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Het informatierecht is het meest spannende rechtsgebied van dit moment. Het 
informatierecht beoogt onze kennis- en informatiemaatschappij te ordenen; een 
maatschappij die volop in ontwikkeling is. Onze kennis- en informatiemaatschappij 
doorgaat op dit moment een lastige periode in zijn ontwikkeling. Noem het tandjes 
krijgen, leren lopen of de pubertijd — feit is dat het pijn doet. De 
informatiemaatschappij bevindt zich in een toestand van continue chaos. 
Opeenvolgende technische ontwikkelingen stellen voortdurend nieuwe uitdagingen 
aan de markt en het recht. De introductie van het internet heeft de ordening van de 
informatiemaatschappij voorgoed veranderd. Het recht moet orde scheppen in een 
wereld waar nog dagelijks bittere strijd wordt geleverd over mijn en dijn. Ziedaar de 
uitdaging waar het informatierecht voor gesteld wordt. De huidige stand van het 
informatierecht kan goed vergeleken worden met het staatsrecht ten tijde van de 
Franse revolutie. Er gebeurt enorm veel, de belangen zijn groot en er is veel 
onenigheid over wat het informatierecht is en moet zijn.  
 
Wat is informatierecht? Het informatierecht is een verzamelterm voor diverse 
rechtsgebieden die met elkaar gemeen hebben dat zij informatie reguleren. Aan de 
ene kant zijn er regels die informatie beschermen, aan de andere kant zijn er regels 
die ervoor zorgen dat wij informatie kunnen gebruiken. Binnen het informatierecht is 
er daarom altijd een spanningsveld tussen enerzijds de bescherming van informatie 
en anderzijds het gebruik van informatie. Binnen dat spanningveld opereren 
tussenpersonen die mede verantwoordelijk zijn voor het aanbieden en toegankelijk 
maken van informatie. Tot die laatste categorie behoren bibliotheken, uitgevers, 
telecombedrijven, internetproviders en exploitanten van zoekmachines.  
 
Informatie wordt op uiteenlopende manieren beschermd. Het recht op privacy biedt 
onder meer bescherming aan onze persoonlijke levenssfeer, aan onze eer en goede 
naam, aan ons portret en aan informatie die tot ons herleidbaar is. Het recht van 
intellectuele eigendom (IE) beschermt informatie door daaraan onder bepaalde 
voorwaarden exclusieve rechten te verlenen. Tot het IE-recht behoren onder meer 
het octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht, databankenrecht, het auteursrecht en 
de naburige rechten.  
 
Tegenover het recht dat informatie beschermt, staat het recht dat het gebruik van 
informatie toestaat. De informatievrijheid staat voorop bij het recht dat de vrijheid van 
meningsuiting reguleert. Mag journalist Jort Kelder advocaat Bram Moszkowicz een 
“maffiamaatje” noemen? Tegenover de eer en goede naam van Moszkowicz staat de 
vrijheid van meningsuiting van Kelder. Welke van de twee hoogwaardige belangen 
moet voorgaan? Dat is een typische informatierechtelijke vraag.  
 



Een zaak waarin diverse aspecten van het informatierecht aan de orde komen, is de 
Scientology-zaak. De Scientology-kerk is natuurlijk bekend als de van oorsprong 
Amerikaanse sekte die John Travolta en Tom Cruise tot zijn aanhang rekent. Wat 
minder bekend is, is dat de sekte zijn leden aanzet tot het plegen van 
belastingfraude. Dat was althans de beschuldiging van Steven Fishman, een 
voormalig lid van de sekte, die in de gevangenis had gezeten wegen belastingfraude. 
Nadat hij weer op vrije voeten was gekomen, zegt hij in een interview in Time 
magazine, het Amerikaanse opinieweekblad, dat de Scientology-kerk hem tot zijn 
strafbare daden heeft aangezet. Hij zou de opbrengsten van de belastingfraude in de 
kas van de sekte hebben moeten storten. De Scientology-kerk ontkent de 
beschuldiging en begint een procedure tegen Fishman wegens aantasting van de eer 
en goede naam van de kerk.  
 
Om zich te verweren tegen de aanklacht van de Scientology-kerk legt Fishman een 
verklaring af over de dubieuze praktijken van de sekte. Bij deze verklaring hecht hij 
een aantal documenten, cursusmateriaal van de kerk. Dit geheime cursusmateriaal is 
uitsluitend bestemd voor leden van de sekte die een bepaald niveau van “verlossing” 
hebben bereikt. Volgens de leer van de Scientology-kerk moeten wij stervelingen 
verlost worden van thetanen, vileine wezens die voorkomen dat wij werkelijk tot 
onszelf kunnen komen. Het geheime cursusmateriaal, de zogenaamde OT-werken, 
bevat instructies hoe Scientologen zich ten opzichte van hun medemensen dienen 
op te stellen en verraden de Scientology-kerk als op zijn minst een merkwaardige 
sekte. “The only way you can control people is to lie to them.” vermeldt bijvoorbeeld 
één van de OT-werken.  
 
Als onderdeel van het procesdossier worden de geheime OT-werken enige tijd 
publiek toegankelijk via de griffie van de rechtbank in de Verenigde Staten. 
Tegenstanders van de Scientology-kerk weten vervolgens een kopie van het 
cursusmateriaal te bemachtigen en plaatsen dit op het internet. Dan is de beer los. Al 
snel verschijnen op allerlei websites kopieën van de OT-werken. Het cursusmateriaal 
wordt gebruikt om aan te tonen dat de Scientology-kerk een misdadige, 
manipulatieve organisatie is. In Nederland plaatst publiciste Karin Spaink de OT-
werken op haar website. 
 
De Scientology-kerk is vanzelfsprekend niet blij met alle kritiek en de publicatie van 
de geheime OT-werken. De sekte besluit rechtszaken te beginnen wegens inbreuk 
op hun auteursrechten tegen iedereen die het cursusmateriaal via internet 
toegankelijk maakt. Niet alleen tegen de feitelijke aanbieders van de informatie, zoals 
in Nederland Spaink, maar ook tegen de internetproviders van de aanbieders. De 
Nederlandse provider van Spaink is XS4ALL. Volgens de Scientology-kerk maakt de 
internetprovider, die het materiaal op zijn server heeft opgeslagen, de informatie net 
zo goed openbaar als zijn abonnee. XS4ALL pleegt daarom volgens de sekte 
auteursrechtinbreuk. Ook vindt de sekte dat de internetprovider onrechtmatig handelt 
tegenover haar door de informatie niet van haar servers te verwijderen.       
 
In de zaak die bijna tien jaar heeft geduurd, gaat het om diverse aspecten van het 
informatierecht. Het gaat om de vraag of de Scientology-kerk haar auteursrecht op 
haar studieboeken mag gebruiken om onwelgevallige uitingen te bestrijden. Het gaat 
om de vraag onder welke omstandigheden een internet tussenpersoon, in dit geval 
XS4ALL, aansprakelijk is voor het handelen van haar abonnees. Het spanningsveld 



tussen de bescherming van informatie en het gebruik daarvan doet zich in deze 
procedure in optima forma voor.    
 
Uiteindelijk is het goed afgelopen met Karin Spaink en XS4ALL. Het Hof Den Haag 
oordeelde dat de vrijheid van meningsuiting van Spaink in dit geval sterker was dan 
het auteursrecht van de sekte. Eerder had de rechtbank Den Haag al bepaald dat 
XS4ALL niet zomaar aansprakelijk is voor eventueel onrechtmatige gedragingen van 
haar abonnees. 
 
Is informatierecht een verstandige keuze? Wie zekerheid wil en denkt dat het recht in 
marmer is gebeiteld, moet geen informatierecht gaan studeren. Voor wie 
daarentegen volop in de samenleving staat, geprikkeld wil worden en zonder angst in 
een juridische achtbaan stapt, is het informatierecht een uitstekende keuze. 
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