Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied
van de onrechtma ge perspublica es, hoe luidt de
recente na onale jurispruden e en die van het
EHRM en wat betekent het in de prak jk?
Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties 2017 - 7e editie
Donderdag 5 oktober 2017, 09.30 tot circa 17.00 uur, Hilton DoubleTree Amsterdam
Dit jaar zal de Universiteit Leiden de 7e editie van de studiedag ‘Onrechtmatige perspublicaties’ organiseren.
Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en wordt zeer gewaardeerd vanwege het hoge
niveau, de praktische insteek en vanwege de verschillende invalshoeken waar advocaten, bedrijfsjuristen en
rechters die zich met dit vakgebied bezighouden, samenkomen om de laatste ontwikkelingen op Nederlands en
Europees niveau door te nemen. Het is op dit moment al mogelijk u in te schrijven.
Sprekers

Mr. Bertil van Kaam, oprichter en partner bij Van Kaam advocaten

Mr. Jacqueline Schaap, advocaat en partner bij Visser Schaap & Krijger advocaten
Mr. Bas Le Poole, oprichter en partner bij Le Poole Bekema advocaten te Haarlem

Mr. Dorien Verhulst, advocaat bij Brinkhof advocaten te Amsterdam, en advocaat bij Google

Mr. Mirjam van Walraven, senior rechter Rechtbank Amsterdam

Onderwerpen die dit jaar behandeld zullen worden, zijn o.a.:





Ingegaan wordt op de laatste ontwikkelingen op het gebied van de onrechtmatige perspublicaties;
Zoekmachines (waaronder Google) en het verwijderingsrecht;
Hoe luidt de recente nationale jurisprudentie en die van het EHRM;
Wat betekent een en ander in de praktijk?

Doelgroep
Advocaten Media/IE, bedrijfsjuristen uitgeverijen, pers– en tv-en filmproducenten, publieke en commerciële
omroepen, leden van de Raad voor de Journalistiek, rechterlijke macht

Opleidingspunten
5 PO NOvA

Niveau
** Verdiepingsniveau (minimaal 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt kennis van
het onderwerp aanwezig verondersteld)

Cursusprijs
€ 625,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal
Kortingen
10% korting voor Leidse Alumni
10% korting voor leden NUV, NVJ, OTP (overige kortingen niet van toepassing)
50% korting voor leden van de rechterlijke macht (geen rechter-plaatsvervanger)

Programma
09.30 - 10.00 uur: INLOOP en Registratie, ontvangst met koffie/thee
10.00 - 12.30 uur: Ochtendprogramma (onderbroken door pauze)
12.30 - 13.30 uur: LUNCH
13.30 - 17.15 uur: Middagprogramma (onderbroken door pauze)

Voor meer informatie
of inschrijving
www.paoleiden.nl

