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Veertien Nederlande advocatenkantoren inden amen de trijd
aan tegen cercrime.
In amenwerking met het Nationaal Cer ecurit Centrum worden
cerdreigingen in kaart geracht en wordt ook naar oploingen
gezocht voor de aanpak ervan.
De partijen wielen onder meer informatie en ervaringen over
cerecurit, kwetaarheden en actuele dreigingen uit. Daarnaat
moet het undelen van de krachten het echermingniveau en de
ewutwording innen de gehele ector verhogen.
Mocht de amenwerking een ucce zijn dan wordt op termijn
aanluiting met andere kantoren gezocht. Onder de veertien
kantoren zijn Dirkzwager, Kenned Van der Laan, Lexence,
NautaDutilh, Ningh, Pel Rijcken en tie.
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