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Robert Boekhorst
Robert Boekhorst is sinds juni 2014 als advocaat en partner
werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Information
Technology, waaraan hij leiding geeft.
Robert volgde de opleiding Rechten aan de Universiteit Leiden.
Volgend op zijn studie is Robert werkzaam geweest als bedrijfsjurist
bij Koninklijke KPN NV, om na 6 jaar IT advocaat te worden bij
Stibbe. Van 2008 tot 2014 was Robert partner en hoofd van de
praktijkgroep ICT & Communications bij Baker & McKenzie.
Werkzaamheden
Robert is een allround ICT & Privacy advocaat. Hij heeft ruime
ervaring in de volle breedte van de ICT praktijk.
Bijzondere ervaring heeft Robert met sourcingprojecten. Hierbij valt te
denken aan outsourcing (van IT of business processes), cloud
computing, off-shoring (van bijvoorbeeld softwareontwikkeling) of
wholesale communicatiediensten. Robert is betrokken bij de tender
documentatie, het tender proces en de tenderstrategie en
ondersteunt door het voeren van onderhandelingen en het opstellen
van de contracten.
Robert heeft ruime ervaring met zowel de klantzijde als de
providerzijde. De ervaring met sourcing strekt zich ook uit tot
aanbestedingen van complexe IT projecten die vallen onder de
werking van de Aanbestedingswet.
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De laatste jaren is privacy recht een steeds belangrijker onderdeel
van de IT praktijk geworden. Privacy vraagstukken omvatten onder
andere de rechtmatigheid van verwerking, internationale data
transfers en algemene compliance projecten voor multinationale ondernemingen.
Robert adviseert met betrekking tot de volgende deelgebieden:
 IT contracten
 Privacy recht
 E-commerce
 Internetrecht
 Aanbestedingsrecht
 Telecommunicatierecht
 Sourcingprojecten
Robert geeft regelmatig lezingen over ICT gerelateerde onderwerpen.
Overig
Robert is lid van de VIRA (de Vereniging van Informaticarecht Advocaten), de NVVIR (Nederlandse
Vereniging voor Informatietechnologie en Recht), de Vereniging Privacy Recht, het Platform Outsourcing
Nederland en de iTechlaw Association.
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Daarnaast geeft Robert regelmatig lezingen over ICT gerelateerde onderwerpen, zoals:
 Cloud & Privacy (seminar van het Platform Outsourcing Nederland)
 Top Five Issues in Global Licenses (iTechlaw annual meeting)
 Actualiteiten aanbestedingsrecht (terugkomdag Grotius IT specialisatieopleiding)
 Creating value through governance in sourcing contracts (Masterclass i.s.m. Universiteit Nyenrode
en Conquaestor)

Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

