PE-Punten Deurwaarderij
Door de KBvG wordt jaarlijks op basis van het programma het aantal opleidingspunten voor het bijwonen van de dag vastgesteld. Deze worden vervolgens
toegekend conform artikel 4 lid3 sub A onder I van het reglement bevordering vakbekwaamheid 2012. Deurwaarders die een gedeelte van de dag aanwezig
zijn, zullen naar rato punten krijgen toegekend. Voor PLEIT2018 zijn er door de KBvG 5 punten toegekend aan de kennissessies van 1 uur. Op de dag zelf
dient u voor de toekenning van de PE-punten een presentielijst te tekenen bij de door u bijgewoonde kennissessies en daarbij uw KBvG lidcode te
vermelden. Voor de administratieve afhandeling van PE-punten voor deurwaarders zal een bedrag van €35,- ex btw per punt in rekening worden gebracht.
Tijd
09:30 - 11:00 uur

Titel sessie
Cybersecurity wake-up call: waarom informatiebeveiliging belangrijker is dan ooit en
hoe je er vandaag mee kan beginnen.

Spreker(s)
Dave Maasland

10:00 - 11:00 uur
11:30 - 13:00 uur

Customers the day after tomorrow
High Tea met Watson Lynn en Claire

Steven van Belleghem
Hendarin Mouselli, Arnoud
Engelfriet en Katja van Kranenburg

1
1

Kwaliteitstoetsing in de praktijk, bemoeizucht? Of levert het nog iets op?
Autoriteit Persoonsgegevens
Morgen aan de slag met nieuwe ontwikkelingen in de advocatuur
Strategie en innovatie voor advocatenkantoren
AVG compliant in de IT werkelijkheid
Welke spanningsvelden zijn er in de bestaande strafrechtspraak op het gebied van
digitale innovatie?

Frans Meijer & Marco van Liempt
Thijs Drouen
Hans Schuurman
Harm Cammel
Jan Matto
Pieter van Riemsdijk

1
1
1
1
1
1

Het 'vergeetrecht' in de praktijk. Wat is jouw digitale online reputatie?
Kwaliteitstoetsing in de praktijk, bemoeizucht? Of levert het nog iets op?
Het digitale advocatenkantoor in de 21ste eeuw - 10 moeilijke vragen om te checken of
u nog wel aan de regelgeving voldoet?

Willem van Lynden
Frans Meijer & Marco van Liempt
Bas Martens en Suzanne Hendrickx
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1
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Blockchain & Smart Contracts

Sandra van Heukelom

1

11:30 - 12:30 uur

13:30 - 14:30 uur

15:00 - 16:00 uur

PE- punten
1

