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4 punten

Studiemiddag 
Juridische aspecten 
van IT-security

Eisen en risico’s

§				Wettelijke beveiligings-
 plichten
§				Meldplichten datalekken
§				Beperken aansprakelijkheids-

risico’s
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Tijdens deze studiemiddag komen de juridische aspecten van IT 
security aan de orde. Welke eisen stelt de wet aan  IT beveiliging? 
Welke risico’s loopt een bedrijf bij cybercrime? Wat valt er 
contractueel te regelen met afnemers en leveranciers? En wat 
moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat? Welke 
incidenten dienen er gemeld te worden en bij wie? En is 
eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of verzekerbaar? De 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT systemen is voor veel 
ondernemingen en andere organisaties cruciaal. Hetzelfde geldt 
voor de zorgvuldige omgang met de in die IT systemen verwerkte 
persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Steeds 
vaker krijgen bedrijven te maken met digitale aanvallen en andere 
IT incidenten.

Schrijf u in en hoor deze middag waar u en moet voldoen en 
hoe u aansprakelijkheidsrisico’s kunt vermijden! 

Programma
12:30 uur  Ontvangst met broodjes 
13:00 uur  Aard en omvang van de problematiek
	 §		Wat speelt er? Wat zijn de risico’s? 
  Wat zijn de gevolgen?
	 §		Enkele praktijk incidenten belicht
 Ir. Jan Jan Lowijs CIPP/E CISSP
13.45 uur  Wettelijke en contractuele eisen IT beveiliging
	 §		Welke eisen stelt de wet aan de beveiliging van
  systemen?
	 §		Waarop moet je letten bij het maken van contractuele
  afspraken met leveranciers en afnemers?
 Mr. Huub de Jong
14.30 uur  Pauze 
14.45 uur  Meldplichten
	 §		Welke meldplichten zijn er nu en in de nabije   

 toekomst?
 Mr. Huub de Jong
15.15 uur  Aansprakelijkheid en verzekeren
	 §		Wie is aansprakelijk jegens wie?
	 §		Kun je de schade van een incident verhalen?
	 §		Welke risico’s zijn te verzekeren?
 Mr. Evelyn Tjon-En-Fa
16.15 uur  Pauze
16.30 uur Hoe bereid je je organisatie voor
	 Praktisch stappenplan om voorbereid te zijn op een
 onverhoopt IT incident
 Mr. Huub de Jong
17.15 uur  Einde programma

 	
Bestemd voor
§		Advocaten ICT
§		Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
§		Privacy en compliance officers (academisch niveau)

Opleidingsniveau
Verdieping (gedegen voor- en praktijkkennis vereist in het 
desbetreffende rechtsgebied)

Sprekers
§		Mr. H. de Jong
 Advocaat-partner bij Louwers IP Technology Advocaten
 (gespecialiseerd in technologie en innovatie)
§		Mr. E.M. Tjon-En-Fa
 Advocaat-partner Bird & Bird LLP (gespecialiseerd in Dispute
 Resolution / procesrecht, aansprakelijkheidsrecht en
 verzekeringsrecht)
§		Ir. J.J. Lowijs CIPP/E CISSP
 Manager Deloitte Risk Services B.V. (gespecialiseerd in
 informatiebeveiliging, privacy-recht en compliance)

Juridische aspecten  
van IT-security
Donderdag 30 oktober 2014
BCN Centraal Station UTRECHT

Inschrijven
U kunt zich eenvoudig inschrijven via onze website
www.kluwer.nl/opleidingen

Meer informatie
Algemene informatie
Nathalie van den Eyssel, opleidingsassistente
Telefoon: 0570 - 647300
E-mail: opleidingenjuridisch@kluwer.nl

Inhoudelijke informatie
Elly Jansen, congresmanager
Telefoon: 0570 - 647142
E-mail: ejansen@kluwer.nl

Uw investering
Het inschrijfgeld bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw). 
Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, 
koffie en thee. Na aanmelding ontvangt u van ons een 
bevestiging, deelnemerslijst, routebeschrijving, 
documentatiemateriaal en de factuur. Eventuele
parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
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In samenwerking met:

Schrijf nú in!
www.kluwer.nl/opleidingen
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