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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen nodigen wij u hierbij van harte uit voor
Het NIVRE Expertisecafé - Groet en Ontmoet!
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: branche Motorvoertuigen
: maandag 18 mei en dinsdag 19 mei 2015
: 15.30 uur tot 20.00 uur
: Mercedes-Benz Nederland B.V.
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
: 2 opleidingspunten
: niet van toepassing

Informeel uw NIVRE collega's groeten en ontmoeten, diverse lezingen, een beetje "fun", discussiëren
over een schadegeval, een hapje en een drankje in een passende ambiance. Dat is hét NIVRE
Expertisecafé van de branche Motorvoertuigen.
Als NIVRE Register-Expert heeft u vast wel eens te maken (gehad) met fraude. Fraude, een veel
omvattend woord, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Wat zijn de meest voorkomende
fraudegevallen in de automotive branche en hoe pleeg je fraude, maar belangrijker nog; hoe kun je het
voorkomen? En, welke systemen liggen hieraan ten grondslag? Tijdens dit Expertisecafé maakt u kennis
met sprekers die hier dagelijks mee te maken hebben:
Gerard van Warmerdam – Senior Onderzoeker bij EMN Forensic
Gerard van Warmerdam neemt zijn toehoorders mee in de wereld van voertuigcriminaliteit en de
nieuwste methoden op dit gebied.
Gerard van Warmerdam mag gerust een autoriteit worden genoemd op het gebied van voertuigcriminaliteit. Hij is in 1974 gestart bij de politie en in 1977 als fulltime technisch en tactisch rechercheur/
specialist autocriminaliteit in binnen- en buitenland. Sinds 1992 verricht hij als toedrachtonderzoeker/
specialist autocriminaliteit technische en tactische onderzoeken naar en aan voertuigen ten behoeve
van verzekeringsmaatschappijen, gerechtelijke macht, justitie, advocatuur en overige financiële dienstverleners.
Henk van Vliet – Certificatie manager bij Kiwa SCM
Henk van Vliet sluit met een parallellezing over voertuig beveiligingssystemen naadloos aan op de
wereld van voertuigcriminaliteit.
Kiwa SCM is een geaccrediteerde certificatie instelling op het gebied van voertuigbeveiliging. De
belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het bewaken van de kwaliteit van Kiwa SCM goedgekeurde
beveiligingssystemen en het bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde inbouwwerkzaamheden
door Kiwa SCM erkende bedrijven. Diefstal van voertuigen is aan de orde van de dag, waardoor zowel
eigenaren als verzekeringsmaatschappijen worden gedupeerd. Kiwa SCM werkt samen met onder
andere Stichting VbV, Politie, ANWB en BOVAG, om door middel van bepaalde maatregelen het aantal
diefstallen van en uit voertuigen terug te dringen en het percentage van teruggevonden voertuigen te
verhogen.
Anton Cornelissen – Mercedes-Benz Nederland B.V.
Anton Cornelissen geeft als trainer tijdens een parallellezing een kijkje achter de digitale schermen van
Mercedes-Benz. Als premium merk besteed Mercedes-Benz veel aandacht aan sluit-, en antidiefstalsystemen. Zo verlopen er bij het programmeren van diefstal relevante onderdelen informatiestromen
tussen de fabrikant, importeur en werkplaats. Hierbij worden de handelingen van de monteur en
werkplaats traceerbaar vastgelegd, waardoor de kans op bijvoorbeeld kilometerfraude, diefstal en
inbreuk op veiligheid en milieutechnische systemen wordt verkleind.


Programma
Het programma is als een aparte bijlage toegevoegd.
Routebeschrijving en parkeren
De routebeschrijving is als een aparte bijlage toegevoegd.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Mercedes-Benz Nederland B.V.
Kosten
Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden aan de NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen. De
kosten van de locatie wordt het NIVRE geheel belangeloos aangeboden door Mercedes-Benz Nederland B.V.
Aanmelden en Annuleren
Er kunnen per dag maximaal 80 (kandidaat) NIVRE Register-Experts deelnemen. Aanmelden geschiedt via
Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
Om ook uw NIVRE– collega’s een kans van deelname te gunnen, verzoeken wij u in geval van annulering uzelf tijdig middels EXTRANET af te melden. Indien u zich in het geheel niet van te voren afmeldt zijn wij genoodzaakt u €
25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gemachtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verzetten naar een
andere datum.
Wij kijken er naar uit u op 18 of 19 mei aanstaande te mogen verwelkomen in het Expertisecafé!
Met vriendelijke groet,
NIVRE
Commissie Permanente Educatie,
branche Motorvoertuigen
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