
 
 
aankondiging congres 

 

‘16 Miljoen BN’ers? 
Bescherming van Persoonsgegevens in het Digitale Tijdperk’  

 
Donderdag 8 oktober 2009 - Pulchri Studio, Den Haag 

 
Als mensen wordt gevraagd of ze zich zorgen maken om de steeds verdergaande 

opslag van hun persoonlijke gegevens hoor je vaak: ‘Ach, ik heb toch niets te 

verbergen’. Maar, wil je echt een ‘Bekende Nederlander’ zijn tijdens een 

sollicitatiegesprek, bij het afsluiten van een verzekering, het doen van je 

belastingaangifte of als je een ticket naar Amerika koopt?   

     Het NJCM maakt zich zorgen over de bescherming van digitale persoonsgegevens 

door de overheid. Daarom viert het NJCM zijn 35-jarig bestaan met een lustrumcongres 

over de gevolgen van het digitaliseren van persoonsgegevens voor mensenrechten.  
 

De dagvoorzitter van het congres is Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins, Hoogleraar recht en 

informatisering aan de Universiteit van Tilburg.  

 

De volgende deskundigen zullen het congresthema inleiden: 

• Prof. dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer, Nationale ombudsman 

• Prof. dr. E.J. (Bert-Jaap) Koops, Hoogleraar regulering van technologie, Tilburg 

Institute for Law, Technology and Society  

• Drs. B. (Bart) de Koning, Redacteur bij HP/De Tijd en auteur ‘Alles onder controle: 

de overheid houdt u in de gaten’  

• Mr. P.J. (Peter) Hustinx, Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming 

 

Na het ochtendgedeelte vinden er workshops plaats over de volgende onderwerpen:  

• ICT en wetgeving - mr. dr. M.M. (Marga) Groothuis, Universiteit Leiden & dr. P.J.A. 

(Paul) de Hert, Universiteit van Tilburg 

• Wettelijke bescherming in de praktijk - prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering, Instituut 

voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam & mr. E.R. (Evelien) Brouwer, 

Universiteit Utrecht 

• Verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur - mr. J. (Jolien) Schukking, Bird & 

Bird Advocaten 

• Invloed van Europa - mr. dr. H.R. (Herke) Kranenborg, Europees Toezichthouder 

voor de gegevensbescherming 

 

Het congres zal plaatsvinden in Pulchri Studio, lange voorhout 15, te ’s-Gravenhage. Het 

programma duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur en zal worden afgesloten met een borrel.  

 
Aanmelden voor het lustrumcongres kan via de website, www.njcm.nl/site of e-mail 

(NJCM@law.leidenuniv.nl) Bij aanmelding graag uw voorkeur voor een workshop 

aangeven.  

 Deelname is gratis voor NJCM-leden, andere belangstellenden betalen €20,-. 

Advocaten kunnen 6 PO-punten behalen, waarvoor zij €325,- betalen (incl. syllabus). De 

syllabus is ook los verkrijgbaar voor €17,50, voor NJCM-leden €15,- 

 


