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digitale samenleving personen die hiervan
oneigenlijk en/ of onrechtrnatig gebruik
maken.. Hierbij kan gedacht worden aan

ertra fi-auclerisico's nret zich tneclrrengt. In cle b.rnc;rire u'erelcl kertrtert s'e cirtn ook 'cliqitrlle rechcr-

cornputerfraude en andere vormen van com-

onderzock en bestr5clinq vrlll crcditcard fl'aucle.

putercriminaliteit maar ook aan zaken als
digitale-stalking, verspreiding kinderpornografie via internet en schendingen van

PROJECTGROEP

auteursrechten.

verteqen\\,oorc-ligers

cheurs'. l)eze houclen zich onder rrnderc bezig nret

I)e VllN heeft een pl-qcctgroepr.

besta.rnrle

uit zos'el hct publieke

uit

.rls het

prirrate clonrein alngevuld lnet vertegenn'oorcligers
DIGITAIE BWHLIGINGSFUNCTIES

I)e beveiliqingsbrauche

is bcziq

urct het inbren-

vrrn beroeps- en/oi brartcheverertiqirtgen.
leven geroepen. l)czc projcctqrocp nroet,
r,oorj;r;rr vrur

nen de door de Wet Eclucatie IJeroepsclndenr,'ijs

prof-ielen opleverert, zod.rttig

Vlntrit

het
hct

I(x)", cc'lnrpetentieproficlen en functie-

sen vrul alle reler'.rnte beveiliginssopleicliugen Lrinvoorgeschreven ku'llitlcatiestnrctuur.

in
in

c-lrtt

.trin tle hancl ch:rr-

de

vrrn eincltennell opgestelcl kutruen n-orclen. \\'rrrrnrr

beveiliginesbrrrnchc is. onder rurdere rrrrn cle Vereni-

er lesstoi en exllnrcnnr:rteri:r.rl k:rn n'orclcll ont\\-ik-

uing l3eveiliginqsnranasers Nederlanci (VI3N), r'cr-

keld voor 'cliÍ{it.r.rl recherchcren'. l)e prrlecturoep

zocht onr een inventarisrrtie vrtn rceds rutnn'ezige cli

krrn noq uitbreictng gelrrr.riken; nrocht

rvenselijke cilsu

rpo noodzakelijke

opleiclinqen op

het sebiccl vrrn (infbnnatie)ber-eiiiging te nr;rkcn.
Tijdcns dezc irrverrt.rris;rtie is cr .r.rrrr-Jcgcvcl). r':rrruit

vcrtegcn\\'oorcliqe'n. cirrn kurrt

de branche, clat er behoefte is rr.rn cen opleirlinrl

V e re n i qi

'cligit:rrrl recherchereu'.

De Molcn 7.

DIGITAAT RECHERCHEREN

Telefbon 030 63+ 09 52
F.rx o3()(r3-l I0 -{I

r

t

g ll

e

v e i l i gi n gs l.n

l)ostbus 192. 3990

I)igitaal rechcrcheren gcbcur-t zon-cl itr hct
publieke- a1s prir,:rte ckrnreiu. Intcnret- en clisitelc
I Atttcul

l)l)

rl l ) rl

gc

Hotrtcn

E-nrail r'bn@,rzptg. nl

is ucrkz.rlrni;rls Sccr.rlitv tonslrlt.rnt ().il \'()()r'Vizz:rvi. is voolzittcr r'.trt tlc r'.rkgr-ocp I(.7
trcr-ciligi nq r':rn tlc Vcrcrr isin g llcvciligirr gsniirnrgcrs N cdcll.rrr d (VllN) cn is lid r'.tn hct Intcln;rtion.rl
Ar-lvisotl llo;rrrl vltn tlc Intcrn.rtiorr.rl Fotrrrtlrtion firr l)nrtcction ()tllccrs ítFP()).
h tt1'r / /11'1.',, irrtbnrr:rtic[rcvciliqirr gsnrirn rlqcr. c()nr
:

.

u

intcrcssc

hebben cn cen beroeprs- cn/oi brrrnchcvcrcrriqinq

u zich nreltlen
rs N

e cl e

rl.r n cl

br3:

