UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Kifid en de gerechtelijk deskundige
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / RCF
: donderdag 6 februari 2020
: 14.00 uur – 20.00 uur
: Van der Valk Hotel Hilversum - De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV te Eemnes
: € 80,00 exclusief btw
:3

Sprekers
Nico Keijser
Mr. Ing. Nico M. Keijser CDPO treedt regelmatig op als deskundige in rechte en als partijdeskundige. Hij is
geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD.
Hij is onder meer Secretaris van het LRGD en Vice-President van het European Expertise & Expert
Institute (EEEI, Parijs), Voorzitter van het Nederlands Financieel Forensisch Instituut NFFI en is Secretaris
van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI.
Hij treedt op als gastdocent bij het Juridisch PAO Leiden voor de opleiding tot gerechtelijk deskundige en
geeft workshops en trainingen op dit vlak. Hij is mede auteur van het boek “Deskundig in de rechtspraktijk.
Het werk van gerechtelijke deskundigen belicht.”
Tijdens deze bijeenkomst zal Nico Keijser ingaan op aspecten van het optreden als deskundige in rechte
en maakt daarbij vergelijkingen met het werk als onderzoeker of expert in opdracht van één partij.
Door rekening te houden met de eisen die gesteld worden aan het werken als een door de rechter
benoemde deskundige, bijvoorbeeld betreffende de opdrachtaanvaarding, de werkwijze tijdens het
onderzoek en de rapportage, kan de onderzoeker of expert alvast rekening houden met het geval dat het
door hem/haar opgestelde rapport later eventueel beoordeeld moet worden door een rechter in een
juridische procedure. Bovendien verhoogt deze werkwijze de kwaliteit van het onderzoek en het rapport.
De presentatie van Nico Keijser is gesplitst in twee delen. In het eerste deel gaat hij in op het uitvoeren van
het onderzoek, het toepassen van hoor en wederhoor en de te stellen eisen aan de rapportage. In het
tweede deel gaat hij specifiek in op het optreden als deskundige bij de rechter.
Irene Venker
Mw. mr. I.M.L. Venker is sinds 2011 werkzaam bij Kifid als secretaris-jurist van de Geschillencommissie.
Daarnaast is zij secretaris van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Bij Kifid behandelt
zij klachten van consumenten over verzekeringen. Als secretaris-jurist onderzoekt zij de mogelijkheden om
een oplossing te vinden via bemiddeling. Lukt dat niet, dan ondersteunt zij de Geschillencommissie bij het
komen tot een uitspraak. Irene Venker heeft gepubliceerd over verzekeringsrechtelijke onderwerpen,
waaronder registratie van persoonsgegevens door financiële instellingen en opzegging en wijziging van
verzekeringsovereenkomsten.
Irene Venker zal in haar presentatie kort ingaan op wat Kifid doet en hoe het klachteninstituut te werk gaat.
Meer in het bijzonder zal zijn stil staan bij verschillende aspecten van interne en externe registratie van
persoonsgegevens door Verzekeraars. Een verzekeraar registreert om verzekeringsfraude op te sporen en
te voorkomen. Anderzijds heeft verzekerde belang bij privacybescherming. Dit spanningsveld tussen
verzekeraar en verzekerde is een bron voor terugkerende vraagstukken bij Kifid. Irene Venker geeft u
graag een inkijk in de Kifid-praktijk. Aan de hand van vragen zoals: Wanneer is externe registratie
gerechtvaardigd? Wanneer is een registratie disproportioneel? Wat gebeurt er met een registratie, wanneer
fraude niet is komen vast te staan of er sprake is van vrijspraak of sepot vanwege onvoldoende bewijs? Zij
zal haar presentatie illustreren met concrete voorbeelden uit de jurisprudentie en klachtenpraktijk van Kifid.
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Programma
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-16.00
16.00-16.15
16.15-17.30
17.30-18.00
18.00-18.45
18.45-19.00
19.00-20.00

Inloop
Welkom
Spreker Nico Keijser
Korte pauze
Vervolg spreker Nico Keijser
Pauze
Spreker Irene Venker van Kifid
Toetsvragen
Buffet

Aan en afmelden
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
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 vóór 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.
Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s?
Tijdens deze bijeenkomst zullen er foto’s worden gemaakt voor publicatie voor plaatsing op LinkedIn en
onze website. Heeft u bezwaar hiertegen, laat het ons weten!
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

