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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Toedrachtonderzoekers van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar

Sporenherkenning & Behandeling
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / Coördinatoren Fraudebeheersing
: donderdag 19 maart 2015
: 14.30-19.30 uur
: Van der Valk Hotel Leusden - Amersfoort
: € 55,00
: 3

Inhoud
Wanneer de onderzoeker zelf sporen kan herkennen en veiligstellen kan de integriteit van het sporenmateriaal worden geborgd. Hiermee wordt de waarde van eventuele vervolgonderzoeken
vergroot en zullen de sporen ook in een juridisch traject hun waarde behouden.
Forensicon hebben wij bereid gevonden een presentatie te verzorgen vol met concrete tips en trucs zodat
u zelf de eerste stappen kan zetten. De doelstelling van de presentatie is om de principes van een forensisch onderzoek mee te geven zoals wat is de meerwaarde, hoe moeten de sporen worden behandeld,
kunnen sporen aan de politie worden overgedragen en hoe zit het met de juridische bewijskracht.
De volgende thema’s zullen daarbij aan bod komen:
-

Het herkennen en verzamelen/afschermen van sporenmateriaal
Het behoud van de integriteit van het sporenmateriaal
De relevantie van correct referentiemateriaal
Forensische tools om onderzoek aan sporen op locatie mogelijk te maken

Programma:
14.30-15.00 uur
15.00-15.15 uur
15.15-17.00 uur
17.00-17.20 uur
17.20-18.30 uur
18.30-19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord Chris Blomjous
Presentatie Sporenherkenning & Behandeling
Korte Pauze
Vervolg presentatie Sporenherkenning & Behandeling
Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats bij Hotel Van der Valk Leusden-Amersfoort aan de Philipsstraat 18, 3833 LC te Leusden.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van Hotel Van der Valk Leusden.
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 19 maart 2015 te
Leusden.
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse

