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Je moet er soms lang op wachten, maar ook lang gekoesterde 
wensen kunnen een keer in vervulling gaan. Dat heb ik met 
Risk & Business, mijn (digitale) nieuwsplatform voor de gehele 
schadeverzekerings- en –schaderegelingsbranche: website voor 
het korte, actuele nieuws, (twee keer week) een nieuwsbrief voor 
de laatste trends en ontwikkelingen en een digitaal magazine 
voor visies, verdieping en achtergronden. Als hoofdredacteur van 
Schade Magazine heb ik bij de uitgever hiervoor jarenlang gepleit, 
maar die wilde daarin niet meegaan. Zijn goed recht. Des te 
opvallender is het dat men na mijn vertrek nu meer in de door mij 
voorgestelde richting koerst. Kennelijk zijn mijn ideeën en bladvisie 
zo slecht nog niet. 

Dat blijkt ook uit de reacties uit de markt. Sinds de start mag zowel 
de website als de nieuwsbrief zich verheugen in een groeiende 
belangstelling en heeft inmiddels de 25.00Oste bezoeker zich 
aangediend. Het bewijst dat Risk & Business in een behoefte 
voorziet bij veel ‘schade’-professionals. Aan mij de taak dat zo te 
houden door informatie te bieden waaraan u daadwerkelijk wat 
heeft voor uw dagelijkse werk. 

Aan nieuws zeker geen gebrek. Wat te denken van de ‘Brexit’, 
waarover vrijwel de gehele verzekeringsbranche in binnen- 
en buitenland zich zorgen lijkt te maken. Al hoor ik ‘in de 
wandelgangen’ ook verhalen dat dit voor de Nederlandse (zakelijke) 
verzekeringsmarkt ook kansen zou kunnen bieden doordat 
verzekeraars en andere bedrijven hun kantoren en activiteiten 
naar ‘het continent’- en ook naar ons land – zouden kunnen 
verplaatsen. Of is hierbij de wens de vader van de gedachte?

In de markt sloeg daarnaast het recente faillissement van VIDI in 
als een bom. Het doet de discussie over de scherpe tendertarieven 
andermaal oplaaien. Hoewel dit in eerste plaats de branche zelf 
aangaat – het betrokken expertisebureau is natuurlijk primair 
zelf verantwoordelijk voor haar prijs- en kwaliteitsbeleid – mag 
het duidelijk zijn dat hiervan ook een signaal uitgaat naar de 
opdrachtgevers. Ook aan een goede, kwalitatieve schaderegeling 
zit nu eenmaal een prijsgrens. Op ‘Engelse toestanden’, waar door 
de prijsdruk op een gegeven moment te weinig schade-experts 
waren overgebleven om calamiteiten op te kunnen vangen, zit 
niemand te wachten. Zeker niet opdrachtgevers die publiekelijk 
uitdragen de klant centraal te stellen. 

LANG GEKOESTERDE 
WENS IN VERVULLING 
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BRITSE BREXIT-STEMMERS LATEN 
(VOORAL EUROPESE) VERZEKERINGSBRANCHE 

IN GROTE ONZEKERHEID ACHTER
DE BRITSE BEVOLKING HEEFT OP 23 JUNI JL. MET EEN KLEINE MEERDERHEID ERVOOR GEKOZEN DAT GROOT-BRITTANNIË 

UIT DE EUROPESE UNIE STAPT. DAARMEE HEEFT EEN GROOTSCHALIGE LOBBY VAN ZOWEL DE BRITSE ALS EUROPESE 

VERZEKERINGSINDUSTRIE, DIE MASSAAL VOOR EEN VERBLIJF VAN DE UK IN DE EU WAS, NIET HET GEWENSTE EFFECT 

GEHAD. IN DE WEEK VAN HET REFERENDUM HEBBEN DE DIRECTEUREN VAN 21 NATIONALE VERZEKERAARSORGANISATIES, 

WAARONDER HET VERBOND VAN VERZEKERAARS, ZICH NOG PUBLIEKELIJK UITGESPROKEN TEGEN EEN ‘BREXIT’. ENKELE 

MARKTPARTIJEN, WAARONDER AIG, ZEIDEN ZELFS TE OVERWEGEN DE UK IN TE RUILEN VOOR EEN VESTIGING OP HET 

VASTELAND VAN EUROPA. DE VOOR VELEN TOCH ONVERWACHTE UITKOMST LEIDDE DE VOLGENDE DAG AL TOT VEEL 

ARTIKELEN IN DE BRITSE EN BUITENLANDSE (VAK)PERS EN DIE INFORMATIESTROOM HIELD OOK DE DAGEN ERNA AAN. 

RODE DRAAD: DE KOMENDE TWEE JAAR ZAL ER WAARSCHIJNLIJK NOG NIET VEEL VERANDEREN, MAAR DESALNIETTEMIN 

LAAT DE ‘BREXIT-VOTE’ VAN DE BRITTEN DE VERZEKERINGSBRANCHE – EN MET NAME DIE IN DE UK EN DE REST VAN 

EUROPA - IN GROTE ONZEKERHEID ACHTER.

Daar waar in het Verenigd Koninkrijk brancheorganisaties en 
marktpartijen al meteen met een statement op de ‘Brexit’ naar buiten 
kwamen, is in Nederland terughoudendheid troef. Van de ca 25 
bedrijven en organisaties die we om een reactie vroegen, reageerden 
er drie daadwerkelijk op een drietal gestelde vragen: Lloyds Benelux, 
Allianz en Cunningham Lindsey, terwijl de twee grote makelaars Aon 
en Marsh ons het internationale groepsstandpunt meldden. 

MOGELIJKE IMPACT
Wat is de (mogelijke) impact van de ‘Brexit’ voor de (Europese) 
verzekeringsbranche in algemeen en voor die in Nederland in het 
bijzonder? Ralph van Helden, country manager Lloyds’s Benelux: 
“Voor de lange termijn is dat moeilijke te voorspellen. Wat wel 
duidelijk is, is dat vanaf het moment dat ‘artikel 50’ wordt ingeroepen 
het twee jaar duurt voordat Groot-Brittannië de Europese Unie 
verlaat. En tot dat moment verandert er niets aan de manier waarop 
zaken tot stand komen tussen de UK en de rest van de Europese 
Unie. Lloyd’s wil oplossingen implementeren die zeker stellen dat we 
toegang houden tot de Europese markten, inclusief Nederland. We 
zijn in overleg met de Engelse overheid en industrie om die toegang 
te beschermen.”

Claire-Marie Coste-Lepoutre, CFO Allianz Benelux, zegt te hopen dat 
het Verenigd Koninkrijk en de EU binnen een redelijk tijdsbestek 
tot een akkoord kunnen komen over brede en wederzijdse 
samenwerking. Op de middellange tot lange termijn verwachten 
wij dat zij met elkaar bilaterale overeenkomsten aangaan voor een 

voortdurende relatie met meerwaarde voor beide partijen. Doordat 
wij beleggen vanuit een langetermijnvisie zien wij geen negatieve 
gevolgen voor de beleggingen van Allianz, omdat onze portefeuilles 
niet wezenlijk worden beïnvloed door kortstondige marktvolatiliteit.” 
 
Ook Jeroen Föhlich, CEO bij Cunningham Lindsey, verwacht dat er 
de komende twee jaar inhoudelijk niet veel zal veranderen. “Op korte 
termijn is er natuurlijk de invloed van de turbulentie in de financiële 
markten, maar ik denk dat het nog wel even duurt voordat echt 
duidelijk wordt wat impact van de ‘Brexit’ voor verzekeraars wordt. 
Ik vermoed dat uiteindelijk alles ongeveer hetzelfde blijft, maar dat 
het duurder en moeilijker wordt om de kennis en capaciteit van de 
Londense markt te gebruiken. Ik ben er echter niet van overtuigd dat 
dit zo duur wordt dat er betere alternatieven gaan ontstaan.”

KANSEN EN BEDREIGINGEN
Gevraagd naar de mogelijke bedreigingen van de ‘Brexit’ voor het 
verzekeringswezen in Nederland en Europa, antwoordt mevr. Coste-
Lepoutre dat de nog enige tijd aanhoudende politieke en economische 
onzekerheid zal leiden tot meer volatiliteit op de financiële markten 
en het economisch sentiment in zowel het Verenigd Koninkrijk als 
de rest van Europa zal drukken. “Ondanks deze volatiliteit op de 
kortere termijn, wat bijvoorbeeld tijdelijk gevolgen kan hebben voor 
de Solvency II-ratio’s van verzekeraars, is op de langere termijn het 
herstel binnen de eurozone voldoende solide om deze periode goed 
door te komen.”
 

INSURANCE
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Volgens Fröhlich doet de ‘Brexit’ afbreuk aan een eenduidige 
concurrentie in de EU, met meer versnippering, kosten en mogelijk 
minder bescherming voor consumenten tot gevolg. “Dat doet ook 
afbreuk aan het imago van de verzekeringsbranche. Daarnaast 
worden verzekeraars mogelijk hard getroffen door daling van rente 
en aandelenkoersen, wat zich weer vertaalt in verharding op kosten.” 
Van Helden zegt niet te willen speculeren wat de impact van ‘Brexit’ 
kan zijn voor de rest van de industrie. “Lloyd’s zal aandringen op 
continuïteit van toegang tot Europese markten en hebben in overleg 
met overheid en industrie met klem hierover gesproken.”

Het antwoord van Frohlich op de vraag welke kansen ‘Brexit’ de 
sector biedt is kort maar krachtig: “De uitkomst is een proteststem, 
ondoordacht en onnodig. Daar zitten, alles bij elkaar genomen, 
geen voordelen aan.” Volgens Van Helden zal er de komende twee 
jaar niets veranderen aan de manier waarop de markten in Europa 
functioneren. “Onze focus blijft derhalve gericht op het leveren 
van innovatieve oplossingen voor risico’s waar de Nederlandse 
markt behoefte aan heeft en waar Lloyd’s de beste oplossing voor 
kan bieden.” Coste-Lepoutre: “Wij verwachten dat de intensieve 
samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zal worden 
voortgezet door middel van bilaterale overeenkomsten. Uiteraard 
zal dit met enkele veranderingen en verschuiving van bepaalde 
activiteiten op het vasteland van Europa gepaard gaan. In onze optiek 
heeft Nederland in dit opzicht een uitstekende uitgangspositie. Ook 
biedt dit internationale verzekeraars, zoals Allianz, kansen op het 
gebied van schadeverzekeringen, in het bijzonder commerciële, 
reis- en kredietverzekeringen.”

MAKELAARS
De beide makelaarsgiganten Aon en Marsh hebben internationaal 
gereageerd op het uitreden van de UK uit de EU. In een mailing naar 
de klanten heeft Aon de impact op een ritje gezet voor de risico’s, 
pensionering, gezondheid, en de arbeidsmarkt/talentontwikkeling. 
Ook de makelaar spreekt daarbij over ‘een komende periode van 
onzekerheid’ en wijst bedrijven op een drietal key issues: het 
risicoprofiel van bedrijven, de verzekeringsprogramma’s en de 
bestaande relaties. 

“Zoals bij elke politieke of marktontwikkeling is het van belang voor 
corporate klanten om, samen met hun adviseurs. nog eens nauwgezet 
naar hun risicoprofiel te kijken en waar nodig maatregelen te treffen. 
Overigens verwachten wij niet of nauwelijks gevolgen van de ‘Brexit’ 
voor de risicoprofielen van onze klanten. Zodra de impact duidelijker 
wordt vanuit een riskexposure-perspectief, moet elke organisatie 
evalueren wat de nieuwe wet- en regelgeving en politieke omgeving 
van invloed kan zijn op hun onderneming: bijvoorbeeld ten aanzien 
van supply chain-risico’s, D&O-vraagstukken, handelskrediet- en 
politieke risico’s”, aldus Aon, die veel vragen van klanten zegt te 
hebben over de mogelijke impact van de lagere koers van het Britse 
pond op de verzekerde bedragen in de verzekeringspolissen. “Onze 
polissen staan in lokale valuta’s en de gevolgen van deze ontwikkeling 
zijn beperkt voor polissen die in de UK zijn opgesteld.” Ook de vrees 
voor een mogelijke vermindering van de kwaliteit van dienstverlening 
door een eventueel vertrek van personeel bij verzekeraars naar 
andere landen, is volgens Aon niet nodig. “Verzekeren is een 
internationale industrie en we maken ons dan ook geen zorgen voor 
de markt zoals die nu is.“

Omdat de werkelijke impact van de ‘Brexit’ voor zowel 
verzekeringsbedrijven als voor (verzekerde) bedrijven onzeker is 
adviseert Marsh risk- & insurance managers de komende tijd de 
ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En zich voor te bereiden op 
verschillende scenario’s en hierover al met verzekeraars en adviseurs 
te gaan praten over mogelijke gevolgen voor hun risicoprofiel en hun 
verzekeringsbehoeften. De makelaar wijst riskmanagers daarnaast 
op drie primaire aandachtsgebieden: een nieuwe risico-omgeving, 
de gevolgen voor de corporate bedrijfsstrategie en de arbeidsmarkt. 
“Onzekerheid over de groei van het BNP en de wet- en regelgeving 
kan op korte termijn al leiden tot minder buitenlandse investeringen. 
Ook kan het huidige recht van makelaars en verzekeraars om in 
andere landen zaken te doen worden beperkt”, aldus de makelaar, 
die tot slot wijst op de mogelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt, 
zeker gezien het feit dat twee miljoen EU-burgers momenteel in het 
Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn. “Een gedegen voorbereiding 
op alle drie genoemde fronten is van vitaal belang, evenals het 
treffen van maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen tot een 
minimum te beperken.”

Jeroen Föhlich Claire-Marie Coste-Lepoutre Ralph van Helden
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REACTIES VAN OVER DE GRENS
NIET ALLEEN DE BRITSE DAGBLADEN, MAAR OOK DE TALRIJKE 

VERZEKERINGSKRANTEN, - MAGAZINES EN HUN NIEUWSSITES HEBBEN VANAF 

DAG ÉÉN VOLOP AANDACHT BESTEED AAN DE ‘BREXIT’ EN DE MOGELIJKE 

GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE SECTOR. HIERONDER DE VISIES VAN EEN 

GROOT AANTAL VERZEKERINGSBEDRIJVEN EN ANDERE BIJ DE SECTOR 

BETROKKEN MARKTPARTIJEN, (BRANCHE)ORGANISATIES EN INSTANTIES.

Lloyd’s-voorzitter John Nelson: “Ik ben ervan overtuigd dat 
Lloyd’s het centrum van de wereldwijde, gespecialiseerde(her) 
verzekeringsbranche zal blijven en wil dan ook graag de samenwerking 
met onze gewaardeerde Europese partners voortzetten.” Lloyd’s zal 
actie ondernemen voor een contingency plan om de continuïteit 
van haar toegang tot de Europese markten veilig te stellen. Daarbij 
wordt aangegeven dat Lloyd’s hierbij nauw zal samenwerken met de 
Britse regering, Europese overheden, toezichthouders en de EU. De 
formele Brexit-procedure zal twee jaar in beslag nemen vanaf het 
moment dat de UK formeel zijn vertrek bij de EU bekend maakt. 
Gedurende die periode zal Lloyd’s zijn activiteiten op de interne 
markt voortzetten onder de huidige EU-regels en -wetten. 

Ook het Britse Verbond van Verzekeraars ABI zegt het vertrek uit 
de EU te betreuren, maar benadrukt dat de sector kapitaalkrachtig 
genoeg is om economische schokken te weerstaan. De IUA 
(International Underwriting Association) stelt dat er zo snel mogelijk 
een nieuw handelsverdrag moet komen tussen de VK en de EU. 
“De mogelijkheid om vrij handel te drijven op de Europese markten 
is van vitaal belang voor onze leden-verzekeraars om hun huidige 
positie te behouden.” Sowieso hebben de Londense en Europese 
verzekeringssector er bij de Britse regering op aangedrongen snel 
met de EU te gaan onderhandelen om de onstane onzekerheid weg 
te nemen. President dr. Alexander Erland van het Duitse Verbond 
van Verzekeraars GDV noemt de uitkomst van het Britse referendum 
‘slecht nieuws’ en een ‘wake up call’ voor Europa. Het is tijd voor 
flinke hervormingen die als aanjager moeten dienen voor nieuwe 
economische welvaart en politieke stabiliteit. We moeten kost-wat-
het-kost Europa concurrerender maken.”

Eén van weinige positieve statements uit de verzekeringsbranche 
komt van voormalig Prudential-directeur Lord Turnbull, die tevens 
geruime tijd als hoofd van de Civil Service verantwoordelijk was voor 
o.m. politie, defensie, gezondheidszorg en sociale diensten. “Britse 
verzekeraars zijn beter af met een ‘Brexit’, omdat zij dan kunnen 
ontsnappen aan ‘de verschrikkelijke , kostbare EU-regelgeving, zoals 
Solvency II, die de concurrentiepositie van verzekeraars in negatieve 
zin sterk hebben beïnvloed.” Aan de andere kant zegt hij zich 
ernstige zorgen te maken over het gevaar dat Groot-Brittannië zijn 
recht op vrije handel met de andere EU-landen verliest. 

OVERIGE STATEMENTS
De Britse brancheorganisatie Airmic zegt bezorgd te zijn over de 
uitkomst van een onderzoek waaruit blijkt dat slechts 50% van de 
Britse beursgenoteerde bedrijven een contingency plan had voor 
een ‘Brexit’. De organisatie biedt zijn leden een aantal faciliteiten om 

hen hierbij de helpende hand te bieden. “Net als elk ander risico dat 
de gehele organisatie kan raken is ‘Brexit’ een ondernemersrisico 
dat door het treffen van adequate maatregelen zoveel mogelijk 
voorkomen c.q. beperkt moet zien te worden.”

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft de kredietstatus van 
Groot-Brittannië met twee stappen verlaagd van AAA+ naar AA. Een 
lagere kredietstatus betekent dat een land meer rente moet betalen 
voor staatsleningen. Volgens S&P moet rekening worden gehouden 
met een verdere afwaardering. Ook verwacht het ratingbureau 
dat de investeringen van buitenlandse bedrijven in de UK zullen 
afnemen. Daarnaast stelt het dat verzekeraars minder kwetsbaar 
zijn voor de gevolgen van de ‘Brexit dan gemiddeld. Ook bij andere 
kredietbeoordelaars verloren de Britten al hun hoogste status. Zo 
verlaagde Moody’s het vooruitzicht van stabiel naar negatief. Volgens 
AM Best zal UK’s vertrek uit de EU direct financieel impact hebben 
op de halfjaarcijfers van verzekeraars.

Volgens een onderzoek van het Britse onderzoeksbureau YouGov in 
samenwerking met het Centre for Economics and Business Research 
(CEBR) blijkt dat 49% van de Britse bedrijven pessimistisch is over 
de toekomst; voor de ‘Brexit’ was dat nog 25%. Het FD meldde 
dat ‘de Brexitblues’ bij Britse multinationals verdwenen is door het 
scherp gedaalde pond’ en dat ‘de enige zekerheid is dat er veel 
onzekerheid is’. De krant meldt verder dat ‘Brexit’ fiscale obstakels 
opwerpt voor het zakendoen met en vanuit het Verenigd Koninkrijk. 
“Veel hangt af van hoe de Britten uit de EU stappen. Een belangrijke 
vraag is of het VK onderdeel blijft van de Europese douane-unie, dat 
een ongehinderde goederenstroom garandeert binnen de interne 
markt. Zo niet, dan gaan de douaneprocedures voor export en 
import gelden en moeten naast douaneheffingen ook BTW worden 
betaald als goederen de grens tussen de VK en EU passeren.”

Kredietverzekeraar Atradius zegt te verwachten dat al op korte termijn 
het aantal insolventies bij bedrijven door de ‘Brexit’ in verschillende 
Europese landen zal toenemen. Het gaat met name om landen die 
een sterke handels- en investeringsrelatie hebben met bedrijven 
in de UK dan wel de EU. Buiten de EU lopen vooral Belgische, 
Ierse en Nederlandse bedrijven risico. Volgens Stef van Weeghel 
van PwC is het enige lichtpuntje van de Brexit’ dat Nederland 
hierdoor attractiever wordt als vestigingsland. Zo claimt de gemeente 
Amsterdam dat verschillende Aziatische bedrijven hun activiteiten 
naar Amsterdam willen overhevelen. Het gaat vooral om bedrijven 
uit de financiële sector die zowel in Londen als in Amsterdam zijn 
gevestigd, die vrezen dat ‘Londen’ straks geen toegang meer heeft 
tot de interne markt van de EU.
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Branchevereniging neemt initiatief om versnippering in letselbranche 
tegen te gaan 

AMBITIEUS NLE WIL VOORTREKKERSROL IN 
DE LETSELSCHADEREGELING 

MEER ZICHTBAAR WORDEN ALS BRANCHEVERENIGING, 

ACTIEF EN PROGRESSIEF (LEES: VERNIEUWEND) 

MEEWERKEN AAN EEN VERDERE VERBETERING VAN 

DE LETSELSCHADEREGELING IN NEDERLAND, EEN 

EINDE MAKEN AAN DE HUIDIGE VERSNIPPERING, HÉT 

AANSPREEKPUNT WORDEN VOOR DE MARKT, OVERHEID, 

CONSUMENTENORGANISATIE EN MEDIA INZAKE 

LETSELSLACHTOFFERS EN HUN BELANGENBEHARTIGERS 

EN ZITTING KRIJGEN IN HET PLATFORM VAN DE 

LETSELSCHADERAAD. ZIE HIER HET AMBITIEUZE LIJSTJE 

AAN WENSEN EN BEOOGDE DOELEN VAN HET BESTUUR 

VAN DE BRANCHEVERENGING NLE (NEDERLANDSE 

LETSELSCHADE EXPERTS), DAT NADER WORDT TOEGELICHT 

DOOR VOORZITTER RINI WITHAGEN EN DIRECTEUR 

MARTIJN VAN DRIEL.

De NLE werd in 1998 opgericht door een aantal belangenbehartigers 
op letselschadegebied met als primaire doel door samen op te trekken 
een sterkere positie in de markt te kunnen innemen. “De laatste 
jaren heeft de NLE een belangrijke transformatie doorgemaakt: van 
een samenwerkingsverband met een beperkt aantal deelnemers tot 
een branchevereniging met een brede achterban”, licht voorzitter 
Withagen toe. Bij de NLE zijn momenteel 21 leden-bedrijven 
aangesloten, die gezamenlijk 140 fte’s aan letselschade-experts 
in dienst hebben en met elkaar ongeveer 25.000 letseldossiers 
behandelen, vooral middelzware en zware letselzaken. Alle NLE-
leden werken uitsluitend voor letselslachtoffers, voldoen aan de 
hoogste kwaliteits- en integriteitseisen en zijn verplicht aangesloten 
bij het Keurmerk Letselschade en het GBL-Register (Gedragscode 
Behandeling Letselschade) van De Letselschade Raad. 

ACTIEF EN PROGRESSIEF
Withagen, werkzaam bij Letselschade.com, fungeert sinds het 
najaar van 2014 als NLE-voorzitter. In het bestuur hebben daarnaast 
zitting Annemiek van Reenen ten Kate (vice-voorzitter, Hofmans 
Letselschade), Judith Dingemanse (secretaris, Letselverhalen), Rolf 
van der Toorn (penningmeester, Van der Toorn Personenschade) en 
Mark van Dijk (Flyct Letselschade). Het bestuur heeft sinds 2014 
een directeur aangesteld in de persoon van Martijn van Driel, die 
onder de naam Intramij als adviseur optreedt op het gebied van 
letselschade. 

Op de webste www.nle-letsel.nl staat de missie als volgt omschreven: 
“...De NLE behartigt de belangen van haar leden en de cliënten 
die zij vertegenwoordigen. Daarnaast voelt de NLE zich mede 
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de branche in de relatie 
tot het maatschappelijk belang. De NLE bevordert bovendien de 

goede naam van de letselschade-expert...” Sinds haar oprichting is 
er al het nodige bereikt. Zo werd er meegewerkt aan de oprichting 
van het Keurmerk Letselschade, de ontwikkeling van de GBL en aan 
de ontwikkeling van het BGK-convenant tussen belangenbehartigers 
en verzekeraars. Verder staat de branchevereniging nauw in contact 
met alle belangrijke stakeholders in de letselschadebranche. 

NIEUWE DENKRICHTING 
In het ‘Beleidsplan 2015-2018’ staat centraal staat dat ‘de NLE 
actief en progressief aanwezig is in de letselschadebranche’. Van 
Driel licht toe: “Veel partijen in de letselschadebranche stellen zich 
passief en/of conservatief op daar waar het gaat om verbeteringen, 
innovatie en samenwerking. De NLE gelooft dat we met elkaar de 
letselschaderegeling van morgen moeten ontwikkelen. Daarbij past 
een actief en progressief, lees vernieuwend, beleid. Wat goed is, 
moet je goed houden. Maar als zaken beter kunnen, dan vind ik dat 
ook wij als belangenbehartigers daarvoor onze verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Op die manier blijven wij een positieve bijdrage 
leveren aan de verdere ontwikkeling van ons vak.”

Rini Withagen (achter) en Martijn van Driel: “De NLE gelooft dat we met 
elkaar de letselschaderegeling van morgen moeten ontwikkelen. Daarbij 
past een actief en progressief, lees vernieuwend, beleid. Wat goed is, moet 
je goed houden. Maar als zaken beter kunnen, dan vind ik dat ook wij als 
belangenbehartigers daarvoor onze verantwoordelijkheid moeten nemen.”

CLAIMS
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Zoals aangegeven, is de NLE de laatste jaren ‘een nieuwe 
denkinrichting’ ingeslagen. “We wilden ons als NLE nadrukkelijker 
ontwikkelen als brancheverenging en ons profileren als dé 
belangenbehartiger van zowel de belangenbehartigers op 
letselgebied als hun klanten: de letselslachtoffers”, verklaart Van 
Driel. Withagen noemt als één van de speerpunten in het NLE-beleid 
dat het vak van letselschade-expert erkend en beter beschermd 
wordt. “In de markt hoor je geregeld opmerkingen in de trant van 
dat ‘de beunhazerij langzaam maar zeker aan het verdwijnen is’. Ik 
deel de mening dat het aantal vermindert, maar er is nog altijd veel 
meer kaf onder het koren dan in het algemeen wordt aangenomen. 
Ook bij grote letselschades kom ik nog geregeld personen tegen die 
zich letselschade-expert noemen, maar kwalitatief ondermaats zijn, 
de gedragscode niet onderschrijven en evenmin zijn aangesloten bij 
het Keurmerk. Maar er tot mijn stomme verbazing wel in slagen ‘als 
deskundige’ in de bekende praatprogramma’s op te treden.”

AMBITIEUZE PLANNEN 
Wat dat laatste betreft is de NLE in de ogen van Withagen en 
Van Driel op de goede weg. “We zijn vertegenwoordigd in onder 

meer de Commissie PIV-BGK, de Denktank Overlijdensschade, 
de werkgroep ‘1 Medisch Adviseur’, de werkgroep Normering 
de Commissie Herstelgerichte Dienstverlening.”, aldus de NLE-
voorzitter, volgens wie het één van de belangrijkste prioriteiten is om 
een zetel te krijgen in het platform van De Letselschade Raad. “Dat 
is in onze optiek hét centrum van de letselschademarkt. Daarin zijn 
alle partijen vertegenwoordigd, maar niet de belangenbehartigers 
als één partij. In tegenstelling tot veel andere branchepartijen is 
de NLE wél bevoegd om namens haar achterban te spreken en 
afspraken te maken waaraan de leden vervolgens zijn gehouden.”

De NLE heeft meer ambitieuze toekomstplannen. “Eén van de 
speerpunten in het vorig jaar vastgestelde beleidsplan is het 
tegengaan van de versnippering van de branche. Van Driel: “We 
opereren in een branche met teveel afkortingen: PIV, NIS, NIVRE, 
LSA, ASP, GAV, NLE etc. Alle partijen behartigen op de één of 
andere manier de belangen van hun achterban. Het is verwarrend 
en ondoorzichtig georganiseerd, omdat er veel dubbel werk wordt 
gedaan. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen een voorlichtingsfolder voor 
de consument. Waarom niet één brochure, waarin alles staat?” 

Withagen vervolgt: “Daarnaast zijn wij voorstander van één 
opleidingsregime, één gedragscode voor alle partijen, één 
kwaliteitskeurmerk, één klachtenregeling en één instelling voor het 
auditen, kortom één loket voor alle belangrijke basiszaken. In onze 
optiek is De Letselschade Raad daarvoor de meest aangewezen 
instantie. Het is gezaghebbend, fungeert al als overlegplatform 
voor tal van zaken op letselgebied waarbij alle relevante, betrokken 
partijen om de tafel zitten en beheert het GBL-Register. Met 
het oog hierop hebben wij als NLE het initiatief genomen voor 
een overlegbijeenkomst – in de wandelgangen aangeduid met 
‘keukentafeloverleg’ - om met vertegenwoordigers van alle 
marktpartijen van gedachten te wisselen over deze versnippering 
en andere onderwerpen die ons allen bezighouden. De eerste 
(geslaagde) sessie heeft begin juni plaatsgevonden, de tweede 
staat voor september op de agenda en wij hopen tijdens onze 
tweejaarlijkse high tea-bijeenkomst in het najaar met een concreet 
voorstel te komen.” 

Van het veel gebezigde credo 
‘het slachtoffer centraal ‘ valt 

in de letselschadepraktijk niet 
veel te merken

We zijn voorstander van één 
loket voor alle belangrijke 

basiszaken. In onze 
optiek is De Letselschade 
Raad daarvoor de meest 

aangewezen instantie

 — Contra-expertises

— Risicoanalyses

— Taxaties

— Vastgoedadvies
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FIRST PARTY-AUTOVERZEKERING
Kortom, de NLE kan ambitie, ideeën en oog voor vernieuwing en 
innovatie niet worden ontzegd. Evenmin dat men geen stelling durft 
in te nemen. De recente reactie op de mogelijke introductie van de 
nieuwe first party-autoverzekering, waarbij de automobilist zichzelf 
verzekert tegen zowel materiële als letselschade, is daar een 
voorbeeld van. Withagen: “Op het eerste oog lijkt dit een voordeel, 
omdat de aansprakelijkheidsdiscussie vervalt. Maar het brengt ook 
risico’s met zich mee die de rechten van ongevalsslachtoffers ernstig 
kunnen schaden. Verzekeraars willen het schaderegelingsproces 
graag naar hun hand zetten om dalende premie-inkomsten bij 
autoverzekeringen te compenseren. Als het aan hen ligt, gaan 
slachtoffers hun schade rechtstreeks met hun verzekeraar regelen. 
De schadeposten worden bij first party-verzekeringen genormeerd 
en vermoedelijk gemaximeerd, wat een achteruitgang betekent ten 
opzichte van de werkelijk geleden schade.”

Voor grote groepen slachtoffers met psychische ongevalsgevolgen of 
bijvoorbeeld een whiplash valt volgens de NLE het ergste te vrezen. 
“Deze letsels zullen, net als bij veel huidige ongevallenverzekeringen, 
niet of slechts beperkt worden vergoed. Dat vinden wij een 
ongewenste verschraling voor alle verkeersslachtoffers en 
bovendien maatschappelijk onverantwoord. Wij willen hierover met 
verzekeraars het gesprek aangaan om te waarborgen dat ook bij deze 
verzekeringsvorm de rechten en belangen van letselslachtoffers 
optimaal behartigd kunnen blijven worden.”

VISIE OP DE MARKT
De NLE volgt de markt naar eigen zeggen positief kritisch. “In de loop 
der jaren is er veel veranderd ten goede, maar de eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat er ook nog veel zaken voor verbetering vatbaar zijn”, 
benadrukt Van Driel, die als eerste wijst op de onder druk staande 
resultaten bij verzekeraars. “Daardoor staat in verzekeraarshuizen 
kostenreductie hoog op de agenda. Te pas en te onpas wordt 
gehamerd op verlaging van de vergoeding voor letselexperts en 
advocaten. Zo wordt een premie-inkomstenprobleem in feite naar 
slachtoffers doorgeschoven.” Een ander gevolg van de grootschalige 

Als we niet uitkijken, 
dan ontstaat het gevaar 
dat nieuwe initiatieven 
als ‘1 Medisch Adviseur’ 

en herstelgerichte 
dienstverlening onnodig een 

vroege dood sterven

bezuinigingswoede bij verzekeraars is dat er op de schadeafdelingen 
te weinig mensen zijn voor het vele werk, vult Withagen aan, volgens 
wie bij sommige verzekeraars achterstanden in de afwikkeling van 
letseldossiers van vier à vijf maanden eerder regel dan uitzondering 
zijn. “Van het veel gebezigde credo ‘het slachtoffer centraal ‘ valt in 
de letselschadepraktijk niet veel te merken.”

Van Driel wijst op een ander negatief effect van de focus op 
kostenreductie. “In de letselschaderegeling was steeds meer sprake 
van een harmoniemodel, wat een snellere afwikkeling bevorderde 
en veel frustratie bij slachtoffers voorkwam. Maar inmiddels 
lijken we weer op de weg terug naar het aloude toernooimodel, 
met alle negatieve effecten van dien. Bovendien zijn de huidige 
marktonwikkelingen niet bevorderend voor de in onze ogen 
noodzakelijke innovatie waar eerder de rem op gaat dan het gas. 
Als we niet uitkijken, dan ontstaat het gevaar dat nieuwe initiatieven 
als ‘1 Medisch Adviseur’ en herstelgerichte dienstverlening onnodig 
een vroege dood sterven. Dat zou doodzonde zijn en het aanzien 
van zowel de letselbranche als de gehele verzekeringsbranche niet 
bepaald ten goede komen.”
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Otto Bekouw stapt per 1 september a.s. over van Philips naar Aon

VERZEKEREN ZIT TOCH MEER IN MIJN DNA 
DAN IK DACHT

HET IS ÉÉN VAN DE MEEST OPVALLENDE ‘TRANSFERS’ BINNEN DE VERZEKERINGSBRANCHE VAN DE AFGELOPEN PERIODE, 

ZO NIET DÉ OPVALLENDSTE: OP 1 JUNI JL. WERD BEKEND GEMAAKT DAT OTTO BEKOUW (44), HOOFD INSURANCE & 

RISK MANAGEMENT BIJ ROYAL PHILIPS, PER 1 SEPTEMBER A.S. IN DIENST TREED BIJ VERZEKERINGSMAKELAAR EN 

RISICOADVISEUR AON NEDERLAND ALS STRATEGIC GLOBAL ACCOUNT EXECUTIVE. DAARMEE KEERT HIJ TERUG NAAR 

DE VERZEKERINGSBRANCHE, WAAR HIJ IN DE JAREN ’90 ZIJN CARRIÈRE BEGON ALS MARINE UNDERWRITER BIJ FORTIS 

CORPORATE INSURANCE (INTERLLOYD). LATER WERKTE HIJ ALS INSURANCE CONSULTANT BIJ ABN AMRO EN ALS 

DIRECTEUR BIJ LÉONS CONSULTANCY, VOORDAT HIJ IN 2005 OVERSTAPTE NAAR DE WERELD VAN HET RISKMANAGEMENT: 

AANVANKELIJK BIJ TNT EXPRESS EN VANAF 2007 BIJ KONINKLIJKE PHILIPS N.V. BIJZONDERE BIJKOMSTIGHEID IS DAT 

BEKOUW NU AAN DE SLAG GAAT BIJ HET BEDRIJF WAARVAN ZIJN OVEROVERGROOTVADER JACOB BEKOUW ÉÉN VAN DE 

GRONDLEGGERS IS. HIJ RICHTTE IN 1868 BEKOUW LAMMLETH & MIJNSSEN OP, DAT LATER ALS BEKOUW MENDES OPGING 

IN ALEXANDER & ALEXANDER, DAT LATER WEER ONDERDEEL VAN AON IS GEWORDEN. DAARMEE WORDT OTTO NA ZIJN 

VADER EN NAAMGENOOT UITEINDELIJK TOCH DE VIJFDE GENERATIE BEKOUW IN AON-HUIZE. 

Waarom de overstap naar Aon?
“Na bijna negen jaar Philips en ruim elf jaar als risk & insurance 
manager te hebben gewerkt, was ik toe aan een nieuw avontuur en 
een nieuwe uitdaging. Ik heb hier veel mooie dingen meegemaakt, 
maar ik merkte dat ik de verzekeringsbranche en vooral het 
klantcontact begon te missen. Anders dan bij ons is verzekeren bij 
makelaars en verzekeraars toch de corebusiness. Ik ben er achter 
gekomen dat ik vooral een verzekeringsman in hart en nieren ben 
en dat verzekeren toch meer in mijn DNA zit dan ik al dacht.” 

Heeft het ‘ Aon-verleden’ van je vader en andere voorouders 
een rol gespeeld bij je keuze?
“In eerste instantie speelde dat geen enkele rol. Ik was vooral 
getriggerd door de interessante functie: klantcontact, nationaal 
en internationaal, en business development. In tweede instantie, 
toen de gesprekken waren afgerond, komt dat aspect een keer 
boven drijven. Het is toch wel een leuke bijkomstigheid dat ik 
uiteindelijk bij Aon ga werken, een bedrijf dat is ontstaan uit vele 
verzekeringsbedrijven, waaronder dat van mijn overovergrootvader 
(Bekouw Lammleth & Mijnssen). Ik word nu de vijfde generatie 
Bekouw bij Aon. Dat is toch wel bijzonder.” 

Wat houdt je nieuwe functie bij Aon in?
“Ik ga als Strategic Global Account Executive het Global Accounts 
team versterken. Mijn taak is gericht op het verstevigen van de 
dienstverlening in de volle breedte bij bestaande relaties in het 
global segment, waarbij ik uiteraard volop gebruik kan maken van 
mijn eigen jarenlange ervaring als klant van de verzekeringsbranche. 
Daarnaast ga ik me bezig houden met business development: 
nieuwe producten, diensten en oplossingen om het aanbod van 
Aon naar bestaande en nieuwe klanten verder te optimaliseren.” 

Hoe kijk je terug op je Philips-tijd?
“Met heel veel plezier en voldoening. Het waren negen mooie jaren, 
maar ook een zeer diverse periode met hele verschillende fases die 
Philips heeft doorgemaakt. Ik begon in een tijd van groei en vele 

nieuwe acquisities van grote bedrijven, die ook ondersteund moesten 
worden op riskmanagement- en verzekeringsgebied. Vervolgens 
kwam er een periode van economische krimp, die op beide terreinen 
heel andere uitdagingen met zich meebracht maar vakmatig zeker 
niet minder interessant. En de laatste jaren was er de periode van 
transformatie waarin Philips zich sterk heeft geheroriënteerd op zijn 
activiteiten. In deze periode zijn veel bedrijfsonderdelen afgestoten, 
waaronder TV, audio en laatstelijk licht, die allen eveneens een 
weerslag hadden op de werkzaamheden van mijn afdeling. Kortom, 
een prachtige tijd bij een prachtig bedrijf.”

Otto Bekouw: “De diversiteit is het allermooiste van het vak. Alles wat een 
bedrijf doet, onderneemt en overkomt heeft op de een of andere manier 
direct of indirect invloed op het werk van een risk & insurance manager.”

RISKS & SCHADETRANSFERS
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Waar ben je het meest trots op?
“Dat wij met een geweldig team van professionals heel veel 
verschillende projecten hebben kunnen verwezenlijken. Daarbij 
wil ik er voor mij persoonlijk twee uitlichten. Het realiseren van 
een wereldwijd verzekeringsprogramma voor employee benefits en 
van meer recente datum het opzetten van nieuwe verze kerings-
programma’s en afdelingen voor de diverse bedrijven die we recentelijk 
hebben afgestoten, inclusief het gehele veranderingstraject in het 
kader van het herpositioneren van onze captive.” 

Wat is het mooie aan het vak van risk & insurance manager?
“De diversiteit is het allermooiste. Philips is een groot en divers 
bedrijf en alles wat het bedrijf doet, onderneemt en overkomt heeft 
op de een of andere manier direct of indirect invloed op het werk 
van een risk & insurance manager. Wat dat betreft stopt het werk 
ook nooit en is het zaak alert te zijn en continu mee te bewegen met 
de ontwikkelingen van het bedrijf en de daarmee gepaard gaande 
veranderende risico’s. Het mooie van deze centrale functie is ook 
dat je een goed inzicht hebt in wat er speelt binnen een bedrijf en 
dat je bij veel verschillende facetten betrokken bent.” 

Wat neem je van de ruim tien jaar dat je aan klantzijde hebt 
gewerkt mee naar je nieuwe functie?
“Ik ben van mening dat ik door mijn ervaring bij TNT en Philips 
een beter inzicht heb in wat een klant wil en waaraan men 
behoefte heeft dan iemand die deze klantervaring niet heeft. Zo 
zal ik eerder de achterliggende reden van een boodschap van een 
klant snappen. Bijvoorbeeld dat men een bepaalde schade snel 
afgewikkeld wil zien omdat het gunstiger is dit mee te nemen in 
zijn kwartaalcijfers. Of dat er om commerciële redenen, zoals het 
afronden van een zakelijke deal met de klant, haast bij is om een 
bepaalde polistekst snel aan te passen. Kortom, door mijn verleden 
als risk & insurance manager kan ik de urgentie van bepaalde 
zaken aan klantzijde beter inschatten en daardoor intern de juiste 
prioriteiten aangeven teneinde de dienstverlening van Aon op 

verzekerings- en risicoadviesgebied nóg beter te laten aansluiten bij 
de klantbehoeften.”

Wat zijn volgens jou vanuit klantperspectief de voornaamste 
verbeterpunten binnen de verzekeringsbranche?
“In de eerste plaats een aantal zaken die onder de noemer 
klantgericht en klantvriendelijk werken kan worden samengevat: 
Luister beter naar de klant, handel sneller en leg in de service de 
focus op het kunnen ondersteunen en faciliteren van zakelijke 
transacties die anders moeilijk of niet tot stand waren gekomen. 
Daarnaast zou er in mijn ogen meer aandacht mogen zijn voor 
foutloos werken (het ‘First time right’-principe) en de branche 
nadrukkelijk mee willen geven sneller in te spelen op veranderingen 
in de markt en daarbij meer te denken in oplossingen dan in 
producten. En last but least zou ik makelaars en verzekeraars willen 
oproepen om nóg meer risico’s verzekerbaar te maken. Want dat 
is nodig met de transformatie van het zakelijke landschap met veel 
nieuwe technologische ontwikkelingen. Daardoor onstaan risico’s 
die we nog amper kennen en dit geeft weer een mooie kans om 
klanten te helpen met passende oplossingen.”

“Door mijn ervaring bij TNT en Philips heb ik een beter inzicht in wat 
een klant wil en waaraan men behoefte heeft dan iemand die deze 
klantervaring niet heeft. Zo zal ik eerder de achterliggende reden van een 
boodschap van een klant snappen.”

Maak risico’s nog meer 
verzekerbaar

ACTIEF EN PROGRESSIEF

NLE-leden treden uitsluitend 
op voor letselslachtoffers

Het belang van de klant staat centraal

— Persoonlijke aandacht

— Voortvarend proces

— Respectvolle bejegening

— Deskundig en professioneel



www.riskenbusiness.nl                      10

COLUMN

ADAM EN EVA. 
Bonnie en Clyde. James Bond 
en een batterij aan vrouwen 
(ik ben de tel kwijt geraakt).

De positie van de vrouw is in deze opsomming zo helder als wat: de mythe van de man zou niet hebben 
bestaan zonder het bestaan van de vrouw. En dat is altijd zo geweest. Weliswaar is er eeuwenlang eindeloos 
gediscussieerd over de vraag of de vrouw even belangrijk was als de man en of zij dezelfde rechten mocht 
hebben als de man, maar haar bestaan was altijd een voldongen feit. Maar bestaat zij zakelijk wel echt? 
Ondanks het feit dat de discussie omtrent rechten van vrouwen minstens net zo oud is als de weg naar Rome, 
is de discussie omtrent de vertegenwoordiging van de vrouwelijke sekse binnen bedrijven, en dan met name 
in de top functies, er eentje van de laatste tijd. De vraag is waarom? Waarom is het niet vanzelfsprekend dat 
vrouwen evengoed vertegenwoordigd zijn als mannen in alle denkbare functies van bedrijven? 

Hoe is het zo ver gekomen? Aan wie ligt dat nou? Aan de jaloerse man of aan de zichzelf onderschattende 
vrouw? Is de oorzaak gelegen in het feit dat de jaloerse man simpelweg niet kan geloven dat “dat hooggehakte 
blondje” - dat kennelijk net iets fanatieker dan hijzelf de sportschool heeft bezocht - de opdracht gegund 
heeft gekregen, omdat ze op de inhoud beter scoorde? Het spijt me amice, maar het is echt zo. Ze leverde 
een topprestatie op de content van haar werk. Hoe jammer is het dan dat jij die prestatie hebt “weggewuifd”. 
Simpelweg met één ruwe handbeweging van tafel hebt geveegd, voorzien van opmerkingen als “de klant zag 
haar ook wel zitten”, en “met zo’n uiterlijk ligt heel de wereld aan je voeten”. Lieve jaloerse man, stop daar 
mee. Je zet jezelf enorm voor aap. Voor vrouwen is het even lastig als voor jullie mannen om de top te bereiken. 
Zij zitten echt niet op jullie pesterijtjes te wachten. Het schoolplein hebben we allemaal achter ons gelaten. 
Hoop ik. Meen ik. Wil ik. 

Maar lieve vrouw met ambities om de top te bereiken. Ook jij kan nog wel wat leren. Meedoen in de top, is 
leveren in lijn met de functievereisten. Het liefste nog een beetje meer. Vrouwen dwingen geen respect en 
gelijke behandeling af bij mannen als ze niet op minimaal hetzelfde niveau presteren. Dus om vier uur naar 
huis gaan voor de zwemles van de kinderen, terwijl de rest overwerkt, is geen goed plan. Evenmin het te laat 
verschijnen bij een super belangrijke meeting, omdat je echt moest kolven. En dan nog even over die clubjes. 
Speciale Eva’s-only-clubjes hebben een soort averechts effect op mannen. En ik snap dat wel. Het expliciet 
onderstrepen van het vrouw zijn, is tevens onderstrepen dat je anders bent. Want zij, de mannen, mogen er 
niet bij zijn. Eva’s-only, dus weg met Adam. Maar andersom debatteren we hard voor gelijke behandeling. Hoe 
eerlijk is dit? En als we toch bezig zijn: stop je pruillip terug in je tas als de tl-verlichting boven je bureau stuk 
is gegaan en vervang hem zelf. Hups, high heels uit, en klim zelf op die ladder. 

Het onderwerp van gender-diversity zal de gemoederen nog wel een tijd bezig houden. Weliswaar vinden zo 
wel mannen als vrouwen het vraagstuk van de gender-diversity rationeel een no brainer (vanzelfsprekend 
bepleiten we gelijke kansen voor beide seksen en dient de samenstelling van het personeel binnen een 
bedrijf een realistische afspiegeling te zijn van de maatschappij waarin we leven). Maar in de praktijk vinden 
we het gewoon lekker om Mars en Venus tegen elkaar uit te spelen op het moment dat het ons uitkomt. Maar 
ik zou willen bepleiten dat we de expliciete promotie van vrouwen staken, dat we stoppen met vrouwelijke 
collega’s enkel te beoordelen op de lengte van haar hak en de diepte van haar decolleté, maar dat we in plaats 
daarvan van de gender-diversity een human-diversity discussie maken. Waar het mijns inziens omgaat is dat 
de opbouw van het personeelsbestand dusdanig is dat het een ieder uitnodigt om te solliciteren, een ieder 
triggert om deel uit te willen maken van het team. Dat een ieder gelukkig is met zijn/haar baan. Dat het bedrijf 
waar men werkt uitnodigt, prikkelt en inspireert. Een veilige omgeving waarin je jezelf kunt en mag zijn. Adam 
en Eva. Romeo en Julius. Mohammed en Fatima. Klaas. Shreety. John. Salomon. Iedereen. Zelfs de hond. 

Rianne Baumann
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COMPLIANCE & ETHIEK CENTRAAL 
OP VRT-SYMPOSIUM

HET JAARLIJKSE VRT-SYMPOSIUM STOND DIT JAAR IN HET TEKEN VAN HET THEMA ‘COMPLIANCE & ETHIEK’, DAT WERD 

BELICHT VANUIT DRIE VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN: VOORMALIG VERZEKERAAR EGBERT GERRITSEN, MANAGER 

DOORLOPEND TOEZICHT BANKEN EN VERZEKERAARS BIJ TOEZICHTHOUDER AFM, DEED DAT VANUIT HET PERSPECTIEF 

VAN TOEZICHTHOUDER AFM; ANNIE BEUGELING, JURIDISCH ADVISEUR EN COMPLIANCE OFFICER BIJ DEKRA VANUIT DE 

KANT VAN HET BEDRIJFSLEVEN, TERWIJL CHARLES BORREMANS, PARTNER BIJ RECLAMEBUREAU GOUD UBERCONNECTED, 

SPRAK OVER DE RELATIE TUSSEN ETHIEK EN RECLAME.

In de financiële sector wordt de 
term ‘compliance’ gebruikt voor de 
naleving van wet- en regelgeving. In 
ons land wordt hierop toegezien door 
De Nederlandsche Bank en door de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Gerritsen sprak over het ‘Twin Peaks 
Model’. DNB is er voor het prudentieel 
toezicht (Is de onderneming gezond?) 
en de AFM voor het gedragstoezicht 
(Hoe gaan financiële ondernemingen 
met het klantbelang om?). Hij maakte 
het verschil in benadering duidelijk 
aan de hand van de woekerpolisaffaire. 
“De DNB bekijkt de impact ervan op 
de continuïteit van de verzekeraars; 
wij kijken naar de gevolgen voor de 
belangen van de klanten.” 

MISSIE
In de missie staat dat ‘de AFM zich sterk maakt voor eerlijke en 
transparante financiële markten en als onafhankelijke toezichthouder 
bijdraagt aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland’. “We 
hebben als AFM een gewaagd doel: in 2022 willen wij aantoonbaar 
een grensverleggende toezichthouder zijn. Daarbij zijn de 
kernwaarden autonoom, verbinden, zorgvuldig en doortastend. 
Zo willen wij geen papieren tijger zijn, maar een toezichthouder 
die doorpakt. Onze prioriteiten voor de komende drie jaar zijn het 
verkleinen van de ongewenste risico’s in de financiële markten door 
regulier en thematisch toezicht, versterken en vernieuwen van het 
toezicht door gericht te investeren in technologie en methodieken 
en vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid 
van de organisatie van de AFM”, aldus Gerritsen. Volgens hem 
hebben ter voorkoming van voorzienbare problemen kwetsbare 
klantgroepen in het domein retail passend advies, begrijpelijke 
producten en passende dienstverlening nodig. “De focus van de 
AFM ligt dan ook op kleine beleggers, huiseigenaren, MKB-klanten 
en pensioenverzekerden. Al houden we natuurlijk ook toezicht op 
de kapitaalmarkten, accountants en de kwaliteit van de financiële 
dienstverlening.” 

AANPAK EN SANCTIES
Hoe houdt de AFM toezicht? Volgens Gerritsen heeft de AFM gekozen 
voor ‘probleemgestuurd toezichthouden’. “In onze optiek moet 
een toezichthouder helpen om de problemen in de maatschappij 

op te lossen en zich niet alleen 
richten op de letter van de wet. Of 
problemen ‘voorbij de letter van de 
wet’ worden opgepakt hangt af van 
de vraag of het probleem binnen 
de missie van de AFM valt en/of 
de samenleving verwacht dat wij 
het probleem zullen oppakken. 
Uiteraard is het ook relevant 
dat wij hiervoor de organisatie, 
kennis en vaardigheden in huis 
hebben. Overigens kunnen ook 
andere interventies dan formele 
effectief zijn. Vanuit de gedachte 
dat de kernvaardigheid van 
een toezichthouder gedrags-
beïn vloeding is, hebben wij als 
AFM breed geïnvesteerd in het 
ontwikkelen en toepassen van 
interventies.” 

De AFM staat hiertoe tal van beïnvloedingmiddelen ter beschikking 
om gedrag bij een financiële onderneming tot stand te brengen: 
hard, zacht, formeel en informeel. Gerritsen benadrukte dat de AFM 
allesbehalve voorstander is van sancties als boetes, dwangsommen 
of zelfs het intrekken of opschorten van de vergunning. “Wij opteren 
vooral voor het overtuigen, instrueren en adviseren van partijen en 
voor samenwerking en het inspelen op informele sociale controle 
en heersende normen (“Zou je dit product ook aan je moeder 
verkopen?”). Ook waarschuwen en dreigen met sancties behoort 
uiteraard tot de mogelijkheden. En waar nodig zullen natuurlijk ook 
de formele maatregelen ingezet worden.”

KLANTBELANG CENTRAAL 
Zoals gezegd, staat in het toezicht bij de AFM het klantbelang 
centraal. “Dat werkt door in de gehele keten: productontwikkeling, 
marketing en promotie, verkoop en advies en de nazorg. Daartoe 
wordt sinds 2010 in het ‘klantbelang dashboard verzekeraars’ 
bijgehouden hoe verzekeraars scoren op het gebied van ‘klantbelang 
centraal’. “Het is een feit dat verzekeraars sinds 2010 meer sturen 
op het aspect klantbelang. Sindsdien is de score geleidelijk gestegen 
van 2,5 naar 3,4 (op de schaal van 1 tot 5), al is er in 2014 sprake 
van en kleine teruggang in vergelijking met het jaar daarvoor. “Het is 
duidelijk dat het vertrouwen in de financiële sector broos en is nog 
niet op het niveau is dat we met z’n allen zouden willen. Voor het 

Egbert Gerritsen: “Voor het 
vertrouwensherstel in de 
financiële sector is er een 
fundamentele cultuur- en 
gedragsverandering nodig”

Annie Beugeling: “Negatieve 
berichtgevingen in relatie 
tot bedrijven en organisaties 
bewerkstelligen een afkalvend 
vertrouwen in die bedrijven 
en organisaties. En dat terwijl 
vertrouwen de basis is voor 
succes.”

CLAIMS
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vertrouwensherstel in de financiële 
sector is er een fundamentele 
cultuur- en gedragsverandering 
nodig”, aldus Gerritsen, volgens 
wie cultuur een belangrijke 
onderliggende fundamentele 
oorzaak is van misstanden en het 
niet handelen in het belang van de 
klant.

COMPLIANCE EN HET 
BEDRIJFSLEVEN

De Enron-affaire (boekhoudfraude), de ‘sjoemelsoftware’ bij 
Volkswagen en het corruptieschandaal bij de FIFA. Het zijn 
volgens Annie Beugeling, juridisch adviseur en compliance officer 
bij DEKRA, enkele voorbeelden die de toegenomen aandacht 
illustreren voor integriteit en ethiek binnen organisaties en bedrijven. 
“Negatieve berichtgevingen in relatie tot bedrijven en organisaties 
bewerkstelligen een afkalvend vertrouwen in die bedrijven en 
organisaties. En dat terwijl vertrouwen de basis is voor succes. Met 
het besef dat ondernemingen blootstaan aan integriteitsrisico’s 
en daarmee reputatierisico’s voelen veel ondernemingen zich in 
toenemende mate genoodzaakt tot het nemen van maatregelen 
om deze integriteits-en reputatierisico’s te voorkomen dan wel tot 
een minimum te beperken en passen daartoe compliance toe”, 
aldus Beugeling, volgens wie compliance het naleven van wet- en 
regelgeving betekent en afhankelijk van het soort onderneming 
wordt de term compliance ook wel gehanteerd om te refereren aan 
de interne normen en waarden van de organisatie zelf. Overigens 
zijn financiële instellingen wettelijk verplicht compliance in de 
organisatie te verankeren.

DEKRA heeft voor de gehele organisatie de ‘DEKRA Corporate 
Compliance Guidelines’ opgesteld, bestemd voor zowel de 
individuele medewerkers als voor de organisatie zelf. Deze richtlijnen 
zijn opgesteld om de organisatie-integriteit te bewaken en leunen 
daarbij volgens Beugeling op een aantal doelstellingen. Zoals 
naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en bescherming 
van de organisatie, de medewerkers en het management van 
DEKRA tegen juridische maatregelen, zoals een schadeclaim of 
een vervolging door het Openbaar Ministerie. “Elk handelen dient 
voorts recht te doen aan de principes waar DEKRA als organisatie 
voor staat (de interne normen en waarden van de organisatie zelf), 
er moet oog zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en tot slot moet handhaving van de organisatie-reputatie (objectief, 
onafhankelijk, deskundig en servicegericht) centraal staan.”

In aanvulling op de eigen compliance-regels is DEKRA ook 
gebonden aan de door branche- en beroeporganisaties opgelegde 
gedragscodes: de gedragscode schade-expertiseorganisaties, 
de gedragscode verzekeraars en de gedragsregels van zowel het 
NIVRE als van het VRT zijn een aantal voorbeelden waaraan wordt 
gerefereerd. “Voor elke medewerker van DEKRA is het zaak alle 
schijn van partijdigheid en mogelijke belangenverstrengeling 
te vermijden”, benadrukte Beugeling, die de compliance- en 
ethiekproblematiek verduidelijkte aan de hand van een tweetal 

sprekende casussen. Dat zij na afloop van haar presentatie 
werd beloond met een fles wijn, zorgde in het verlengde van de 
behandelde materie voor de nodige hilariteit in de zaal.

ETHIEK EN RECLAME
Ethiek en reclame, gaat dat wel samen?, was de eerste vraag die 
bij reclamedeskundige Charles Borremans opkwam toen hij door 
het VRT werd gevraagd om een lezing over dit thema te houden. 
Hij verdiepte zich erin en kwam niet alleen tot een buitengewoon 
onderhoudend verhaal gelardeerd met prachtige aansprekende 
reclamevoorbeelden, maar ook tot een verrassende conclusie. 
Volgens de spreker is er in de wereld van reclame sprake van 
een voortdurende ethische uitdaging. Is in reclame en marketing 
alles toegestaan om producten aan de man of vrouw te brengen? 
Is er een grens tussen verleiden en misleiden? Mag een leugentje 
om bestwil? Mogen kreten als ‘de beste’, ‘de goedkoopste’, ‘de 
lekkerste’? En mag je in je reclame-uitingen vergelijkingen maken 
met de concurrentie? Je zou bijna zeggen van wel als je Borremans’ 
verhaal hoorde en de getoonde voorbeelden zag.

Borremans nam zijn gehoor mee in ruim 100 jaar geschiedenis 
van reclame, een vak dat vooral gaat om het opvallen. En daarin 
gaan bedrijven soms heel ver, zo blijkt onder meer uit de bewust 
shockerende reclames van Benneton, waarin taboes als kerk, 
rassendiscriminatie en aids werden aangegrepen om hun kleding 
onder de aandacht te brengen. De reclamedeskundige maakte 
duidelijk dat ethiek niet universeel is en dat er verschillen zijn per 
land, cultuur en tijdsperiode. Hierbij toonde hij onder meer dezelfde 
reclame-uitingen, die met het oog op de cultuurverschillen waren 
aangepast (vrouw in IKEA-advertentie verwijderd in Arabische 
landen). Dat ‘goede smaak’ en ‘publieke opinie’ door de jaren heen 
veranderen, maakte hij duidelijk aan de hand van een voorbeeld 
van een zeepreclame uit de vorige eeuw, waarin de suggestie werd 
gewekt dat een donker gekleurd jongetje door gebruik van de zeep 
dezelfde ‘schone, frisse’ uitstraling zou krijgen als het naast hem 
afgebeelde blonde meisje. Zo’n advertentie zou tegenwoordig niet 
meer kunnen. Hoewel... Aansluitend toonde hij een recente Chinese 
TV-commercial voor een wasmiddel, waarin een dondergetinte 
jongeman - nadat hij door zijn vriendin in de wasmachine was 
gestopt - er als een lichtgekleurde Chinees uitkwam……. 

CONCLUSIE ETHIEK & RECCLAME
De Chinese tv-commercial gaf duidelijk aan welke ethische ruimte 
reclamemakers soms nemen om hun producten aan de man of 
vrouw te brengen. Omdat reclamemakers ertoe neigen om – 
zonder wroeging de waarheid geweld aan te doen – zoveel mogelijk 
ethische ruimte nemen en de consument zich voor een deel veel 
laat aanleunen, creëert reclame volgens Borremans soms (volgens 
criticasters: vaak) een wel heel gereconstrueerde werkelijkheid, die 
naarmate die ongeloofwaardiger wordt als steeds minder onethisch 
wordt ervaren. “Dit alles leidt tot een bijzondere paradox dat, als je in 
reclame niet onethisch wilt handelen, je het beste ongeloofwaardige 
reclame kunt maken. Dus hoe groter de overdrijving, hoe vetter de 
humor, hoe grover de leugen, des te geringer de kans op morele 
uitglijders!

Charles Borremans: “Als je in 
reclame niet onethisch wilt 
handelen, kun je het beste 
ongeloofwaardige reclame 
maken.”
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Enige op de bedrijfstak afgestemde academische studie ook in modules te volgen

MASTEROPLEIDING VERZEKERINGSKUNDE 
& ERM IN SEPTEMBER WEER VAN START

BIJ DE TRADITIONELE OPENING VAN HET ACADEMISCH JAAR – DIT JAAR 

OP 6 SEPTEMBER A.S. – GAAT AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

OOK WEER EEN NIEUWE EDITIE VAN DE MASTEROPLEIDING 

VERZEKERINGSKUNDE VAN START. HET IS DE ENIGE ACADEMISCHE 

OPLEIDING DIE VOLLEDIG IS AFGESTEMD OP DE BEDRIJFSTAK: MET 

TWEE AFSTUDEERRICHTINGEN: VERZEKERINGSKUNDE EN ENTERPRISE 

RISK MANAGEMENT. SINDS ENKELE JAREN KAN DE OPLEIDING OOK IN 

AFZONDERLIJKE MODULES WORDEN GEVOLGD. “DE OPLEIDING BRENGT 

JE KENNIS NAAR EEN HOOG NIVEAU – RUIM BOVEN DE WETTELIJKE 

WFT-EISEN – VERGROOT JE EMPLOYABILITY, BIEDT JE EEN NETWERK 

VOOR HET LEVEN MET BOVENDIEN DE MSC-TITEL ALS BELONING”, 

BENADRUKT PROGRAMMADIRECTEUR ROB WAGENVOORD.

Hij kan erover meepraten. Wagenvoord, in het dagelijks leven 
werkzaam als directeur Corporate Risk Solutions bij Willis Towers 
Watson, is sinds 2014 als programmadirecteur verbonden aan de 
masteropleiding van de Amsterdam Business School, onderdeel 
van UvA. Hij is tevens één van de studenten van het eerste uur en 
weet uit eigen ervaring wat het nut, belang en voordelen zijn van 
de opleiding voor de praktijk van alledag. “De opleiding is mijn 
adviespraktijk zeker ten goede gekomen, mede doordat ik een beter 
beeld en inzicht heb verkregen van de financiële en andersoortige 
risico’s waarvoor (grote) bedrijven zich gesteld zien. Ik durf dan 
ook te stellen dat de masteropleiding van mij een betere en meer 
volwaardige verzekeringsman heeft gemaakt. Bovendien heb ik er 
een nuttig netwerk aan vakcollega’s aan over gehouden.” 

ACADEMISCH NIVEAU
Volgens Wagenvoord is de opleiding vooral bestemd voor professionals 
in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verbreden. 
“Professionals die toe zijn aan een nieuwe stap in hun carrière of die 
deze stap net hebben gemaakt. Het deelnemersveld is zeer divers; 
jong en oud(er). De helft van de mensen die de opleiding volgt komt 
uit de verzekeringsbranche; de andere helft werkt bij het intermediair, 
de advocatuur of de consultancypraktijk. Het gaat bijvoorbeeld om 
mensen met een accountancy- of juridische opleiding die meer 
willen weten van verzekeringskunde. Of verzekeringsmensen die 
zich verder willen verdiepen in (enterprise) risk managment.” 

Zoals aangegeven, is de Master Verzekeringskunde de enige 
opleiding waarin verzekeringskennis op academisch niveau wordt 
uitgediept. De opleiding biedt een multidisciplinair programma, dat 
is opgebouwd uit de deelgebieden financiële economie, actuariaat, 
recht en bedrijfskunde. “De studenten krijgen een uniek programma 
voorgeschoteld waarin wetenschappelijke diepgang en praktische 
toepasbaarheid aan elkaar gekoppeld zijn. Ook krijgen zij een gedegen 
inzicht in de samenhang tussen de vier genoemde deelgebieden en 
de verzekeringspraktijk en in de internationale, maatschappelijke 
culturele en ethische context waarbinnen verzekeringskunde wordt 

beoefend,” verklaart de programmadirecteur, die trots zegt te zijn op 
het feit dat zowel de VNAB als de NARIM (de Edwin Meyer Award, 
i.s.m. de M200) prijzen hebben toegekend aan de studenten met de 
beste scriptie. Wij zien dat als een erkenning van de opleiding door 
de markt.” 

DE OPLEIDING
Om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding is een 
academische opleiding vereist; professionals met een hbo-opleiding 
dienen een premaster traject te volgen. De opleiding bestaat uit drie 
lagen: voor het eerste studiejaar zijn dat de basisvakken (verzekerings- 
en privaatrecht, financiële economie, actuariaat: kwantificeren 
van risico’s en bedrijfskunde) en de verdiepingvakken financiële 
economie, enterprise risk management, verzekeringseconomie en 
bedrijfskunde en risico. In het tweede jaar komen daar, naast het 
vak balans- en risicomanagement, voor ‘Verzekeringskunde’ de 
specialisatievakken verzekeringsrecht en regulering en toezicht bij 
en voor ‘Enterprise Risk Management’ de twee specialisatievakken 
operationeel risk management en risk management strategie. Beide 
richtingen worden afgesloten met een scriptie, inclusief research 
atelier. 

Geheel in de huidige trend van kortlopend onderwijs zijn sinds 
enkele jaren de verschillende modules ook afzonderlijk te volgen, 
waarbij elk vak zeven colleges omvat van elk drie uur. “Daarmee 
komen we tegemoet aan de wensen van de markt. Zo kunnen 
studenten de opleiding hierdoor nog beter laten aansluiten bij hun 
individuele(kennis- en opleidings)wensen en behoeften”, aldus 
Wagenvoord zijn hierbij vooral de modules verzekeringsrecht, 
actuariaat (schade) en enterprise risk management in trek. 

De masteropleiding Verzekeringskunde gaat 6 september weer 
van start. De colleges worden elke dinsdagmiddag gegeven bij 
de Amsterdam Business School in Amsterdam. Hiervoor zijn 30 
plaatsen beschikbaar voor de volledige opleiding en de modules 
tezamen. Voor meer info en aanmelden: www.verzekeringskunde.nl.

Rob Wagenvoord: “Studenten krijgen een uniek programma 
voorgeschoteld waarin wetenschappelijke diepgang en 
praktische toepasbaarheid aan elkaar gekoppeld zijn.”

INSURANCE & RISKS



www.riskenbusiness.nl                      14

EMN MASTERCLASS:
HET RISICO VAN DAKINSTORTINGEN DOOR 

WATERACCUMULATIE EN SNEEUWDRUK
DE OORZAAK VAN BOUWKUNDIGE SCHADES BIJ REGEN EN SNEEUW IS IN HET 

ALGEMEEN NIET GELEGEN IN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN, MAAR IN HET 

ONTWERP EN/OF DE UITVOERING VAN DE CONSTRUCTIE. HET WEER IS ECHTER 

WEL VEELAL EEN OMSTANDIGHEID WAARBIJ HET GEBREK AAN DE ORDE KOMT. 

DAT ZEI PROF. IR. SIMON WIJTE (ADVIESBUREAU IR. J.G. HAGEMAN B.V.), 

TIJDENS DE EMN MASTERCLASS ‘WATERACCUMULATIE EN INSTORTING VAN 

PLATTE DAKEN’. DAARIN GAF HIJ AAN DAT OOK CONSTRUCTIES VAN VOOR 1992 

VOLGENS HET BOUWBESLUIT BESTAND MOETEN ZIJN TEGEN BELASTING DOOR 

REGENWATER.

Wijte heeft veel ervaring met de analyse van bouwkundige 
constructieve schades. Adviesbureau Hageman is in de laatste 20 jaar 
betrokken geweest bij ruim 200 schadegevallen als gevolg van regen 
en sneeuw, zoals de bekende dakinstorting bij Ikea in Amsterdam 
in 2005. “Die schade heeft de bouwsector aan het denken gezet en 
sindsdien wordt er anders gekeken naar gebouwen met lichte stalen 
daken. Overigens komen dakinstortingen door sneeuwdruk veel 
minder vaak voor dan door overvloedig regenwater. Aan de andere 
kant zijn sneeuwschades in het algemeen omvangrijker dan schade 
bij regen. Als het fout gaat, gaat het vaak goed fout.” 

WATERACCUMULATIE
De hoogleraar omschreef wateraccumulatie als ‘de lokale 
opeenhoping van water op een dak die wordt veroorzaakt doordat het 
dak vervormt ten gevolge van het gewicht van het water’. Overigens 
beperkt de omvang van wateraccumulatieschades zich lang niet 
altijd tot het dak. Er zijn ook genoeg voorbeelden bekend waarbij de 
gevel van het pand hierdoor werd omgetrokken. Wateraccumulatie 
treedt volgens Wijte voornamelijk op bij een combinatie van een 
gebrek aan het hemelafvoerwatersysteem, neerslag met een hoge 
intensiteit en een constructie met een beperkte wateropvoerende 
capaciteit. “Dat eerste is vaak het gevolg van een verstopte afvoer. 
Onderhoud op het dak gebeurt niet of nauwelijks. Overigens is 
het gebrek aan een adequate afvoer van het hemelwater niet 
altijd op het dak te vinden. Ook onvoldoende capaciteit van het 
gemeentelijk riool kan tot een verzameling van regenwater op het 
dak leiden. Niet in de laatste plaats doordat bij het ontwerp van 
hemelwaterafvoersystemen er vaak wordt uitgegaan van een lagere 
neerslagintensiteit dan bij een noodvoorziening noodzakelijk is.” 

De hoogleraar gaf verder aan dat schades als gevolg van 
wateraccumulatie voornamelijk optreden bij constructie met ‘platte 
daken’, daken met een beperkt gewicht en/of daken met een groot 
oppervlak. “De helling van een dak is in grote mate bepalend voor 
de wateropvoerende capaciteit en wordt bepaald door het afschot 
en de zeeg, de gebogen lijn in een constructie. Naarmate de helling 
beter is, des te hoger de waterstand kan worden en des te beter de 
afvoer en dus minder kans op wateraccumulatie. Overigens heeft 
Nederland meer last van dit probleem dan welk ander land“, aldus 
Wijte, volgens wie de sterkte van deze dakconstructie vaak geen 
invloed heeft op de watervoerende capaciteit. “Dat hebben wel de 
hoogteligging ten gevolge van het afschot/helling, de stijfheid van 
de liggers en de grootte van de overspanning.” Daarnaast wordt 
de plaats van de instorting bepaald door hoogteverschillen door 
maatafwijkingen en/of bouwfouten, de windrichting en –kracht en 
de constructieve eigenschappen.

WAT TE DOEN?
Wat moet er worden gedaan om de kans op schade bij 
wateraccumulatie te voorkomen? Wijte noemde aan aantal punten. 
“Ontwerp in de eerste plaats een deugdelijk noodafvoersysteem 
dat in staat is om bij de combinatie van een voorgeschreven 
neerslagintensiteit en een volledige verstopping van het reguliere 
systeem de waterstand te beperken tot onder de wateropvoerende 
capaciteit van de constructie. De schade door wateraccumulatie kan 
worden voorkomen als de wateropvoerende capaciteit van het dak 
wordt bepaald, de noodafvoeren zodanig worden ontworpen dat de 
benodigde waterstand op het dak kleiner is dan de wateropvoerende 
capaciteit. Sluit daarnaast het noodafvoersysteem niet aan op het 
gemeenteriool, maar zorg voor een systeem met een vrije uitloop 
en voor een noodafvoersysteem dat niet gevoelig is voor vervuiling. 
Gebruik bijvoorbeeld geen roosters met kleine openingen, maar zorg 
ervoor dat deze groot genoeg zijn” 

Simon Wijte: “Onderhoud op het dak gebeurt niet 
of nauwelijks.”

RISKS



www.riskenbusiness.nl                      15

Op basis van het gegeven dat het deel van de staalconstructie in 
het algemeen vaker voorkomt in de constructie en de grootte van de 
regenwaterbelasting kan worden beïnvloed door de uitvoeringswijze 
van de noodafvoeren, heeft volgens Wijte het lokaal versterken 
van de constructie geen zin. Hij beveelt daarom het volgende aan 
bij herstel: “Herstel tot de oorspronkelijke constructie, bepaal de 
wateropvoerende capaciteit, ontwerp deugdelijke noodafvoeren 
en check de bestaande constructie voor eisen van de bestaande 
bouw.”
 
DAKINSTORTINGEN DOOR SNEEUW
Verder stond Wijte stil bij dakinstortingen door sneeuw, met name 
bij de 93 incidenten in november 2005 waarbij volgens een rapport 
van VROM Inspectie het schadebedrag groter was dan 50.000 
euro. In bijna de helft van de gevallen was destijds sprake van een 
volledige instorting (46%), bij 26% van een gedeeltelijke instorting 
en bij 28% van een ernstige doorbuiging van de dakconstructie. 
“De algehele conclusie van de analyse naar de oorzaak van deze 
dakinstortingen is dat de bezweken constructies niet voldeden 
aan de eisen van de bouwvoorschriften. Er was sprake van onjuist 
ontworpen details en/of een afwijkende uitvoering.” 

In de afsluitende vragenronde zei de hoogleraar desgevraagd dat 
metaalmoeheid nimmer een rol speelt rol bij gebouwen en dat 
bij veranderingen, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen 
wat gewicht toevoegt, het altijd nodig is een nieuwe berekening 
van de constructie te laten maken omdat hierdoor gewicht aan 
de constructie wordt toegevoegd, maar ook de hoogteligging van 
het dak wordt beïnvloedt. “Bovendien is in Nederland de toetsrol 
die het Bouw- en Woningtoezicht uitvoerde vaak weggevallen en 
heeft niemand die taak overgenomen, met alle mogelijke gevolgen 
en problemen van dien voor zowel eigenaren, verzekeraars als voor 
onze eigen beroepsgroep”, aldus Wijte, die tot slot verzekeraars 
opriep in de polisvoorwaarden anders om te gaan met regen en 
sneeuw.

AANSPRAKELIJKHEID- EN VERZEKERINGSRECHTELIJKE 
KANTTEKENINGEN
Mr. Peter Knijp (Stadermann Luiten Advocaten) belichtte de 
juridische aspecten van de dakinstortingsproblematiek. Verwijzend 
naar de dekkingssystematiek rond instortingsschades noemde hij 
twee zaken die geregeld voor problemen zorgen: de uitleg van de 
polisvoorwaarden (Het afbakeningsprobleem tussen constructie- 
en ontwerpfouten) en de causaliteitsproblemen (wat is de 

schadeoorzaak : storm of wateraccumulatie?). “Het blijft vooral een 
praktijkdiscussie. Daarbij is het verwarrend dat opstalpolissen vaak 
constructiefouten uitsluiten en dat CAR-polissen vaak afzonderlijk 
ontwerpfouten, uitvoeringsfouten en constructiefouten benoemen. 
Schade is vaak een cumulatie van íssues’: storm, neerslag. 
constructiefout. De vraag wat de dominante schadeoorzaak is 
dient van geval tot geval te worden bekeken”, aldus de advocaat, 
die zijn gehoor specifiek wees op de verschillen tussen de 
verzekeringsrechtelijke en aansprakelijkheidsrechtelijke kant van 
een schadedossier.

Regres (schadeverhaal op derde) en samenloop (meerdere 
polissen dekken eenzelfde belang) waren twee andere zaken die 
hij belichtte. “De praktijk van alledag leert dat de mogelijkheden om 
een schade te verhalen op een andere partij (regres) dan wel op een 
andere verzekeraar (samenloop) door marktpartijen lang niet altijd 
worden benut. Bijvoorbeeld door middel van subrogatie of bij een 
toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, wanprestatie of uit 
hoofdelijkheid”, aldus Knijp, die subrogatie, de ‘tijdelijke’ regeling 
verhaalsrechten (6:197) en de Bedrijfsregeling Brandregres (Bbr) 
als hobbels en obstakels bestempelde. “Let bij subrogatie vooral 
op het eigen risico, de ontoereikende verzekerde som en op 
het feit dat de verzekerde belang houdt bij de regresvordering. 
Duidelijke communicatie hierover is belangrijk.” Daarnaast noemde 
hij samenloop een ‘ondergeschoven kindje’. “Ik heb het idee dat 
dit soms wat blijft liggen. Onbekend maakt onbemind. Ook is van 
belang welke verzekeraar als eerste wordt aangesproken. Dat 
kan, afhankelijk van de verzekerde som, soms veel geld schelen. 
Overigens is samenloop geen dwingend recht , dus afwijken mag.... 
en dat gebeurt dan ook veelvuldig.” 

ROL VAN DE EXPERT 
Aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk van alledag 
werd de rol van de expert, als ‘spin in het web’, toegelicht door 
ing. Joep Delissen (EMN). Tijdens de casusbehandeling door Dick 
Emmink en Joep Delissen (beiden EMN) werd naast het onderzoek 
naar de oorzaak vooral ook ingegaan op de betrokken partijen 
en achterliggende verzekeringen zoals opstal, AVB, BAV en CAR 
alsmede verjaring en de (on)mogelijkheden van regres. <<

Schade is vaak een 
cumulatie van íssues’: 

storm, neerslag. 
constructiefout

Peter Knijp: “Samenloop is een ondergeschoven kindje.”
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20-JARIG NARIM KIJKT VOORAL 
NAAR DE TOEKOMST 

GEVRAAGD NAAR DE GROTE VERANDERINGEN IN HET 

20-JARIG BESTAAN VAN DE NARIM ZEI VOORZITTER 

ANNEMARIE SCHOUW TIJDENS HET CONGRES VAN HAAR 

ORGANISATIE IN NOORDWIJK AAN ZEE ONDER MEER DAT 

HET VAK MEDE DOOR DE ONTWIKKELING VAN SPECIFIEKE 

OPLEIDINGEN STERK IS GEPROFESSIONALISEERD EN 

DAT DE RISK & INSURANCE MANAGERS EEN MEER 

STRATEGISCHE ROL VERVULLEN BINNEN DE BEDRIJVEN 

WAARVOOR ZE WERKEN. ZIJ BESLOOT MET DE BOODSCHAP 

AAN DE MARKT DAT ER MEER KENNIS MET ELKAAR 

MOET WORDEN GEDEELD. HET JUBILEUMCONGRES 

VAN DE NARIM WERD BIJGEWOOND DOOR ONGEVEER 

425 BRANCHEGENOTEN, EEN ABSOLUUT RECORD IN 

DE 20-JARIGE HISTORIE VAN DIT MARKTEVENEMENT. 

DE NARIM-VOORZITTER ZEI DAN OOK ‘TROTS EN ZEER 

TEVREDEN’ TERUG TE KIJKEN OP HET JUBILEUMEVENT. 

Verwijzend naar het congresthema ‘Facing the future’ zei FERMA-
president Jo Willaert dat alle riskmanagementorganisaties in Europa 
met dit thema bezig zijn. ‘We moeten zelf het beroep van risk 
manager verder vormen. Professionalisering en positionering zijn 
noodzakelijk om de functie van risk manager de inhoud te geven 
die het verdient”, aldus Willaert, volgens wie de risk & insurance 
manager nu nog te vaak ‘onzichtbaar’ is voor de top van de 
organisatie. “Zonder een duidelijke positionering is het moeilijk om 
als specialist de meerwaarde van je adviezen aantoonbaar te maken 
aan de board. Risk managers krijgen vanwege hun onzichtbaarheid 
niet de gewenste steun vanuit de top. Terwijl het in dit beroep juist 
belangrijk is om vanuit een helicopterview op hoog niveau overzicht 
te hebben over de verschillende afdelingen en silo’s.”
 
Om de positie van de risk manager wel de gewenste positie te geven 
binnen hun organisaties, is volgens Willaert een Europese certificering 
een belangrijk element. FERMA heeft hiervoor een ambitieus 
opleidingsproject met bijbehorende certificering en accreditering 
gelanceerd: Rimap.” Op de vraag van dagvoorzitter Rens de Jong 

wat hij bereikt wil hebben als zijn tweejarig voorzitterschap voorbij is 
(in 2017) zei Willaert als eerste een nog beter contact na te streven 
met de nationale associaties. “Daarnaast moet in 2017 de hogere 
vakopleiding een feit zijn, willen we als FERMA een gesprekspartner 
zijn bij alle Europese instituten, dient de lobby richting Europese 
overheden en met name de Europese Commissie meer inhoud 
krijgen en moet het vak van risk & insurance manager nog meer 
erkenning krijgen binnen bedrijven dan nu het geval is. We hebben 
op dat vlak reeds de nodige stappen gezet, maar we zijn er nog niet”, 
besloot de FERMA-president. 

SHORT TERM GREEDY
Wie zijn boek ‘Het kan niet waar zijn’ had gelezen, wist het al. Nu 
weten ook de overige deelnemers aan het NARIM-congres het. 
Joris Luyendijk, antropoloog, journalist en schrijver heeft na zijn 
beroepshalve verdieping in de wereld van de financiële sector – 
‘the City’ in Londen – een vernietigend oordeel over ‘de handel en 
wandel in de sector’, die hij typeerde als ‘short term greedy’. In zo 
kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld verdienen over de rug van 
de klant en ten koste van alles en iedereen, ook van je collega’s. Hij 
schetste in een boeiend verhaal de financiële sector als een wereld 
van hebzucht, snel geld verdienen, immoraliteit en a-loyaliteit. De 
klant wordt gezien als een melkkoe en dat alles onder het motto van 
‘als het niet verboden is, mag het’ en ‘als ik het niet doe, dan doet 
iemand anders het.’

Vooral de investment bankers moeten het ontgelden. ‘Er is geen 
enkele loyaliteit, niet naar de klant en evenmin naar de collega’s. 
Bovendien is niemand aansprakelijk als het werkelijk mis gaat. in 
de doorgeschoten target- en bonuscultuur is er nu eenmaal geen 
malus”, aldus Luyendijk die de vergelijking maakte met de ‘meer 
op de lange termijn gerichte verzekeringsbranche’. “Ook in deze 

Annemarie Schouw tot dagvoorzitter Rens de Jong: “We moeten als markt 
veel meer kennis met elkaar delen.”

RISKS
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bedrijfstak ligt voortdurend het gevaar op de loer dat targets en 
bonussen in het streven naar persoonlijk gewin op korte termijn 
ook in de verzekeringswereld de boventoon gaan voeren. De focus 
op aandeelhouderswaarde mag niet te zeer overheersen. Ga niet 
dezelfde kant op van de (investment)banksector, maar kies voor de 
lange termijn en streef ernaar samen met je klant naar een hele 
cyclus te doorlopen en daarin gezamenlijk geld te verdienen. Minder 
groei is helemaal niet zo erg!”

SPREKERS
In het middagdeel waren er acht parallelsessies over verschillende 
onderwerpen en op de vrijdagochtend waren er nog drie plenaire 

presentaties. De zich ‘volksfilosoof’ noemende Bas Haring zette de 
aanwezigen aan tot ‘een andere manier van denken.’ “We moeten 
economie niet moeilijker maken dan het is. Zaken simpel houden, 
voor leken gebruikelijk. Dat is mijn doel.” Start-up Daan Weddepohl 
vertelde over (het succes van) Peerby, een online platform waarop 
mensen allerhande spullen met elkaar kunnen delen en waarvoor 
inmiddels ook een (ver)huurvariant op de markt is gekomen. Volgens 
hem leven we in een tijd van veranderingen en gaan we van de 
huidige centraal georganiseerde samenleving naar een samenleving 
rondom netwerken. “De nieuwe wereld biedt oneindig veel nieuwe 
mogelijkheden om met elkaar dingen te organiseren. We staan 
eigenlijk nog maar aan het begin. Via het Internet of Things raakt alles 
aan elkaar verbonden. De netwerken zullen exponentieel groeien en 
nieuwe mogelijkheden ontstaan uit het niets, zoals Blockchain.”

WAAR IS DE COACH IN HET BEDRIJFSLEVEN?
Boeiend en vooral indrukwekkend was de slotpresentatie van Esther 
Vergeer, de voormalige rolstoeltennisster die geschiedenis schreef 
door zeven maal paralympisch kampioen te worden en maar liefst 
zelfs 470 tenniswedstrijden op rij won. Zij erkende net als veel andere 
topsporters moeite te hebben met het ‘leven na de sport’. Behalve 
als toernooidirecteur van het ABN Amro Wheelchair Toernooi zet zij 
zich o.m. in voor haar eigen foundation, die zich ervoor inzet om 
kinderen en jongeren met een beperking kennis te laten maken 
met (de positieve effecten van) sport en zo de zelfredzaamheid en 
zelfverzekerdheid te bevorderen. 

Zij gaf zelf een aantal succesfactoren aan voor een (nieuwe) goede 
toekomst: Haal het beste eruit door bereid zijn te veranderen, te 
dealen met omstandigheden, en je te focussen op de kansen die 
zich aandienen. Zorg daarnaast voor een uitdagende omgeving, 
ondersteuning op topniveau, pak je verantwoordelijkheid op en 
innoveer en excelleer. Iedereen moet op zoek gaan naar zijn 
eigen gouden medaille”, aldus Vergeer, die het merkwaardig zei te 
vinden dat in tegenstelling tot in de topsport in het bedrijfsleven het 
allesbehalve gebruikelijk is om een (mental) coach te hebben. “En 
dat terwijl ook daar veel van mensen wordt gevraagd en iedereen er 
baat bij heeft af en toe met iemand te kunnen sparren.”

Titus Tiel Groenesteege (PON) winnaar NARIM Award 2016; 
Martine Deveneijns (Willis Towers Watson) wint 1e Edwin Meyer Award
 
Titus Tiel Groenesteege, directeur Risk & Insurance bij Pon, is de winnaar geworden van de 
NARIM Award. Hij kreeg tijdens het 20ste NARIM-Congres de prijs overhandigd uit handen 
van bestuurslid Tjerk van Dijk. In het juryrapport wordt Tiel Groenesteege omschreven als 
‘een risk & insurance manager die innovatief is, open staat voor alternatieve en creatieve 
verzekeringsoplossingen, zich sterk maakt voor het samenspel binnen de driehoek makelaar, 
verzekeraar klant en in staat is te schakelen van een helicopterview naar microniveau.’

