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Rotterdam, 21 september 2012
Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Onder auspiciën van het branchebestuur “Toedrachtonderzoek” organiseert NIVRE het seminar:

Cybercrime
18 oktober 2012
Inhoud
Cybercrime speelt steeds vaker een rol in het leven van een ieder. Niet alleen privé, maar ook zakelijk
worden mensen geconfronteerd met een toename aan incidenten waarbij de veiligheid van Internet een rol
speelt. Cybercrime is zelfs door het World Economic Forum (WEF) gedefinieerd en opgenomen in de top 5
van wereldwijde risico's (naast massa vernietigingswapens).
Er is vaak gesproken over Cybercrime en Forensisch onderzoek. Maar wat betekent dit nu voor
Verzekeraars?
Dit keer geen technisch verhaal, maar een praktische benadering. Marcel Bouwman laat u een kijkje nemen
in de wereld van de cybercrimineel en ook hoe verzekeringsmaatschappijen zich moeten gaan voorbereiden.
Gezien het enthousiasme waarmee het afgelopen seminar ‘Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in de
praktijk’ is ontvangen, hebben wij als branchebestuur besloten om een deel van het volgende seminar
wederom te besteden aan dit onderwerp. Voor het succes hiervan is jullie input van het grootste belang.
Daarom doen wij het dringende verzoek om vragen en/of casuïstiek betreffende de Privacy Gedragscode en daarmee samenhangende regelgeving in te dienen vòòr maandag 1 oktober 2012 bij het
secretariaat van het NIVRE (Pieta de Jong – p.dejong@nivre.nl).
Hanco Arnold zal deze input of een selectie hiervan gebruiken in zijn presentatie.
Tijdens dit seminar zullen achtereenvolgens de volgende sprekers het woord voeren:



Marcel Bouwman, Teamleider Group Integrity bij Delta Lloyd en bestuurslid NIVRE in de branche
Toedrachtonderzoek. Gespecialiseerd in Fraude (in relatie tot) Financiële Administratie (boekhoudfraude) en IT (cybercrime).
Hanco Arnold, partner bij Ekelmans & Meijer Advocaten en gespecialiseerd in fraudebestrijding.

Na afloop is er ruim gelegenheid om aan de sprekers vragen te stellen en met ze in discussie te gaan.
Programma
15:00 tot 15:30 uur
15:30 tot 15.45 uur
15:45 tot 16:45 uur
16:45 tot 17:00 uur
17:00 tot 18:00 uur
18:00 tot 18:45 uur
18:45 tot 19:45 uur
19:45 tot 20:00 uur

Ontvangst en registratie
Inleiding door Chris Blomjous (dagvoorzitter)
Spreker Marcel Bouwman
Pauze
Spreker Hanco Arnold
Buffet
Discussie / vragen
Afsluiting

Datum
Donderdag 18 oktober 2012.
Locatie en parkeergelegenheid
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten,
Amersfoortsestraaat 20,
3769 AS Soesterberg,
tel.0346 351755
Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein.
Kosten
De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 95,00, exclusief BTW.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 5 PE punten en een NIVRE-bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vòòr aanvang van het evenement wordt
u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 18 oktober 2012 te Soesterberg.

Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Toedrachtonderzoek

