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p r a k t i s c h

Deelnameprijs (incl. broodjeslunch, drank en  
elektronische versie van de syllabus) 

Secretariaat

iNScHriJvEN vóór 28 februari 2010

• Advocaten en magistraten (in het kader van de          
 permanente vorming): € 130 (incl. geprinte syllabus)
• Advocaten-stagiairs, anderen: € 40
• Studenten, niet-actieven: € 15
• Geprinte syllabus is afzonderlijk te verkrijgen: € 15

• Door de antwoordstrook vóór 28 februari 2010   
 ingevuld terug te sturen, te faxen of te mailen naar  
 het secretariaat van het colloquium 
• inschrijven kan ook via www.progresslaw.net
• De inschrijving is pas definitief na ontvangst van  
 betaling op rekeningnummer 630-0676690-77  
 van vzw Dereac met vermelding van uw naam
• Annulatie en terugbetaling van de deelnameprijs is  
 mogelijk tot drie dagen vóór het colloquium
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Broederminstraat 38, B - 2018 Antwerpen 
T+32 (0)3 320 85 30, F+32 (0)3 366 10 75 
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8u30 Onthaal en inschrijving

9u00 - 10u00 SESSiE 1
recht op privéleven versus controle en veiligheid

12u30 Broodjeslunch

13u30 – 15u00 SESSiE 3
Databanken en overdracht van persoonsgegevens 

15u15 – 16u15 SESSiE 4
Juridische middelen en actiemogelijkheden voor  
de verdediging van de privacy  

16u15 – 16u30 Besluiten

16u30 – 17u30 receptie

10u – 12u30 SESSiE 2
privacy in de arbeidsrelatie en op de werkvloer 

•	De druk op de privacy en de andere fundamentele 
rechten en vrijheden
Benoît van der MEErScHEN, voorzitter Ligue des 
droits de l’Homme
•	De bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie
peter HuStiNx, Europese Toezichthouder Gegevens-
bescherming
•	Privacy opgeven in naam van veiligheid? Analyse van  
recente ontwikkelingen en gebruik van nieuwe technologieën
raf JESpErS, advocaat PLN Antwerpen

•	Welke databanken zijn er in België en in de Europese 
Unie, wie en wat zit er in die databanken? Wat met de 
Europese dataretentierichtlijn?
Franck DuMOrtiEr, onderzoeker CRID (Centre de 
recherche informatique et de droit), Facultés Universitaires 
Notre Dame de la Paix, Namen
•	De erosie van de privacy in de VSA: van Bush tot 
Obama
Mara vErHEyDEN-HiLLiarD, advocate Verenigde 
Staten, National Lawyers Guild
•	De uitwisseling van persoonsgegevens op het terrein van 
de criminaliteit tussen EU-lidstaten en tussen EU en VSA
Els DE BuSSEr, juriste Max Planck Instituut Freiburg

•	Nut en beperkingen van de huidige juridische middelen 
en procedures in België 
Mathieu BEyS, jurist, departement strafrecht PLN en 
Praktijkassistent ULB (Université Libre de Bruxelles)
•	Processen en acties in Duitsland, het Verenigd  
Koninkrijk, Nederland en Frankrijk in verband met  
databanken, hackerswet en dataretentiewet
tony BuNyaN, directeur Statewatch, Londen

vanessa DE GrEEF, aspirante Nationaal Fonds voor  
Wetenschappelijk Onderzoek, ULB (Université Libre de 
Bruxelles) 

•	De regelgeving bij aanwerving en tijdens de  
uitoefening van de arbeidsrelatie
Jos DuMOrtiEr,  professor KUL (Katholieke  
Universiteit Leuven) 
•	De rechtspraak van het Europees Hof voor de  
Rechten van de Mens over de privacy op de werkvloer
Steve GiLSON, advocaat Namen, maître de  
conférences UCL (Université catholique de Louvain)
•	Concrete ervaringen op de werkvloer 
Manu GONZaLEZ, vakbondsafgevaardigde CSC 
(Confédération des Syndicats Chrétiens) Carrefour, 
Stephan GaLON, Directeur Internationaal  
Departement ABVV
•	Processen en acties tegen Lidl, Siemens en andere 
bedrijven in Duitsland
Dieter HuMMEL, advocaat Berlijn

Privacy, het recht op persoonlijke levenssfeer, de 
onschendbaarheid van woning en briefwisseling zijn  
fundamentele afweerrechten van de burgers tegen  
bemoeienissen van de overheid. Ook op de werkvloer 
zijn er grenzen aan het snuffelen in de privésfeer van 
de werknemer door de werkgever. 

Iedere Belg zit gemiddeld in zo’n 300 databanken, 
van het rijksregister tot het e-health platform. Schiet 
er nog wel iets over van onze privacy? De nieuwe  
technologieën en het controleklimaat na 9/11 hebben  
dit  ‘heilig recht’ zwaar onder druk gezet. 
Georges Orwell’s Big Brother samenleving 
‘1984’ is vandaag geen fictie meer. 

Het colloquium schetst een beeld van de privacy 
‘2010’. Wordt artikel 8 van het EVRM nog wel  
gerespecteerd? 
Er zijn wetten op de gegevensbescherming, 
maar wat betekenen die in de praktijk? Waar liggen 
de grenzen van de privacy in de arbeidsrelatie? Welke 
databanken registreren in België en Europa uw doen 
en laten en hoe zit het met de overdracht van gegevens 
van de ene naar de andere databank? 

Op dit colloquium gaan we na met welke  
juridische middelen de privacy kan verdedigd  
worden. Wij doen dit aan de hand van de rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 
van binnenlandse en buitenlandse ervaringen.

Sprekers zijn professoren, advocaten,  
juristen en  vakbondsmensen uit België,  
Europa en de vSa.

Bijzondere gastsprekers: 
peter  Hustinx, de Europese toezicht- 
houder Gegevensbescherming, belicht de 
toestand op Europees vlak.
vSa-advocate Mara verheyden-Hilliard 
heeft het over de erosie van de privacy in 
haar land. 

voor prOGrESS Lawyers Network spreekt 
raf Jespers, auteur van ‘Big Brother in  
Europa’ (Epo 2010).
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