Tijdens het Narim Congres werd bovendien voor het eerst de Edwin Meyer Award uitgereikt, 
ingesteld als eerbetoon aan de vorig jaar overleden general manager Risk & Insurance 
Management bij Arcelor Mittal. Meyer heeft zich onder meer als docent van de masteropleiding 
Enterprise Risk Management aan de UVA altijd sterk gemaakt voor opleidingen en het naar 
een hoger niveau tillen van het vak. De award is voor de student aan de opleiding die de beste 
scriptie heeft geschreven. Arjen Ronner, hoogleraar ERM, reikte de eerste Edwin Meyer Award 
uit aan Martine Deveneijns (Willis Towers Watson) voor haar scriptie over de personeelsrisico’s 
van bedrijven. “De risico’s van werknemers, met name de gezondheidsrisico’s, worden 
binnen het bedrijfsleven vaak onderbelicht”, aldus de winnares.

Jeroen Luyendijk: “Wordt niet zoals de (investment) banken!”
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HET PIV MOET VERDER 
ZONDER THEO KREMER

IS ER NOG EEN PERSONENSCHADE INSTITUUT VAN 

VERZEKERAARS (PIV) NA HET VERTREK VAN DIRECTEUR 

THEO KREMER? ONGETWIJFELD. ER VALT IMMERS IN DE 

KOMENDE JAREN, IN EEN NAAR VERWACHTING STERK 

VERANDERENDE OMGEVING, NOG VEEL TE DOEN VOOR 

EEN INSTELLING ALS HET PIV. OF HET INSTITUUT NA 

KREMER’S VERTREK NOG HETZELFDE ZAL ZIJN, IS MAAR 

DE VRAAG. THEO KREMER HEEFT IMMERS VANAF DE 

OPRICHTING ERVAN IN 1998 EEN KRACHTIG PERSOONLIJK 

STEMPEL OP HET PIV GEDRUKT. BIJ VRIEND EN VIJAND 

IN LETSELSCHADELAND KREEG HIJ DAARVOOR DE 

HANDEN OP ELKAAR. ALLE REDEN DAAROM VOOR EEN 

AFSCHEIDSINTERVIEW.

Sinds de oprichting van het PIV op 14 maart 1998 gaf Theo Kremer 
op een heel persoonlijke wijze leiding aan het instituut. Omdat hij als 
directeur in staat bleek in de samenwerking met alle bij letselschade 
betrokken partijen juist ook verzekeraars een initiërende en 
stimulerende rol te geven, met het doel het schaderegelingsproces 
te verbeteren en te versnellen, werd hem in 2015 de prestigieuze 
Hudig-Langeveldt Prijs toegekend. De waardering voor zijn werk 
werd bij zijn vertrek, vanwege zijn pensionering op 24 mei 2016, 
nog eens extra bijzonder tot uiting gebracht door hem te benoemen 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester van 
Kremer’s woonplaats Rijswijk, Michel Bezuijen, was ervoor naar 
de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte in Den Haag gekomen, 
waar ter gelegenheid van zijn afscheid een seminar en een receptie 
waren georganiseerd, om hem de bijbehorende versierselen op te 
spelden.

EEN STUK BETER
In een al bijna leeggeruimde directeurskamer van het PIV in het 
gebouw van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag, enkele 
dagen voor zijn afscheid, vertelt Kremer over wat hem in zijn 
loopbaan de meeste voldoening heeft gegeven. “Het zal niemand 
verbazen dat mij toch het meeste plezier doet dat algemeen wordt 
erkend en waargenomen, dat de schaderegeling in de letselschade 
nu toch een stuk beter gaat dan 18 jaar geleden. Dat heeft 
natuurlijk niet alleen met het PIV te maken, maar ik denk wel dat 
we daar als het PIV een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ook 
De Letselschade Raad heeft daaraan bijgedragen. Het is natuurlijk 
ook geen toeval dat De Letselschade Raad net zo oud als het PIV 
is – zij het dat de naam eerst Nationaal Platform Personenschade 

was – omdat er in die tijd veel negatieve berichtgevingen over de 
afwikkeling van letselschade waren. Ik ben blij dat verzekeraars zich 
dat destijds hebben aangetrokken en met de oprichting van het PIV 
hebben ingestemd. Dat het tot zo’n mooi resultaat heeft geleid, doet 
mij goed.”

GEDRAGSCODES 
De huidige harmonieuze regeling van letselschade is voor een 
belangrijk deel het resultaat van de Gedragscode Behandeling 
Letselschade (GBL). Theo Kremer kan als de ‘founding father’ van 
de GBL worden beschouwd, omdat hij enkele jaren na de oprichting 
van het PIV opdracht gaf, aan de hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht 
in Tilburg Maurits Barendrecht, tot een onderzoek naar de 
procedurele normering van de buitengerechtelijke afwikkeling van 
personenschadeclaims.

Kremer was ook betrokken bij de totstandkoming van de 
andere belangrijke gedragscode in de letselschaderegeling, de 
Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 
Medische Aansprakelijkheid (GOMA), als voorzitter van de 
stuurgroep die de GOMA liet ontwikkelen. De vraag is evenwel hoe 
duurzaam deze gedragscodes zullen blijken nu verzekeraars zich in 
zwaar weer bevinden. Kost een harmonieuze letselschaderegeling 
de verzekeraars niet te veel geld? “We hebben te maken met een 
driehoekig model”, legt Kremer uit, “met in de hoeken daarvan 
schadelast, kosten en imago. Op bedrijfsniveau zijn de belangen 
wat verschillend en dus bevinden de maatschappijen zich op 
verschillende plekken in die driehoek. Ik denk dat verzekeraars 
zeker bij licht letsel meer zijn gaan betalen, maar dit bij zwaar letsel 

CLAIMS & INSURANCE

Mr Theo Kremer: “Het doet mij het meeste plezier dat de letselschade-
regeling nu een stuk beter gaat dan 18 jaar geleden.”
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kunnen terugverdienen. Door een soepelere schaderegeling wordt 
immers secundaire victimisatie voorkomen. Daarbij komt dan nog 
dat het imago van verzekeraars als het om letselschade gaat, er 
zeker niet minder op is geworden. Voor het programma De Monitor 
niet lang geleden hebben ze misschien via internet wat negatieve 
berichten uit de mensen kunnen trekken, maar die uitzending 
heeft weinig exposure gehad. Het is natuurlijk niet moeilijk om in 
tienduizenden zaken per jaar een paar rotte appels te vinden.”

SPANNINGSVELD
“Toch is het ook wel een zorgpunt voor mij”, vervolgt Kremer. “Het 
PIV is opgericht in een tijd dat het met verzekeraars vrij goed ging. 
Voor een kenniscentrum als het PIV waren destijds heel goede 
redenen, maar een kenniscentrum is natuurlijk wel een luxe. Nu 
gaat het minder met verzekeraars, financieel, en een deel van 
wat we hebben bereikt, zou teniet kunnen worden gedaan door 
kostendruk en kritischer naar schades te kijken. Die geluiden 
hoor ik en herken ik ook wel. Bij verzekeraars moeten steeds 
minder mensen steeds meer werk doen en dat geldt natuurlijk 
ook voor letselschade. We hebben de afgelopen jaren aan allerlei 
nieuwe vormen van schaderegeling gewerkt, zoals mediation en 
herstelgerichte dienstverlening, maar daar zijn meer handjes voor 
nodig en als je die niet hebt, ontstaat er een spanningsveld. Ik denk 
daarom dat het voor mijn opvolger een grote uitdaging wordt om 
daar goed mee om te gaan. Gelukkig is het niet zo dat we alles 
wat we hebben opgebouwd, aan het weggooien zijn, maar er is wel 
sprake van een kantelpunt. En dat is verklaarbaar. Het zou aan 
de andere kant ook kunnen betekenen dat verzekeraars, om hun 
behandelingskosten nog verder terug te dringen, naar nog meer 
efficiency gaan streven en dus nog minder over de laatste euro’s 
gaan discussiëren. Die beweging zien we gelukkig ook.”

DIRECTE VERZEKERING 
Het PIV heeft in de afgelopen jaren aan nog veel meer mooie 
resultaten bijgedragen – Kremer noemt bijvoorbeeld de vergoeding 
van affectieschade, die er nu toch echt aan lijkt te komen – maar 
er zijn ook vurig gewenste zaken niet bereikt. Neem het digitaal 
behandelplan, een ongetwijfeld krachtig instrument om slachtoffers 
meer ‘empowerment’ te geven. Nog steeds staan de pogingen in 
die richting in de kinderschoenen. Een heet hangijzer is ook de 
kwestie rond de buitengerechtelijke kosten. Door de PIV-staffel is 
absoluut bereikt dat daar minder discussie over wordt gevoerd, 
maar bij de nota’s die advocaten en andere belangenbehartigers 
momenteel indienen, heeft Kremer zo zijn bedenkingen. “Ik denk 
dat het meeste werk, zelfs het meeste juridische werk, geen 250 
euro per uur waard is”, zegt hij. Bovendien wordt de PIV-staffel 
momenteel als een tegendraadse prikkel gezien als het gaat om het 
gemeengoed maken van herstelgerichte dienstverlening. 

Een essentiële verandering waarover eveneens al lang wordt 
gediscussieerd, betreft de invoering van de directe verzekering. “Ik 
acht het hoogstwaarschijnlijk dat die er gaat komen”, aldus Kremer, 
“zij het dat er wel eerst een aantal mengvormen zullen komen, 
bijvoorbeeld in de vorm van schadeverzekeringen voor inzittenden, 
met daarbij dan een groot verhaalcircus achter de schermen.” Na 
zijn pensionering zal Theo Kremer de letselschadebranche nog 
slechts op een afstand volgen, “maar als ik gevraagd zou worden 
om iets op het gebied van die directe verzekering te doen”, zo zegt 
hij tot slot, “zou ik geen nee zeggen. Ik ben daar immers altijd een 
heel groot voorstander van geweest!” <<

Theo Kremer krijgt de versierselen behorend bij de Ridder in Oranje 
Nassau opgespeld door Michel Bezuijen, burgemeester van Rijswijk.



Beursgenoteerd in New York. Bijna 9000 medewerkers wereldwijd. Marktleider. Compliance is ons vertrekpunt. 
Integriteit onze houvast. 
Innovatie zit in ons DNA. Klanttevredenheid ons doel. Hoe realiseren we dat in Nederland? Simpel. Hollandse 
nuchterheid, met respect voor onze Amerikaanse roots. 
Diversiteit. Vrouwen naast de mannen. Youngsters samen met onze doorgewinterde GTS experts. Engineers met 
accountants. Accountants met lawyers. Maar al die mensen hebben één ding gemeen: passie. 
Passie voor wat we doen. Of dat nu expertise is, of claims handling of regres, dan wel het organiseren van een evenement 
of het werken aan een MVO-project. Crawford doet alles met passie. Crawford is passie.

Deze foto’s zijn gemaakt met medewerking van (vlnr): Rick de Koning (Service Center), Vincent Talle (Broadspire), Heleen Fast (Liability),               
Jurgen Baumann (Liability), Bas van Nispen (Liability), Kirsti Aasestrand (Broadspire), Rianne Baumann (Liability/Broadspire). 
Meer weten over de passie van Crawford? Neem dan contact op met ons Crawford Service Center via 010 - 453 55 35.
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WE LATEN ONS FOPPEN!

DAT VISBEDRIJF FOPPEN HAAR ZALM NIET OP SALMONELLA HEEFT GETEST, 

IS NAAR HET OORDEEL VAN HET OPENBAAR MINISTERIE NIET VERWIJTBAAR. 

WANT DAT IS NIET VERPLICHT. VORIGE MAAND IS OPNIEUW BESLOTEN 

OM FOPPEN NIET TE VERVOLGEN. VOLGENS HET OPENBAAR MINISTERIE 

ZIJN ER GEEN AANWIJZINGEN DAT FOPPEN STRAFBARE FEITEN GEPLEEGD 

HEEFT. TERWIJL IN 2014 DUS TWEE JAAR NA HET SALMONELLA-INCIDENT, 

FOPPEN NOG ONDER VERSCHERPT TOEZICHT IS GESTELD NADAT MEERDERE 

VOEDSELVEILIGHEIDSREGELS OVERTREDEN WAREN.

Vier jaar geleden zijn zeker vier mensen overleden na het eten van 
met salmonella besmette zalm, afkomstig van Foppen. Nog eens 
ruim 23.000 mensen werden ziek. Daarnaast gebruikte Foppen 
jarenlang de verboden stof natriumnitriet in visproducten, dat bij 
consumptie kan leiden tot de kankerverwekkende stof nitrosamine. 
Toch is de vis met natriumnitriet niet uit de handel genomen. 
Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is 
er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. De inspectiedienst 
heeft ook vorige maand het verscherpte toezicht opgeheven, omdat 
Foppen haar zaken inmiddels “voldoende op orde heeft.”

PRODUCT-RECALL EEN TOENEMEND RISICO
Bijna dagelijks zijn er berichten over terugroepacties (recall) van 
producten, zowel in de food als de non-food sectoren. Ook al komen 
die niet allemaal zo prominent in het nieuws als de vis van Foppen of 
de “plastic” Marsrepen. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt 
dat het aantal meldingen van veiligheidsproblemen en corrigerende 
acties voor zowel consumentengoederen, voedingsmiddelen als 
geneesmiddelen jaarlijks nog steeds groeit. Dus meer onveilige 
producten en autoriteiten die ons niet altijd optimaal lijken te 
beschermen.

Gevolg is dat de kans op mogelijke letselschade of zelfs overlijden 
door een onveilig product toeneemt. Verder is er de substantiële 
financiële- en reputatieschade voor bedrijven zelf die worden 
geconfronteerd met een recall. Niet voor niets wordt recall door de 

voedselsector als één van haar meest strategische bedrijfsrisico’s 
gezien. Overigens heeft Mars door haar adequate terugroepactie 
van vele miljoenen repen in 55 landen en heldere communicatie 
laten zien, dat mogelijke gevolgschade en verdere merkschade kan 
worden voorkomen.

BOETE VERSUS BELONING
Sinds jaar en dag bestaat er een Europese richtlijn die regelt dat de 
producent of importeur aansprakelijk is voor schade toegebracht 
aan consumenten door een gebrekkig of onveilig product. Foppen 
kreeg voor de salmonella-besmetting slechts een boete van 4.200 
euro. Daarom heeft staatssecretaris Martijn van Dam besloten de 
maximum boete bij overtreding van de regels per 1 juni 2016 te 
verhogen van 20.000 euro naar 10% van de jaaromzet. Dat blijft 
natuurlijk pleisters plakken, terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel 
is.

Consumenten wees bereid een fatsoenlijke prijs te betalen voor 
goede en veilige producten. Producenten hou je aan de regels 
en werk samen met betrouwbare supply chain partners. Zorg 
voor een adequaat recallplan, jaarlijkse recalloefening en een 
passende recallverzekering. Tenslotte overheid, bezuinig niet op de 
toezichthouder en neem de gezondheidsbescherming echt serieus. 
Stimuleer het bedrijfsleven met een jaarlijkse Product Safety Award. 
Belonen is tenslotte beter dan achter het net vissen. Of willen we 
toch liever gefopt worden?
 

