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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Toedrachtonderzoekers van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar
Vertrouwelijke informatie bij onderzoek
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / Coördinatoren Fraudebeheersing
: 14 september 2016
: 14.30-19.30 uur
: Hotel Vianen, Pr. Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen
: € 50,00
: 3 PE-punten

Inhoud / sprekers
Drie gastsprekers zijn bereid gevonden om meer te vertellen over het onderwerp Vertrouwelijke informatie
bij onderzoek.
Mevrouw K. Krijnen van NL Confidential
Hoe gaat de Stichting “M” (Meld misdaad Anoniem / confidential.nl ) om met verkregen informatie en op
welke wijze kunnen wij tijdens een onderzoek gebruik maken van deze stichting.
De heer M. Schrader van de Politie, afdeling Privacy
Hoe en op grond waarvan mag de politie informatie verstrekken aan de verzekeraar/ gemachtigde
onderzoeker. Vanuit de afdeling Privacy bij de politie zal aan de hand van praktijkvoorbeelden daarover
uitleg worden gegeven.
De heer A. te Water Mulder van Delta Lloyd
Zoals bekend zijn in het verleden al convenanten op het gebied van (brand) onderzoeken opgesteld,
als gevolg waarvan politie/OM informatie kan uitwisselen met de (technische) onderzoekers en de
onderzoekers ook mogen participeren bij een onderzoek op een schadelocatie.
Vanuit de werkgroep zal de informatie daarover worden geactualiseerd, zodat u weet wat wel en niet is
afgesproken.
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers hopen wij dat dit seminar bijdraagt aan de kennis
die u binnen uw dagelijkse werk kunt gebruiken.
Programma
14.30-15.00 uur
15.00-15.15 uur
15.15-16.15 uur
16.15-16.45 uur
16.45-17.45 uur
17.45-18.30 uur
18.30-19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de voorzitter van het branchebestuur de heer G. Kroeze
Presentatie mevrouw K. Krijnen van NL Confidential
Pauze
Presentatie de heer M. Schrader van de Politie
Presentatie de heer A. te Water Mulder van Delta Lloyd
Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats bij Hotel Van der Valk, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen. Er is voldoende
parkeergelegenheid op het eigen terrein van Hotel Van der Valk Vianen.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname.
Deelname en annulering
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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 14 september 2016 te
Vianen !
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse
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