leek het me 

leuk om zelf een declaratie op te stellen om hier 

zelf ook goed over na te denken. We kwamen er 

dan ook snel achter dat het behoorlijk lastig was 

om in kort en bondige vorm toch alles duidelijk 

over te brengen. Ook moesten er keuzes gemaakt 

worden wat er wel en niet in kwam te staan. Het 

proces van schrijven gaf me meer inzicht in hoe 

bepaalde documenten zijn opgesteld en dit zal in 

mijn vervolgstudie van pas komen.

“Je vak is je vijand totdat 
je het beheerst”
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