
Beleidsplan 

Stichting IViR-fonds 

Inleiding 

De stichting IViR-fonds is in 2000 opgericht ter ondersteuning van het Instituut voor 

Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam, onder meer door het mogelijk 

maken van een bijzondere leerstoel.  Het instituut voor informatierecht (IViR) is een 

onderdeel van rechtenfaculteit van de universiteit van Amsterdam. Het IViR verricht 

onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek, leidt promovendi op en is betrokken bij het 

academisch onderwijs.  

Doelstelling stichting 

De stichting IViR-fonds heeft ingevolge haar statuten (artikel 2.1) ten doel het ondersteunen 

van het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam (het “Instituut”) en 

voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door gelden 

en andere financiële middelen te verwerven en te beleggen en deze ter beschikking te stellen 

van het Instituut (artikel 2.2). 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een onafhankelijk bestuur. Bestuursleden 

zijn mr. G.J. Kemper, mr. F. Kuitenbrouwer en Prof. Mr. E.J.  Dommering. Het bestuur komt 

in de regel éénmaal per jaar bijeen of zoveel vaker als nodig. Het bestuur wordt ondersteund 

door het Instituut voor Informatierecht. 

Verwerving van middelen 

De Stichting I IViR-fonds verwerft haar middelen primair door het verkrijgen van giften.  



Activiteiten Stichting Informatierecht 

De Stichting IViR-fonds heeft in 2001 met instemming van het college van bestuur van de 

universiteit van Amsterdam een bijzondere leerstoel ‘telecommunicatie en media’ ingesteld. 

Op deze leerstoel is op voorstel van speciaal daarvoor ingesteld curatorium voor de eerste 

maal prof. Dr. N.A.N.M. van Eijk benoemd. 

Daarnaast ondersteunt de stichting IViR-fonds de reguliere werkzaamheden van het Instituut 

voor Informatierecht (IViR). Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld dat 

ter ondersteuning van activiteiten die niet of slechts deels uit reguliere universitaire middelen 

worden gedekt. Meer in het bijzonder ligt de nadruk op: 

a) het mogelijk maken van regelmatige wetenschappelijke bijeenkomsten waarbij interne 

en externe gasten lezingen verzorgen; 

b) het faciliteren en ondersteunen van wetenschappelijke congressen en bijzondere 

evenementen in het belang van de beoefening van het informatierecht;  

c) het faciliteren en financieren van publicaties; 

d) de ondersteuning van activiteiten in het kader van de bijzondere leerstoel ‘media- en 

telecommunicatierecht’. 
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