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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Toedrachtonderzoekers en het bestuur van het geassocieerde register
Coördinatoren Fraudebeheersing van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan het
seminar
Actualiteiten in ons vakgebied
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / Coördinatoren Fraudebeheersing
: 20 september 2017
: 14.30-19.30 uur
: Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ te Bunnik
: € 80,00 exclusief btw
: 3 PE-punten

Inhoud / sprekers
Menno Helvensteijn
De heer Helvensteijn is alliantiemanager financiële sector bij Knooppunt Financieel-economische
criminaliteit van de Landelijke Eenheid. De heer Helvensteijn heeft de taak het opzetten van coalities met
partijen in de financiële sector tbv bestrijding van financieel-economische criminaliteit.
De heer Helvensteijn zal een voor ons een presentatie verzorgen inzake Publiek-private samenwerking in
de opsporing en preventie van verzekeringscriminaliteit.
Felix Olijslager
Door Felix Olijslager zal worden ingegaan op het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële
Instellingen (PIFI). Mede door onduidelijke of onjuiste uitspraken van toetsende instanties (zoals het Kifid)
is beeldvorming ontstaan die niet klopt. Deze misverstanden worden benoemd, maar ook de oplossingen
voor de praktijk.
De jurisprudentie uit 2016 en 2017 zal worden besproken die nieuwe inzichten bieden voor het uitvoeren
en afwikkelen van onderzoeken door verzekeraars.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking.
Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Tijdens het seminar worden de praktische
consequenties van de AVG besproken op gebied van fraude.
Programma
14.30-15.00 uur
15.00-15.15 uur
15.15-16.15 uur
16.15-16.45 uur
16.45-18.15 uur
18.15-18.30 uur
18.30-19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord
Presentatie Menno Helvensteijn
Pauze
Presentatie Felix Olijslager
Vragen en afsluiting
Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats bij Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ te Bunnik. Er is voldoende
parkeergelegenheid op het eigen terrein aanwezig.
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 20 september 2017 te
Bunnik !
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers

Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse
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