
Slotwoord 

Jeroen Kerseboom is hoofd van de eind 2017 opgerichte Dienst Analyse en Onderzoek 

van de Tweede Kamer. Deze dienst levert een bijdrage aan de versterking van de 

kennispositie van de Tweede Kamer. Kerseboom was voordat hij bij de Kamer begon 

onder andere directeur-secretaris bij de Zuidelijke Rekenkamer en sectormanager bij de 

Algemene Rekenkamer. Hij werk aan een promotieonderzoek naar de rol van kennis in 

het parlementaire proces. 

Moderator van vandaag 

Esther van Rijswijk begon haar carrière als econoom op het ministerie van financiën en 

maakte de overstap naar de journalistiek. Ze schreef bijna tien jaar voor Elsevier en was 

correspondent in Londen voor RTL-Nieuws. Sinds 2007 is ze presentator en gespreklei

der. Ze specialiseerde zich onder meer in het analyseren van debatten. Zowel voor 

journalistieke doeleinden (publicaties in De Volkskrant en De Groene Amsterdammer) 

als voor organisaties (De Argumentenfabriek). Met oud-Elsevier collega Petra ter Doest 

ontwikkelde ze Mattermap.nl: een online tool om het publieke debat in kaart te 

brengen. 
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Tweede Kamer 
DER STATEN-GENERAAL 

Van harte welkom bij het minisymposium De Tweede Kamer en Blockchain! Naast het 

centrale thema van vandaag zal deze middag vooral ook in het teken staan van kennis

uitwisseling en kennis maken. We beginnen alvast met het nader voorstellen van de 

sprekers van vandaag. 

Welkomstwoord 

Ockje Tellegen is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van 

de VVD. Zij was onder meer beleidsambtenaar en manager Taskforce Iran op het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was zij onder meer werkzaam op de 

ambassade in Berlijn en politiek assistent van staatssecretaris van Atzo Nicolaï. 

Mevrouw Tellegen is woordvoerster medisch-ethische vraagstukken. Zij is 

fractiesecretaris, eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van 

de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 



InLeidende toespraak

Gerrit-Jan Zwenne werd op 1 oktober 2011 benoemd tot hoogleraar recht en deinformatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de faculteit der rechtsgeleerdheid aande Universiteit Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met de toepassing en werking van deprivacywet- en regelgeving, en in het verlengde daarvan ook met telecom- en internetrechtelijke vraagstukken.Gerrit-lan studeerde rechten in Leiden en promoveerde in1998 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over belastingheffing en informatie-verplichtingen.

Serge Gijrath promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift‘Interconnection Regulation and Contract Law’. Serge Gijrath is per
1. november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor recht en Digitale Technologie(0,2 fte). Advocatenkantoor C-Lega[ heeft hem voor één dag in de week vrijgesteldgedurende de looptijd van zijn benoeming als bijzonder hoogleraar.

Subthema De FinanciëLe Noodrem

Marloes Pomp heeft een grote voorliefde voor zowel de overheid als de techwereld. Zeis ervan overtuigd dat overheden vaak aan de basis staan van revolutionaire innovaties,maar ook dat ze momenteel nog onvoldoende in staat zijn om te waarborgen datrevolutionaire innovaties ook écht het publieke belang dienen. Momenteel werktMarloes aan vele blockchain-projecten binnen de overheid en is ze verantwoordelijkvoor de internationale strategie van de Nederlandse Blockchain Coalitie. Tevens werktze aan diverse innovatietrajecten voor de Rijksoverheid op het gebied van andereopkomende technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie, Spraaktechnologie, Internetof Things, Robots en Big Data-analyses.

Het hierna volgende Kamerlid zal een reactie geven.

Eppo Bruins is een Nederlands wetenschapper en natuurkundige, en politicus namensde ChristenUnie. Sinds 2 december 2015 is Bruins Tweede Kamerlid voor deze partij alsopvolger van vertrekkend oud-fractievoorzitter Arie Slob. Van februari 2004 tot 1januari 2007 was Bruins instituutsmanager van LION (Leids Instituut voor Onderzoek inde Natuurkunde) en van 1 mei 2008 tot eind november 2015 directeur van Technologiestichting STW. Vanaf november 2012 was Bruins hoofdredacteur van DenkWijzer, hetblad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Hij vervulde deze functietot zijn aantreden als lid van de Tweede Kamer

Subthema Logistiek — “De Rotterdamse Haven”

Melariie Peters is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit)en tot erkend toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (ImperialCollege, London).Zij werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit vanTexas in Austin en als wetenschappelijk cnderzoeksleider bij het Shell Research andTechnotogy Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijviak vanwetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, deConsumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. Momenteel is zij directeur bij het Rathenau Instituut.

Het hierna volgende Kamerlid zal een reactie geven.

Martin Wörsdörfer is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.Hij was fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Den Haag en werkte alsspecialist vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst. Eerder was hij als belastingadviseur werkzaam in het bedrijfsleven. De heer Wörsdörfer is woordvoerder economische zaken (mededinging, consumenten, marktordening, midden- en kleinbedrijf,digitalisering).

Subthema Pensioenen

Maarten Everts is onderzoeker bij TNO en universitair docent bij de —UniversiteitTwente. Hij verdiept zich al langere tijd in Blockchain. “Zoals internet in 1994 de wereldop zijn kop zette, doet blackchain dat de komende jaren. Of blockchointechnologiedaadwerkelijk zo’n impact zal hebben op de samenleving is nog onderwerp van discussie,maar de potentie is er. -‘Hoe werkt het, wat is de kracht ervan en welke toepassingen staanal op de rails?”. Maarten Everts zal zich vanmiddag nader richten op blockchain &pensioenen.

Het hierna volgende Kamerlid zal een reactie geven.

Eppo Bruins
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