
SLOT VAN DE DIGIDEUR? 
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct 
een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En 
soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen. Kent u de nieuwe regels al? Hoe voorkomt u 
een lek? Wat te doen als dan toch het slot van de deur is? De nieuwe regelgeving is drastisch en kan zware 
gevolgen hebben.

RSM, Vondenhoff Sijben Advocaten en NLcom ICT Solutions 
hebben de handen ineen geslagen en organiseren op 
donderdag 14 april 2016 een bijeenkomst die geheel in het 
teken staat van meldplicht datalekken.

U bent van harte welkom op donderdag 14 april aanstaande 
bij Golf & Country Club Hoenshuis in Voerendaal. Om 
16.30 uur wordt de bijeenkomst geopend. Na afloop van 
de presentaties wordt het nuttige met het aangename 
gecombineerd, mede dankzij een lekker hapje en drankje.

PROGRAMMA 
16.00 uur - 16.30 uur:  Ontvangst 
16.30 uur - 17.00 uur:  Eric Mantelaers RA CISA C|CISO 
   Zonder privacy geen security 
17.00 uur - 17.15 uur:  Pauze 
17.15 uur - 18.00 uur: mr. Vincent Noelmans 
   Aanreiking juridische tools  
18.00 uur - 18.15 uur: Pauze 
18.15 uur - 19.00 uur: drs. Mark van den Bogaard 
   Beveiligen is beter dan genezen 
19.00 uur:  Einde

LOCATIE 
Golf & Country Club Hoenshuis 
Hoensweg 17 
6367 GN Voerendaal

AANMELDEN
 
U kunt zich aanmelden bij Mandy Honings van RSM 
Nederland via het e-mailadres mhonings@rsm-nl.nl.

Aanmelden graag voor 7 april aanstaande.

UITNODIGING

AUDIT | TAX | CONSULTING

SPREKERS

Eric Mantelaers RA CISA C|CISO 
Partner RSM Nederland 
Zonder security geen privacy

In boek 2 titel 9 artikel 393 lid 4 is al jarenlang de volgende 
passage opgenomen: ‘De accountant brengt omtrent zijn 
onderzoek verslag uit aan de RvC en aan het bestuur. Hij 
maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen 
met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit 
van de geautomatiseerde gegevensverwerking’. Wat is de 
bemoeienis van de accountant (RA, CISA en CISO), nu de 
meldplicht datalekken van kracht is? En hoe gebruikt een 
accountant Big Data? Eric Mantelaers geeft inzicht hierin 
en maakt tevens helder hoe organisaties risico’s kunnen 
detecteren en beheersen door middel van GRC-software 
key2control.

mr. Vincent Noelmans 
Advocaat Vondenhoff Sijben Advocaten 
Aanreiking juridische tools 

Een aantal tools kunnen datalekken voorkomen of de 
eventueel ontstane lekken inzichtelijk maken. Vincent 
Noelmans informeert u in zijn presentatie over de 
mogelijkheden van een aantal handige (juridische) tools.

drs. Mark van den Bogaard 
CFO & mede-eigenaar NLcom ICT Solutions
Beveiligen is beter dan genezen

Mark van den Bogaard heeft ruim 18 jaar ervaring met de 
wijze waarop IT, zowel technisch als organisatorisch, ingezet 
wordt bij diverse organisaties. Vanuit deze ervaring beveelt 
hij een aantal preventief werkende medicijnen aan om de 
noodzaak tot gebruik van pijnstillers of doktersbezoek bij 
dataverlies zo klein mogelijk te maken. Maar eerst brengen 
we in kaart hoe het eigenlijk met uw beveiliging gesteld is, 
welke virussen er momenteel rondwaren en waarschuwt hij 
voor placebo’s.


