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IG IT RECHT ZOEKT VOOR 
SAMENWERKING BINNEN DE KNVI
NIET ALLEEN IT�JURISTEN MAAR OOK INFORMATIEPROFESSIONALS MOETEN ZICH BEWUST ZIJN VAN 
HET RECHTSKADER VAN HET WERK. “DAAROM HOORT DIGITAAL RECHT, IN ELK GEVAL OP HOOFD�
LIJNEN, THUIS IN DE BESTUURSKAMER VAN ELK BEDRIJF EN ELKE OVERHEIDSORGANISATIE”, ZEGT 
NATASCHA VAN DUUREN, VOORZITTER VAN DE INTERESSEGROEP (IG) IT RECHT VAN DE KNVI EN 
ADVOCAAT�PARTNER BIJ DE CLERCQ ADVOCATEN NOTARIAAT.
door Rian van Heur beeld Natasha van Duuren

middenin zitten, wordt die 
multidisciplinaire samen-
werking alleen maar 
belangrijker, merkt Van 
Duuren. “De juridische 
aspecten moet je niet 
vergeten. Je kunt niet 
zeggen privacy by design toe 
te passen en dan pas de 
jurist aan het einde laten 
aansluiten. Van het begin af 
aan moeten disciplines 
samen optrekken, willen we 
dat Nederlandse bedrijven 
de digitale transformatie 
succesvol kunnen door-
maken.”

Waar ben je trots op 
binnen de IG?
“Op onze bundels en 
debatten. Dat was het 
resultaat van samenwerking 
binnen de KNVI.”

Welke andere initiatieven 
starten jullie dit jaar?
“We hebben een Q&A 
opgezet waarin KNVI’ers 
vragen kunnen stellen over 
digitalisering in het post-
coronatijdperk. Dat kunnen 
vragen over verschillende 
onderwerpen zijn, bijvoor-
beeld over de gevolgen van de 
pandemie voor gegevensver-
werking of over onderwijs op 

IN 2016 BRACHT DE 
INTERESSEGROEP DE 
EERSTE BUNDEL UIT: 
Digitaal recht voor IT-profes-
sionals. Daarna volgden de 
bundels ‘Multidisciplinaire 
aspecten van blockchain’ en 
‘Multidisciplinaire aspecten 
van artificial intelligence’. 
“We proberen met de IG 
actuele onderwerpen 
multidisciplinair op te 
pakken. Naast de twee 
boeken, die samen met 
andere IG’s werden samen-
gesteld, organiseerde IG IT 
Recht twee nationale 
debatten, ook over block-
chain en AI. “We proberen 
de verbinding te zoeken en 
het samenwerken binnen de 
KNVI te bevorderen.”

Waarom is dat belangrijk?
“Het is belangrijk dat 
juristen en informatiepro-
fessionals kennis delen. Dat 
gebeurt nog te weinig, 
helaas. Mensen spreken 
elkaars taal daardoor niet, 
waardoor dingen misgaan. 
Als je als jurist een goed 
contract wilt schrijven, 
moet je ook wel beetje 
weten waar het over gaat.”
Door de digitale transforma-
tie, waar veel bedrijven nog 

afstand. We zetten de vraag 
uit bij een fellow van de 
KNVI die de vraag kan 
beantwoorden; niet alleen 
binnen onze eigen IG maar 
ook over de andere IG’s.
Er stond nog een boek op het 
programma over cybersecuri-
ty. Ook dat onderwerp 
willen we multidisciplinair 
bespreken. Dat hebben we 

“Het is belangrijk dat juristen en informatieprofessionals kennis delen”

nu on hold gezet, maar het 
gaat er wat ons betreft zeker 
komen. Ondertussen gaan 
we met de Q&A verder.
De rode draad is toch altijd 
wel dat we binnen de KNVI 
krachten willen bundelen om 
kennis te delen en van elkaar 
te leren. Dat zien we echt als 
toegevoegde waarde van de 
KNVI.”

Natasha van Duuren
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