
   
 

   
 

 
 

Desinformatie en de democratische rechtsstaat 
 
Wanneer :   Maandag 2 december 2019 
Waar:   Instituto Cervantes te Utrecht  I  Domplein 3, 3512 JC Utrecht  

 
PROGRAMMA:  

13:30 – 14:00 Inloop met koffie & thee 
14:00 – 14:45 Opening & Inleiding 

Desinformatie en de democratische rechtsstaat  
Spreker: prof. Mr dr. Madeleine de Cock Buning (UU/EUI) 
Aan de orde komt o.a. : 

• EU aanpak van desinformatie, incl recente Code of Practice evaluation report  
• Vooruitblik adhv eerste voorstellen van de nieuwe EU Commissievoorzitter Von der Leyen.  
• Trollen als paddenstoelen 
• Trust decay & truth decay 
• Vertrouwen in media in de democratische rechtstaat (internationale vergelijking) 
• Maatschappelijke weerbaarheid, maar hoe?  

 
14:45 – 16:00 Paneldiscussie. In gesprek met academici, wetgeving & praktijk 

Panelleden :  
• Dr. Juliano Cappi NIC.br Brazil 
• Prof. Jerfi Uzman, UU 
• Drs. Pieter van Koetsveld, Ministerie van OCW  
• Drs. Edo Haveman, Facebook 
• Dr. Stefan Kulk, Universiteit Utrecht 

Ieder panellid krijgt 5-7 minuten waarna discussie met elkaar en evt. publiek volgt. O.a. aan de hand van door voorzitter 
gestelde vragen / stellingen zoals : 

• Hoe kan de (traditionele) rol van de media als waakhond worden vervuld als het vertrouwen in de media 
(extreem) laag is, zoals we zien in Brazilië. Voor welke gevaren zorgt dat? 

• Wat kunnen we leren van Brazilië en wat Brazilië van ons? Wat betekent e.e.a. voor Nederland?  
• Aanpak en strategie Nederland toe nu toe en vooruitblik  
• Perpectief vanuit de journalistiek 
• Desinformatie, hate speech, content moderatie en vrijheid van meningsuiting.  
• Rol en acties Facebook tot nu toe? Effecten recente Facebook uitspraak ECJ. 
• Is regulering noodzakelijk? Zo ja wat voor soort regulering? Europees? Nationaal? 
 

16:00 -  Borrel 
 
ORGANISATIE:  

Prof. mr dr. Madeleine de Cock Buning  
Hoogleraar Communicatie- en Mediarecht  
m.decockbuning@uu.nl 
 

Dr. Anna Berlee 
Universitair Docent privaatrecht 
a.berlee@uu.nl 

Bijwonen is gratis, maar aanmelding is verplicht  
Aanmelden kan via: SecretariaatIERSBR@uu.nl 
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