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Privacy Conferentie - Hoe belangrijk is privacy?
Mede-georganiseerd door prof. dr. Beate Roessler
Datum: 1 juni 2007
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Bungehuis zaal 101
Adres: Spuistraat 210-212, 1012 VT Amsterdam

Hoe belangrijk is privacy?
De scheiding tussen een privé sfeer en een publieke ruimte hoort tot de
grondbeginselen van een moderne en democratische samenleving. Een eigen van de
buitenwereld gescheiden plek hebben en de mogelijkheid om zelf uit te maken hoe
men zich in bepaalde dimensies van de publieke ruimte presenteert, worden geacht
enkele basale belangen van het individu veilig te stellen. Tevens worden zij begrepen
als constitutief voor de zelfbeschikking van het moderne individu en voor zijn of haar
idee van zelfontwikkeling.
De afgelopen jaren is de notie van privacy echter een steeds kleinere rol gaan spelen
in de politieke discussies in het algemeen en in het debat over opsporing en
nationale veiligheid in het bijzonder. Vaker en vaker worden privacy-argumenten
afgedaan als vage retoriek die zou dienen om het debat stil te leggen.
Bevoegdheidsuitbreidingen van de politie en de inlichtingendiensten worden
beargumenteerd met een beroep op de opvatting van de burger die zou menen dat
zijn veiligheid voorrang zou moeten krijgen boven zijn privacy.
Wat staat er eigenlijk op het spel als het gaat om privacy? Waarom is privacy
belangrijk, wat zijn de argumenten - maatschappelijk, filosofisch, juridisch,
technologisch - voor een bescherming van privacy? In een workshop gewijd aan een
herbezinning op privacy proberen filosofen, sociologen, juristen,
technologieonderzoekers en politici grip te krijgen op dat dubbelzinnig geachte,
gecompliceerde privacybegrip.
Programma
De lezingen worden telkens gevolgd door een korte discussie
10.30 uur - 10.45 uur: Ontvangst
10.45 uur - 11:00 uur: Opening en inleiding op het programma door de
dagvoorzitters
11.00 uur - 11.45 uur: Privacy en de uitbreiding van bevoegdheden tbv opsporing en
nationale veiligheid sinds 1985 - Geert Munnichs (Rathenau Instituut)
12.00 uur - 12.45 uur: Wie beheert mijn dossiers? - Centraal versus de-centraal
gegevenbeheer - Bart Jacobs (RU Nijmegen)
13.00 uur - 14.00 uur: Lunch
14.00 uur - 14.45 uur: Privacy en vrijheid - Beate Rössler (UvA, Amsterdam, RU
Leiden)
15.00 uur - 15.45 uur: Waar ging het ook alweer om? De functies van privacy Anton Vedder (UvT, Tilburg)
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16.00 uur - 17.00 uur: Paneldiscussie, ingeleid door reacties/statements panelleden
- Hans Franken (RU Leiden; Eerste Kamer, CDA), Rop Gonggrijp (oprichter XS4ALL),
Aleid Wolfsen (Tweede Kamer, PvdA).
Dagvoorzitters:
Beate Roessler en Anton Vedder
Organisatie en steun
De Workshop wordt financieel gesteund door de Amsterdam School for Cultural
Studies (ASCA) van de Universiteit van Amsterdam, door het Tilburg Institute for
Law, Technology and Society (TILT) van de Universiteit van Tilburg, en door de
humanistische stichting Socrates. De organisatie is in handen van prof. dr. Beate
Roessler (ASCA, UvA en RU Leiden) en dr. Anton Vedder (TILT, UvT)
Achtergrond
Anton Vedder, Leo van der Wees, Bert-Jaap Koops en Paul de Hert, Van

privacy-paradijs tot controle-staat? Opsporing, terreurbestrijding en privacy aan het
begin van de 21ste eeuw. Studie 49. Den Haag: Rathenau Instituut, 2007 (90 blz.).
Beate Rössler, The Value of Privacy, Polity Press, 2005.
Bart Jacobs, De menselijke maat in ICT.
Presentaties
Presentatie Geert Munnichs: Veiligheid, privacy en kwetsbaarheid: Trends in

misdaad- en terreurbestrijding
Presentatie Bart Jacobs: Wie beheert mijn dossiers? Centraal versus de-centraal
gegevenbeheer
Presentatie Anton Vedder: Waar ging het ook alweer om? De functies van privacy

