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1. INLEIDING
Het registerreglement Certified Interrogation Expert is per 1 juni 2016 op verzoek van De
Leugenacademie bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.
De in dit register opgenomen functionarissen mogen als bewijs daarvan de aanduiding CIE ®
(Certified Interrogation Expert) achter de familienaam voeren.

2. DOELSTELLING
Dit reglement heeft, in aanvulling op het Algemeen Registerreglement van N’Lloyd dat hierop
onverkort van toepassing is, tot doel nadere regels te stellen die specifiek gelden voor het
CIE register.
Dit register heeft tot doel voor het vakgebied van een professioneel interviewer een register
te bieden waarin voor dit vakgebied gekwalificeerde deskundigen zich kunnen inschrijven,
die zich aantoonbaar hebben bekwaamd op het terrein van het ondervragen, interviewen,
waarnemen non verbale communicatie in lichaam en gezicht, het analyseren van teksten,
het analyseren van stem en het toe kunnen passen van de methode ‘intelligent interviewing.
En welk register kan worden geraadpleegd door personen, instellingen, organisaties en/of
bedrijven die behoefte hebben aan professionele deskundigheid op dit vakgebied.

3. AANVAARDE OPLEIDING EN WERKERVARING
De Certified Interrogation Expert moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of
ervaringseisen:
a.

beschikken over het diploma Certified Interrogation Expert én beschikken over een
schriftelijke verklaring van een onafhankelijke exameninator (Recherche bureau
Haaglanden), dat het examen met goed gevolg is afgelegd.

b.

natuurlijke personen die als docent in het vakgebied Interrogation Expert werkzaam
zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis
en/of ervaringseisen. Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de
driejaarlijkse (her)certificeringseisen worden voldaan.

4. RECHTEN VAN DE CIE GEREGISTREERDE
4.1
De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij in het register is
ingeschreven, het recht gebruik te maken van de aanduiding CIE door dat achter zijn
familienaam te plaatsen ter aanduiding van het feit dat hij bij N’Lloyd staat ingeschreven als
Certified Interrogation Expert.
Het gestelde in artikel 9 van het Algemeen Registerreglement van N’Lloyd inzake het gebruik
en toezicht op het merk CIE is onverkort van toepassing.
N.b.: de aanduiding CIE geniet wettelijke bescherming op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken.

4.2
De geregistreerde heeft, desgevraagd, recht op kosteloze verstrekking van een lijst van de
CIE geregistreerden. De lijst dient onder opgave van reden schriftelijk te worden
aangevraagd bij het secretariaat van N’Lloyd.
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Let op:
Het gebruik van deze lijst voor commerciële doeleinden (waaronder: het gebruik als mailinglist voor reclame
uitingen) is niet toegestaan.

5. PLICHTEN VAN DE CIE GEREGISTREERDE
5.1
De geregistreerde dient per registratieperiode (= 3 jaar) 120 PE1 punten te behalen.
5.2
PE-punten kunnen worden behaald met de volgende activiteiten:
a. gestructureerde vorm van educatie (zie paragraaf 5.3);
b. overige PE-activiteiten (zie paragraaf 5.4);
c. daadwerkelijk werkzaam zijn in het vakgebied interrogation expert (zie paragraaf 5.5).
5.3
Onder gestructureerde vormen van educatie wordt verstaan het:
a.

volgen van cursussen, opleidingen of andere educatieve bijeenkomsten die relevant
zijn voor het vakgebied interrogation expert:
Minimaal 2 dagdelen 2 per gebeurtenis = 15 PE-punten

b.

optreden als inleider, docent, leider, of ontwikkelaar van educatieve bijeenkomsten
die relevant zijn voor het vakgebied:
Minimaal 1 dagdeel per gebeurtenis = 15 PE-punten

c.

optreden als examinator bij aan het vakgebied interrogation expert gerelateerde
opleidingen:
Per afgenomen examen 15 PE-punten

d.

lidmaatschap van vaktechnische commissies, werkgroepen, overlegplatforms, etc.:
Per lidmaatschap per jaar 3 = 15 PE-punten

e.

publiceren over het vakgebied in media in al zijn vormen: (vak-)bladen, blogs,
whitepapers, etc.
Per artikel van minimaal 1250 woorden = 10 PE punten

1

PE = permanente educatiepunten
Dagdeel = 4 uur
3
Op voorwaarde dat het desbetreffende orgaan door N’Lloyd wordt erkend (doelstelling, kwaliteit en toegevoegde waarde
vakgebied)
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5.4
Onder overige PE-activiteiten wordt verstaan het:
a.

deelnemen aan ledenbijeenkomsten van vakverenigingen:
Minimaal 1 dagdeel per bijeenkomst = 5 PE-punten

b.

bezoeken van seminars en congressen 4 die relevant zijn voor het onderhouden van
de vaktechnische kennis:
Minimaal 2 dagdelen per seminar/congres = 5 PE-punten

c.

uitvoeren van (security) audits/surveys,
vaktechnische kennis noodzakelijk is:

adviesopdracht

waarbij

inzet

van

Per opdracht = 10 PE-punten
5.5
De geregistreerde is full-time werkzaam in het vakgebied met de functie van Interrogation
Expert als hoofd- of neventaak:
Per kalenderjaar = 25 PE-punten

6. N’LLOYD PRESENTATIE VAN GEGEVENS UIT HET CIE REGISTER
6.1
Website: Op een door of namens NLloyd onderhouden site op het World Wide Web
(www.nlloyd.nl) worden de volgende gegevens geplaatst:
- achternaam;
- voorletters;
- voorvoegsel, academische titel (beperkt tot: bc, BA, BSc, MBA, MSc, MA, ir., ing., mr., drs.,
dr.) en,
- indien daarom verzocht door de geregistreerde: zijn/haar e-mail adres en de Universal
Resource Locator van de website van zijn/haar bedrijf of het bedrijf van de werkgever.
6.2
Weblink: Ingeval de geregistreerde zelfstandig ondernemer is, of is geworden, vindt
vermelding van de URL slechts plaats indien uit een uittreksel uit het register
van de Kamer van Koophandel blijkt, dat zijn/haar bedrijf vóór de datum van het verzoek om
vermelding van de URL, stond ingeschreven.

4

Op voorwaarde dat de organisatie van het seminar/congres door N’Lloyd wordt erkend (inhoudelijke kwaliteit en toegevoegde
waarde voor het vakgebied
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6. SLOTBEPALINGEN
7.1
Geregistreerden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de actualiteit, de
juistheid en de volledigheid van de in het N’Lloyd register opgenomen gegevens (zie
paragraaf 6.1. e.v.). Daartoe raadplegen zij periodiek de website van N’Lloyd ter zake.
7.2
Geregistreerden hebben geen recht op enige vergoeding van welke schade ook, welke door
of tengevolge van een besluit tot wijziging van dit reglement is of kan ontstaan.
7.3
Het bestuur van N’Lloyd besluit over alle kwesties inzake het register waarover dit reglement
geen uitsluitsel biedt of kan in afwijking daarvan besluiten.
7.4
Dit reglement is conform artikel 10 van N’Lloyd’s oorspronkelijke statuten door haar bestuur
vastgesteld op 7 mei 2012 en is met onmiddellijke ingang van kracht.
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