Door Peter Hartman (RiskFit Innovation)

CLAIMS
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CLAIMS

SANDER BUNSCHOTEN (SURVEYLINQ) WAARSCHUWT 
TRANSPORTSECTOR VOOR VAKANTIESCHADES

DE TRANSPORTSECTOR LOOPT ELKE VAKANTIEPERIODE EEN AANMERKELIJK GROTER RISICO OP SCHADES EN 

AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS DAN IN DE REST VAN HET JAAR. DAT CONCLUDEERT SANDER BUNSCHOTEN, WERKZAAM 

BIJ SCHADELINQ EN SPECIAL PORT SERVICES, OP BASIS VAN ZIJN EIGEN, JARENLANGE ERVARING ALS SCHADE-EXPERT 

EN SCHADE-ONDERZOEKER IN DE TRANSPORT- EN GOEDERENSECTOR. “HET GAAT IN VERREWEG DE MEESTE GEVALLEN 

OM SCHADES EN CLAIMS DIE HUN OORSPRONG VINDEN IN OMSTANDIGHEDEN DIE NORMALITER NIET TOT PROBLEMEN 

LEIDEN. ONBEKENDHEID VAN DE (VERVANGENDE) CHAUFFEUR LIGT VEELAL HIERAAN TEN GRONDSLAG.”

Bunschoten licht toe: “In de regel rijden chauffeurs in dezelfde 
(vertrouwde) wagen die ze door en door kennen en ook vaak met 
dezelfde lading naar klanten waar ze vaak al eerder zijn geweest, 
waardoor zij bekend zijn met de omstandigheden ter plaatse. 
Ook zijn ze doorgaans goed op de hoogte van de specifieke 
eigenschappen van de lading – zeker bij koeltransporten is de 
juiste temperatuurinstelling uitermate belangrijk - de eventuele 
diefstalgevoeligheid of de wetsbaarheid ervan, zoals bijvoorbeeld de 
minimale verpakking. Hun vervangers tijdens de vakantieperiode 
zijn hiermee minder bekend en daar komt bovendien het drukke 
vakantieverkeer en last but not least de vluchtelingenproblematiek 
bij. Al die zaken vergroten de kans op schade.”

EEN GOEDE VOORBEREIDING
De schade-expert zegt zich er al jaren over te verbazen dat 
mensen zich privé beter voorbereiden op de vakantieperiode dan 
veel bedrijven in de transport- en goederensector dat doen. “Een 
goede voorbereiding is ook hier het halve werk. Ondernemingen 
en andere bedrijven in deze sector die hun (vakantie)medewerkers 
nadrukkelijk informeren over de werkzaamheden en de bijzondere 
aandachtspunten hebben aantoonbaar minder schades dan 
gemiddeld. Hij raadt bedrijven in de transportbranche dan ook 
aan hier mee werk van te maken. “Dat kan veel schades en 
aansprakelijkheidsclaims voorkomen.”

Bunschoten loopt inmiddels al een jaar of tien mee in de wereld 
van de transport- en goederenexpertises, waarvan sinds november 
2014 als oprichter van SurveyLinq. “Mijn eigen specialismen 
zijn schade-expertises en –onderzoeken op het gebied van 
vervoerdersaansprakelijkheid en goederenschades, met name 
geconditioneerde lading, mode/confectie, elektronica en andere 
diefstalgevoelige goederen. Maar via mijn binnen- en buitenlandse 

van een 90-tal collega’s in binnen- en buitenland (west-, midden- 
en oost-Europa) kan ik opdrachtgevers alle disciplines aanbieden”, 
aldus de schade-expert, die eerder dit jaar opzien baarde door in 
te spelen op de vluchtelingenproblematiek door mee te werken aan 
de komst van een vestiging in de Britse havenstad Dover onder 
de naam Special Port Services. “Die vluchtelingenproblematiek 
bezorgt de internationale transport- en verzekeringssector een flinke 
schadelast door de opgelopen vertraging, omzetverlies, materiële 
schade aan de transportmiddelen en doordat ontvangers de lading 
afkeuren wanneer bij ontvangst is gebleken dat er ongewenste 
personen ‘aan boord’ zijn geweest.” 

 VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK
Special Port Services is een initiatief van drie partijen. 
Naast Bunschoten zijn dat Arno Kneefel, de voormalige 
transportverzekeraar (FCI, Achmea, HDI-Gerling) die sinds een 
jaar een eigen adviesbureau heeft (Kneefel Business Consultancy) 
en de Belgisch schade-expert Erik Van De Sande (Transport 
Management Consultants & Surveyors Ltd., TMCS). Daarnaast is 
SPS een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met MOTIS 
Freight Service Agency in Dover, een vooraanstaande Logistieke 
Service Providers in Europa. “Wij kunnen met snelle, praktische 
inspecties en interventies ter plekke de schadelast voor zowel 
transportbedrijven als verzekeraars beperken en zo de kans op 
schades en aansprakelijkheidsclaims zoveel mogelijk te beperken. “

Het loopt weliswaar nog geen storm, maar Bunschoten is ervan 
overtuigd met het SPS-initiatief in een behoefte te voorzien van 
zowel transporteurs, ladingbelanghebbenden als hun verzekeraars. 
“In de eerste plaats zorgen we voor tijdwinst voor de transporteurs 
indien de ongewenste aanwezigheid van personen tussen de 
levensmiddelen vast is komen te staan. Door onze snelle interventie 
in Dover voorkomen we dat er onnodige kilometers naar de 
eindbestemming worden gemaakt, in de wetenschap dat in vrijwel 
alle gevallen de partijen levensmiddelen worden afgekeurd door 
de ontvanger. Door onze overlaad – en opslagfaciliteiten hoeft de 
chauffeur niet te wachten op de komst van een externe expert voor 
schade-onderzoek en kan hij snel naar de volgende bestemming 
om zijn retourlading af te halen. Door onze aanpak kunnen we de 
vertraging voor transporteurs tot zo’n 90% kunnen verminderen en 
daarnaast de materiële schadelast voor hen en voor verzekeraars 
met ongeveer een kwart. Bovendien kunnen we de expertise- en 
onderzoekskosten voor beide halveren. Doordat wij als enige 
schade-expert en –onderzoeker in Dover zijn gevestigd, scheelt dat 
sowieso enkele uren aan reistijd en dus kosten.” 

Sander Bunschoten: “Ik verbaas me er al jaren over dat mensen privé 
zich beter voorbereiden op de vakantieperiode dan veel bedrijven in de 
transport- en goederensector dat doen. Een goede voorbereiding is ook 
hier het halve werk.”
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De nieuwe voorzitter geeft toe niet meteen enthousiast te hebben 
gereageerd toen Henk van Calcar hem benaderde om hem op 
te volgen als voorzitter. “Ik weet wat een taxateur doet en welke 
(belangrijke) rol hij vervult binnen de verzekeringsbranche, maar 
ik kende de VRT eigenlijk niet. Maar toen Henk mij uitlegde wat 
de stichting doet, wat de plannen zijn en vooral wat voor iemand 
men zocht als voorzitter - een onafhankelijk voorzitter, kennis 
van de markt, bestuurlijke ervaring en contacten met en toegang 
tot bij de voornaamste stakeholders - kwam een en ander meer 
in mijn richting. Bij mijn uiteindelijke toezegging heeft zeker 
meegespeeld dat taxaties een wezenlijk onderdeel vormen van de 
verzekeringsbranche en dat het een goede zaak is dat er in een 
op zich niet gereguleerde markt er door de VRT aan zelfregulering 
wordt gedaan door zelf hoge eisen te stellen aan de beroepsgroep 
van taxateurs op het gebied van vakbekwaamheid, professionaliteit, 
gedragsregels en integriteit.”

ONTWIKKELING VRT
Onder voorzitterschap van Van Calcar, die in 2008 Joop Waterreus 
opvolgde als VRT-voorzitter, is hard gewerkt aan de verdere 
professionalisering van de Stichting VRT, is het aantal taxateurs 
in het VRT-register tegenomen naar 344, zijn de kwaliteits- en 
toelatingseisen verder aangescherpt en is er een gedragscode 
en een klachten- en geschillenreglement gekomen. Tijdens het 

congres werd ook afscheid genomen van Adri van der Waart (sector 
Agrarisch), het laatste bestuurslid van het eerste uur die laatstelijk 
als penningmeester fungeerde. Het nieuwe VRT-bestuur bestaat 
naast Jorden de Boer uit John van den Elshout (secretaris, sector 
Scheepvaart & Techniek), Sander Dronkers (penningmeester, 
sector brand), en de leden Arnold van den Berg (Agrarisch), Marcel 
Bromet (brand), Jim van der Meer Mohr (Kunst & Antiek) en Gert 
van Zwienen (sector Motorvoertuigen).

GESTAGE GROEI
Sinds haar oprichting in 2004 maakt de Stichting VRT een gestage 
groei door. Het aantal ingeschrevenen is sindsdien meer dan 
verdubbeld van 145 naar 344 taxateurs. Volgens vertrekkend 
voorzitter Henk van Calcar is de gestage toename het bewijs 
dat steeds meer taxateurs én opdrachtgevers het belang en de 
voordelen inzien van inschrijving in één van de vijf VRT-registers: 
agrarisch, brand, kunst, antiek & kostbaarheden, motorvoertuigen 
en scheepvaart & techniek. Alle branches hebben aan de groei 
bijgedragen. Het merendeel van de ingeschreven taxateurs is 
werkzaam in de brandbranche. Het gaat om 152 brandtaxateurs 
(143 in 2015). Ook het aantal ingeschreven taxateurs in de branche 
motorvoertuigen heeft inmiddels de 100-grens overschreden: 103 
net als vorig jaar. Het VRT-register telt voorts 44 (42) taxateurs 
die actief zijn op het gebied van scheepvaart & techniek, 37 (41) 

Jorden de Boer volgt Henk van Calcar op als VRT-voorzitter 

“VRT IS PROFESSIONELER GEWORDEN; ZAAK VERDER 
TE WERKEN AAN OPLEIDINGEN EN PROFILERING”

TIJDENS HET JAARLIJKSE SYMPOSIUM VAN DE 

STICHTING VRT (VERENIGD REGISTER VAN TAXATEURS) 

IN SOESTDUINEN HEEFT HENK VAN CALCAR AFSCHEID 

GENOMEN ALS ONAFHANKELIJK VOORZITTER VAN DE 

BEROEPSORGANISATIE. NA ACHT JAAR EN TWEE VOLLEDIGE 

BESTUURSTERMIJNEN DROEG HIJ GISTEREN 2 JUNI JL. 

DE VOORZITTERSHAMER OVER AAN JORDEN DE BOER, 

EXECUTIVE DIRECTOR BIJ AON RISK SOLUTIONS, DIE 

BINNEN DE BRANCHE OOK BESTUURSFUNCTIES VERVULT 

BIJ VNAB EN ADFIZ. SAMEN BLIKKEN ZIJ TERUG OP 12 

JAAR STICHTING VRT, DIE VOLGENS DE VERTREKKENDE 

VOORZITTER OP ALLE FRONTEN PROFESSIONELER IS 

GEWORDEN, EN OP DE TOEKOMST VAN DE STICHTING, 

HET REGISTER EN HET TAXATIEVAK. DE VOORDELEN VAN 

INSCHRIJVING IN HET VRT-REGISTER EN DE KWALITEIT, 

VAKMANSCHAP EN PROFESSIONALITEIT WAAR DE 

VRT EN DE INGESCHREVEN TAXATEURS VOOR STAAN, 

ZOUDEN NÓG MEER OVER DE BÜHNE GEBRACHT MOETEN 

WORDEN, VINDEN VAN CALCAR EN DE BOER. OOK DE NOG 

ONTBREKENDE BEROEPSOPLEIDING VOOR TAXATEURS IS 

VOLGENS BEIDEN EEN PUNT VAN AANDACHT.

CLAIMS

De vertrekkende bestuursleden - Henk van Calcar en Adri van der Waart
(rechts) - werden tijdens het VRT-symposium in het zonnetje gezet.
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taxateurs op agrarisch gebied en acht (negen) taxateurs die zijn 
ingeschreven in het register kunst & antiek, een branche die in 2011 
jaar als nieuwe branche werd toegevoegd. Alle ingeschreven VRT-
taxateurs zijn terug te vinden op de website: www.taxateurs-vrt.nl.

MET PLEZIER EN VOLDOENING
Hoe kijk je terug op acht jaar voorzitterschap van de VRT? Van 
Calcar. “In de eerste plaats met veel plezier – “het is een hele 
leuke club mensen“- en met veel voldoening. Toen ik in 2008 
Joop Waterreus opvolgde als voorzitter stond de organisatie op veel 
fronten nog in de kinderschoenen. Samen met een grote en hechte 
groep enthousiaste professionals, die zich belangeloos voor ‘de 
goede zaak’ hebben ingezet, hebben we de VRT stukje bij beetje 
verder geprofessionaliseerd. Zo zijn de kwaliteits- en toelatingseisen 
verder aangescherpt, is er een gedragscode en een klachten- en 
geschillenreglement gekomen en hebben we het secretariaat 
geprofessionaliseerd. Zo hebben we de voorwaarden geschapen die 
nodig zijn om een professionele vereniging neer te zetten. En dat 
alles met beperkte middelen.”

Crawford ALS
Beach Volleyball Tournament

13 oktober 2016

Zijn er nog wensen ten aanzien van de VRT? Van Calcar: ”Die zijn 
er zeker. Zo zou ik het toejuichen wanneer er op het gebied van 
een (beroeps)opleiding verdere stappen gezet zouden worden.” 
Zijn opvolger valt hem op dat punt bij. “Taxatie is een ervaringsvak; 
een echte vakopleiding is er niet. Het is zeker een goede zaak 
om te kijken of we in de tot dusver gezette stappen op dat vlak 
nog wat meer lijn en structuur kunnen aanbrengen.” Als ander 
aandachtspunt noemt De Boer de bekendheid van het VRT-Register 
en van de voordelen daarvan voor zowel de markt als de klant. Zoals 
eerder aangegeven heet de VRT een stuk zelfregulering toegevoegd 
aan een niet gereguleerde markt. Dat zouden we nog meer over de 
bühne kunnen brengen. Met uiteindelijk als ultieme doel dat bij alle 
taxatieopdrachten die in de markt worden verstrekt gekozen wordt 
voor taxateurs die zijn ingeschreven in het VRT-Register.”

De vertrekkende voorzitter Henk van Calcar (rechts) en zijn opvolger 
Jorden de Boer

Ik zou het toejuichen 
wanneer er op het 

gebied van een (beroeps)
opleiding

verdere stappen gezet 
zouden worden


