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AVG en fraudeonderzoek
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / RCF
: donderdag 19 september 2019
: 14.00 – 19.30 uur
: Van der Valk, Pr. Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen
: € 75,00 exclusief btw
:3

Sprekers
Hester de Vries van Kennedy van der Laan
Sinds 25 mei 2018 zijn de AVG en de Uitvoeringswet AVG van toepassing. Met welke nieuwe regels moet
u rekening houden? Wat is er bekend over handhaving van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens?
Mevrouw De Vries is advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan. Zij is het hoofd van het privacyteam
en adviseert bedrijven over de vele aspecten van gegevensbeschermingsrecht, privacy en technologie. Zij
ondersteunt zowel Nederlandse als internationale ondernemingen bij kwesties rondom de (EU-)
privacyregelgeving. Ze adviseert ook over de impact van privacy bij grote bestuurlijke projecten en over de
complete implementatie van privacy compliance in bedrijven en organisaties. Daarnaast ondersteunt ze bij
onderzoeken en handhavingstrajecten van de toezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de
Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Mevrouw De Vries is voorzitter van de Vereniging Privacy Recht en lid van het bestuur van de Vereniging
voor Privacyrecht-advocaten. Daarnaast is zij redacteur van Privacy & Informatie en auteur van Tekst &
Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht.
Roelof Visscher namens Het Verbond van verzekeraars
mr. Roelof Visscher is manager van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) en deskundig
op het gebied van sectorale gegevensuitwisseling. Het CBV is onderdeel van het Verbond van
Verzekeraars en geldt binnen de verzekeringssector als het verzamelpunt van informatie op het gebied van
criminaliteitsbeheersing. Belangrijk instrument daarbij is het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem
Financiële Instellingen (PIFI). In de presentatie wordt ingegaan op de stand van zaken bij de herziening
van het PIFI en de gevolgen van de AVG op het informatiedelingsproces tussen verzekeraars.

Felix Olijslager
mr. Felix Olijslager is eigenaar van het Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Hij werkte jarenlang
bij de politie, het Openbaar Ministerie en ING Bank. Zijn laatste functie was die van senior anti-fraud
officer bij ING Bank. Als penvoerder en (mede)auteur is hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van
de Privacygedragscode voor particuliere onderzoekers (PPO) van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
Felix Olijslager is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security
en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR
zich heeft verbonden
Door Felix Olijslager zal worden ingegaan over de actualiteiten rondom het PIFI waarover men nu nog in
bespreking is met de Autoriteiten Persoonsgegevens.
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Programma
14.00-14.30 uur Ontvangst en registratie
14.30-14.40 uur Welkomstwoord door de branchevoorzitter
14.40-15.40 uur Presentatie AVG en fraudeonderzoek door Hester de Vries
15.40-16.10 uur Pauze
16.10-17.10 uur Presentatie Roelof Visscher
17.10-18.10 uur Presentatie Felix Olijslager
18.10-18.15 uur Afsluiting door branchevoorzitter
18.15-18.30 uur Toetsing van het seminar
18.30-19.30 uur 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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

