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What’s another year. De ‘oudere jongeren’ onder ons weten het 
misschien nog wel dat dit de titel was van het liedje waarmee 
de Ierse zanger Johnny Logan het Eurovisie Song Festival won. 
Dat liedje kwam bij me op toe ik terugdacht aan 2016, een jaar 
dat, zeker voor mij persoonlijk, best als ‘bewogen’ kan worden 
bestempeld. Begin vorig jaar werkte ik nog als hoofdredacteur van 
Schade Magazine, woonde en werkte ik nog in een karakteristiek, 
uit 1909 daterend herenhuis, speelde mijn favoriete voetbalclub – 
Sparta Rotterdam – nog in de Jupiler Leaque en was ik net gestart 
met Risk & Business, een nieuw nieuwsplatform voor (toen nog) 
de zakelijke verzekeringsmarkt en de riskmanagementwereld. 
In een jaar tijd kan veel veranderen, zo is gebleken, want de 
drie eerstgenoemde zaken zijn verleden tijd, terwijl Risk & 
Business na mijn breuk met Schade Magazine is uitgebreid 
met de nieuwsvoorziening uit de mij zo dierbare expertise- en 
schaderegelingsbranche.

Sindsdien is het snel gegaan. Het aantal bezoeken aan de nieuwsite 
op internet groet gestaag – momenteel ca. 400 per dag- en heb ik 
eerder dan verwacht deze maand de 100.000ste bezoeker mogen 
verwelkomen. En misschien nog belangijker: de waardering voor 
het geboden nieuwsaanbod op website, in het digitale magazine 
en vooral in de twee keer per week verschijnende nieuwsbrief is 
hoog. Ik durf dan ook te stellen dat Risk & Business inmiddels 
een eigen vaste plaats heeft verworven binnen de financiële 
vakpers en in een behoefte voorziet bij de doelgroep: professionals 
binnen de (zakelijke) schadeverzekeringsmarkt, de risk- en 
insurancewereld, de (V&A) advocatuur en last but no least de 
expertise-, reconditionerings- en schadeherstelmarkt. En dat in 
betrekkelijk korte tijd. Bovendien gaat het na een moeizaam begin 
ook commercieel de goede kant op, zodat het nieuwsplatform ook 
financieel bestaansrecht lijkt te hebben.

Veranderen doet de verzekerings-, riskmanagement- en 
schaderegelingsmarkt natuurlijk ook. Het afgelopen jaar vormde 
daarop zeker geen uitzondering. Sterker nog, als we de vele 
consultants, deskundigen en andere ‘goeroes’ mogen geloven, 
gaan de veranderingen steeds sneller dan voorheen. Het lijkt er in 
elk geval soms op dat dit inderdaad het geval is. Via dit platform 
houden wij u ook dit jaar in elk geval op de hoogte van alle relevante 
veranderingen, trends en ontwikkelingen.
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Van der Wens kan er, na ruim een kwart eeuw als insurance manager 
over meepraten. “Marktpartners persoonlijk kennen is in dit vak 
gewoonweg een voorwaarde voor succes. Elkaar goed kennen zorgt 
nu eenmaal voor een betere samenwerking en voor loyaliteit en dat 
laatste vormt weer de basis voor continuïteit”, aldus de man, die 
na zijn administratieve opleiding in 1968 zijn eerste schreden zette 
in de verzekeringsbranche. En nog wel bij een levensverzekeraar: 
Noord-Brabant. Vijf jaar en tal van diploma’s verder stapte hij over 
naar de scheepvaartsector en ging aan de slag bij het maritieme 
constructiebedrijf Vervako in Heusden, waarna hij in 1979 in dienst 
trad als projectadministrateur en cost controller bij ACZ Marine 
Engineering & Construction, een dochterbedrijf van Van Oord. In die 

Insurance manager Ton van der Wens nam na 38 jaar afscheid bij Van Oord 

“Blijf met elkaar in gesprek en zoek in een open dialoog naar oplossingen. Mijn ervaring is dat je er dan altijd met  
elkaar uitkomt, zowel bij het vinden van adequate verzekerings- en riskmanagementoplossingen voor het afdekken 
en verminderen van bedrijfsrisico’s  als bij de afhandeling van schadeclaims.” Deze woorden aan het adres van de 
verzekeringsmarkt komen uit de mond van Ton van der Wens, de man die na 38 jaar Van Oord, waarvan 27 jaar als 
insurance manager, onlangs met pensioen is gegaan. Een interview met een bijzondere vakman die een uitgesproken 
visie heeft op zijn vak, de markt, de onderlinge samenwerking en de nieuwe generatie. Zijn boodschap aan ‘de jeugd 
van tegenwoordig’. “Kom eens wat meer van achter je bureau en je computer vandaan, zoek de relaties vaker fysiek op, 
drink er geregeld een kopje koffie of een biertje mee. Dat komt de samenwerking ten goede en daarmee uiteindelijk ook 
het eindresultaat voor alle betrokken partijen.” 

MARKT, BLIJF MET ELKAAR IN GESPREK!

Ton van der Wens: “Voor het afdekken van risico’s hebben wij een voorkeur  voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Uit oogpunt van economie bevorderende 
overwegingen en vanwege de taal.”

functie reisde hij de hele wereld over en woonde en werkte hij onder 
meer in Duitsland, Engeland, Australië en Indonesië. In 1987 zag hij 
de vacature voor verzekeringsmedewerker bij de eigen Van Oord’s 
makelaarscaptive Van Oord Assurantiën (‘VOAS) bv, solliciteerde en 
werd aangenomen.

Voorkeur voor Nederlandse verzekeringsmarkt
 Na een korte periode als assistent van Bert de Vries heeft Van der 
Wens sinds 1989 als ‘eerste’ insurance manager gewerkt. Samen 
met inmiddels twee collega’s, onder wie zijn opvolger Dick Tanis met 
wie hij sinds 2004 nauw samenwerkt, is hij verantwoordelijk voor de 
wereldwijde assurantieportefeuille en tal van jaarprogramma’s van 

INSURANCE & RISKS
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Van Oord, die grotendeels vanuit Rotterdam worden aangestuurd. 
Het gaat vooral om risico’s als (natte) CAR, aansprakelijkheid, de 350 
schepende tellende vloot (hull/machinery/P&I)) en ongevallen, terwijl 
de employee benefits-verzekeringen vooral op de lokale markt worden 
verzekerd. 

Het verzekeren van de vaak immens grote bouwprojecten tegen 
schade, het aansprakelijkheidsrisico en het vaarrisico met kans 
op schade aan zowel het eigen schip als aan derden, noemt Van 
der Wens als de drie speerpunten in het verzekeringsbeleid van de 
bagger- en waterbouwgigant. Voor het afdekken van bovengenoemde 
risico’s zegt hij een voorkeur te hebben voor de Nederlandse 
verzekeringsmarkt. “Uit oogpunt van economie bevorderende 
overwegingen en vanwege de taal. Ook al spreek je je talen nog zo 
goed, nergens communiceer je zo makkelijk in als in het Nederlands, 
vooral bij onderhandelingen over dekking of bij een geschil over 
een schadeclaim“, aldus de man, die zegt te geloven in loyaliteit 
en langdurige samenwerkingsverbanden met marktpartijen. “In 
Nederland heb ik vooral zaken gedaan met alle grote spelers als 
AIG, Allianz, Amlin, Delta Lloyd, HDI en RSA en daarnaast JLT als 
makelaar, een rol die in de UK wordt vervuld door Ed.”

Samenwerking verzekeringsbranche
Terugkijkend op bijna drie decennia als insurance manager zegt 
Van der Wens in het algemeen goed te spreken te zijn over de 
opstelling van en samenwerking met de verzekeringsbranche. 
“Vooral aan de acceptatiekant”, voegt hij er nadrukkelijk aan toe. Een 
statement dat om een toelichting vraagt. “Ik ben van mening dat de 
deskundigheid van het personeel op de zakelijke verzekeringsmarkt 
sterk is toegenomen. Mede daardoor kunnen we veel risico’s op de 
Nederlandse markt onderbrengen. CAR zelfs voor de volle 100% en 
aansprakelijkheid voor de afdekking van het primaire risico. Voor de 
excess-dekking moeten we – begrijpelijk gezien de omvang ervan - 
naar ‘Londen’, net als voor de cascoverzekering van onze vloot: 350 
schepen met een verzekerde waarde van 2,7 miljard euro.”
De ervaren insurance manager noemt het ook een positieve 
verandering dat verzekeraars al in een vroeg stadium bij een nieuw 
project worden betrokken. “Vroeger hield de makelaar de verzekeraar 
zoveel mogelijk bij de verzekerde weg, maar die tijd is gelukkig voorbij. 
“Wij streven ernaar verzekeraars al tijdens het bouwtraject al één of 
meerdere keren langs te komen en als het even mogelijk is ook bij 
bijvoorbeeld de tewaterlating van een nieuw schip. Dat komt de relatie 
en daarmee de samenwerking ten goede.”

Schaderegeling
Beduidend kritischer laat Van der Wens zich uit over het in zijn ogen 
sterk veranderde schadebeleid bij meerdere verzekeraars. “Als je in 
mijn beginjaren als insurance manager een schade claimde, werd 
er in het algemeen gekeken in hoeverre de schade kon worden 
vergoed. Met andere woorden: men keek vooral naar de mogelijke 
insluitingen. Vandaag de dag ligt de focus bij veel verzekeraars, de 
goede uitzonderingen daargelaten, op de uitsluitingen. Ook komt het 
voor dat een verzekeraar bij een schadeclaim bij het eerste gesprek 
al vergezeld wordt door een advocaat. Mogelijk komt dat doordat 
schades complexer worden en de financiële belangen groter. En/of 
doordat de resultaten onder druk staan. Het is echter wel een groot 
verschil met vroeger.”

Ook is hij van mening dat de afwikkeling van schadeclaims in veel 
gevallen (veel) sneller kan dan in de praktijk vaak het geval is. “Ik 
heb net een schade afgehandeld waarvan de behandeling zes jaar 
heeft geduurd, maar eigenlijk binnen drie jaar had kunnen worden 
afgewikkeld. De schadebedragen zijn in vergelijking met 2013 
namelijk niet veranderd”, aldus Van Oord’s voormalige insurance 
manager, die het aan de andere kant een positieve ontwikkeling 
noemt dat een aantal verzekeraars een bepaalde tijdlimitering willen 
instellen om de schaderegeling te verkorten. 

Ik ben goed te spreken  over de 
opstelling van en samenwerking met 
de verzekeringsbranche. Vooral aan 

de acceptatiekant!

Kom eens wat meer van achter je 
bureau en je computer vandaan

“Als je in mijn beginjaren als insurance manager een schade claimde,  werd 
er in het algemeen gekeken in hoeverre de schade kon worden vergoed. Met 
andere woorden: men keek vooral naar de mogelijke insluitingen. Vandaag de 
dag ligt de focus bij veel verzekeraars, de goede uitzonderingen daargelaten, 
op de uitsluitingen.”
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Markt is veranderd
In de bijna 30 jaar dat hij werkzaam is als insurance manager 
binnen de zakelijke verzekeringsmarkt actief is, is er veel veranderd, 
zowel vakmatig als wat de marktverhoudingen betreft. Zijn antwoord 
maakt duidelijk dat hij geenszins een man is die van mening is dat 
‘ vroeger alles beter is’. “Er is zeker veel ten goede veranderd .Wat 
mijn eigen vak betreft, is er qua werk niet zoveel veranderd, al zijn er 
wel nieuwe risico’s bijgekomen, zoals de ruimere aansprakelijkheid 
voor aannemers bij zogeheten DBFMO- en/of PPP-projecten. Het 
is wel professioneler geworden en de risk- en insurancemanager is 
binnen organisaties een meer prominente plaats gaan innemen dan 
in mijn beginjaren. En zoals al eerder aangegeven, is ook binnen de 
verzekeringsbedrijven de deskundigheid toegenomen.”

Er zijn echter ook veranderingen waarover hij minder te spreken 
is. Het PE-gebeuren bijvoorbeeld. “Dat is voor de medewerkers 
werkzaam in de zakelijke verzekeringsbranche gewoonweg een 
gedrocht ‘van hier tot Tokyo’. Sowieso is de wet- en regelgeving sterk 
toegenomen. Binnenkort komt de duty of non disclosure er bij, wat 
een grotere wissel trekt op de informatieverstrekking bij het aangaan 
van verzekeringen. Met als risico dat, wanneer bij een schade blijkt 
dat een project niet conform de verstrekte informatie is uitgevoerd , er 
mogelijk geen dekking is. Dat is zeker iets voor onze beroepsgroep om 
terdege rekening mee te houden.”

Kom uit je stoel!
De doorgewinterde insurance manager laat duidelijk laat merken 
moeite te hebben met de veranderde werkwijze van de generaties 
na hem. “Het klinkt wellicht als old school, maar er wordt in ons 
vakgebied veel te veel van achter het bureau en de computer 
gewerkt. Automatisering heeft zeker zijn voordelen, maar ik vind dat 
zowel risk- en insurance managers als medewerkers van makelaars 
en verzekeraars veel vaker elkaar fysiek moeten treffen om elkaar 
(beter) te leren kennen en de dialoog aan te gaan. Onlangs kwam 

ik er bij toeval achter dat ik zeven jaar contact heb gehad met een 
verzekeringsman, die nog nooit op een schip was geweest maar ze 
wel verzekerde. Ongelooflijk.”

Hij is van mening dat er een cultuur- en mentaliteitsverandering nodig 
is. ”Ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen de samenwerking ten 
goede komt, maar ook het resultaat ervan voor alle partijen. Ook wat 
de schaderegeling betreft, die in mijn ogen beter kán en móet. Als je 
ook bij complexe en ‘grijze’ schades met elkaar de dialoog aangaat, 
moet je er mijn ogen met elkaar altijd uitkomen. Zeker als je naar 
elkaar loyaal kunt zijn. Ik heb mijn hele leven elke schade kunnen 
afwikkelen zonder ooit de tussenkomst van een advocaat of mediation 
nodig te hebben gehad. Het kan dus wel”, aldus de insurance 
manager pur sang, die verder de hoop uitspreekt dat er behalve een 
snellere, meer klantgerichte schaderegeling voldoende verzekeraars 
overblijven. “Het zou doodzonde zijn als een partij als Delta Lloyd voor 
de inlijving binnen NN voor de zakelijke verzekeringsmarkt verloren 
zou gaan.”

Persoonlijke voldoening
Tot slot, wat heeft u in uw werk de meeste persoonlijke voldoening 
gegeven? Van der Wens hoeft er niet lang over na te denken. 
“Dat ik voor een prachtig bedrijf als Van Oord wereldwijd een 
verzekeringsprogramma heb kunnen formeren die de, ondanks 
de vele, soms grote financiële risico’s die we als bedrijf lopen, de 
continuïteit van de onderneming waarborgt. Maar ik kan ook mijn 
voldoening halen uit een afronding afgewikkelde schadeclaim, zoals 
een recent dossier dat zes jaar heeft gelopen. En last but not least kijk 
ik met heel veel plezier terug op de vele persoonlijke relaties die ik, 
zowel in binnen- en buitenland, in de loop der jaren heb opgebouwd, 
ook binnen de verzekeringsbranche. Het heeft mij persoonlijk goed 
gedaan dat ik velen van hen nog heb kunnen spreken tijdens mijn 
afscheidsreceptie.”

Het zou doodzonde zijn als een partij als Delta 
Lloyd door de inlijving binnen NN voor de 

zakelijke verzekeringsmarkt verloren zou gaan

Eén van de marktleiders

Van Oord is een al enkele tientallen jaren bestaand 
familiebedrijf dat zich met ongeveer 4.500 medewerkers 
vanuit een 30-tal vestigingen verspreid over alle continenten 
wereldwijd bezig houdt met werkzaamheden op het gebied 
van waterbouwprojecten, de baggeren, offshore (olie/gas) en 
offshore wind (windmolens). Op het laatstgenoemde gebied 
is het naar eigen zeggen marktleider, terwijl het op de overige 
sector samen met het Nederlandse Boskalis, twee Belgische 
collega’s (DEME en Jan De Nul) en enkele Chinese bedrijven 
de mondiale markt beheerst. Het afgelopen jaar boekte het 
concern een omzet van 1,75 miljard euro. 

“Cyber is het nieuwe Y2K”

Door de jaren zijn er voor bedrijven risico’s gekomen en risico’s 
verdwenen. Eén van de nieuwe ‘hot spots’ is cyber. Ton van 
der Wens heeft daar een uitgesproken mening over. “Natuurlijk 
brengt cyber risico’s met zich mee, maar de impact ervan 
wordt mijns inziens wat overtrokken en opgeblazen. Dat vind 
ik in elk geval voor een bedrijf als Van Oord. In feite zijn de 
schadegevolgen niet anders dan bij verlies van zaken na brand 
of diefstal. In mijn ogen zou cyber wel eens het nieuwe Y2K 
(millennium) kunnen worden voor wat betreft de tijd en energie 
die de verzekeringsmarkt er insteekt. Over Y2K werd vooraf ook 
zenuwachtig gedaan en werden hierover tal van seminars en 
workshops georganiseerd, maar uiteindelijk viel de schadelast, 
voor zover die er al is geweest, ongelooflijk mee.”
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Een en ander betekent volgens hen echter geenszins dat het 
persoonlijke aspect minder hoeft te worden. “Het verzekeren van 
grote of complexe risico’s is grotendeels een zaak van vertrouwen. 
Vertrouwen van de klant in de makelaar en vertrouwen van de 
makelaar in de verzekeraar en vice versa. Om dat vertrouwen 
te waarborgen is inlevingsvermogen, passie en empathie nodig, 
eigenschappen die voor digitale machines en robots (nog) niet 
zijn te evenaren. Maar dat betekent niet dat beursmakelaars zich 
kunnen veroorloven om de ontwikkelingen rond InsurTech en digitale 
innovaties te onderschatten. De beursmakelaar van de toekomst 
is in staat om een ideale mix van kennis, efficiency, vertrouwen en 
persoonlijke aandacht aan te bieden aan zijn klanten. In dit geval zijn 
de klanten zowel verzekeraars als zakelijke ondernemingen.” 

Vier kerntrends
Baken Adviesgroep en Fred de Jong onderscheiden in hun 
whitepaper vier kerntrends die in potentie veel invloed kunnen gaan 
hebben op de coassurantiemarkt komende jaren wel eens zouden 
kunnen opschudden: blockchaintechnologie, de rol van big data, 
de opkomst van Internet of Things in de industrie en de groei van 
het aantal cyberverzekeringen. “ Die eerste twee zullen de werkwijze 
van beursmakelaars veranderen; de twee laatste ontwikkelingen zijn 
van invloed op de risico’s van zakelijke klanten”, aldus beiden. Wat 
deze vier ontwikkelingen volgens hen uitlichten is dat technologische 
innovatie ook consequenties heeft voor de co-assurantiemarkt.“ 
Aan de ene kant zal door bijvoorbeeld Smart Industry-oplossing en 
toenemende cyberschade de risico’s bij zakelijke klanten veranderen. 
Aan de andere kant zal de werkwijze en rol van beursmakelaars 
veranderen door technologieën zoals Blokchain en Big Data. 
Beursmakelaars en –verzekeraars moeten zich dan ook actief op 
nieuwe ontwikkelingen oriënteren om zich op daarop duurzaam 
te kunnen aanpassen”,aldus Koudijs en De Jong, volgens wie aan 
beide kanten wordt geëxperimenteerd met een toenemend aantal 

TECHNOLOGISCHE INNOVATIES HEBBEN OOK IMPACT 
OP DE COASSURANTIEMARKT

“Ontwikkelingen als FinTech, InsurTech, digitalisering en innovatie veranderen de omvang en de inhoud van 
de te verzekeren risico’s bij bedrijven. Beursmakelaars en -verzekeraars moeten zich hierop instellen door de 
dienstverlening aan te passen en/of uit te breiden. De impact van de ontwikkelingen rond InsurTech en innovaties 
heeft consequenties voor de co-assurantiemarkt. Aan de ene kant gaan de type risico’s bij zakelijke klanten 
veranderen, aan de andere kant zal de werkwijze van beursmakelaars veranderen.” Die visie over digitale innovatie in 
de coassurantiemarkt ventileren Daniel Koudijs (Baken Adviesgroep) en Fred de Jong (Adviesbureau Fred de Jong) in 
hun gezamenlijke whitepaper met als titel ‘ InsurTech en innovatie in de co-assurantiemarkt’. Een samenvatting.

innovatieve concepten, technologieën en startups. “Maar dit gebeurt 
vooralsnog slechts in beperkte mate in het werkgebied van de 
beursmakelaar. Weinig startups richten zich specifiek op de functie 
van de beursmakelaar, maar het speelveld waarin de makelaar zich 
begeeft is definitief aan het veranderen.”

Blockchain: de technologie van het vertrouwen
Eén van de meest besproken technologieën van het afgelopen jaar is 
Blockchain, oorspronkelijk de techniek achter de digitale Bitcoinmunt. 
Blockchain wordt in de financiële sector veelal gelabeld als techniek 
voor het efficiënt en veilig vastleggen van contracten, zogeheten 
Smart Contracts. In het kort is Blockchain een systeem waarin 
informatie decentraal wordt vastgelegd en geverifieerd door de leden 
van het systeem. “ Hierdoor is er in principe geen centrale autoriteit 
meer nodig die de informatie van ieder lid afzonderlijk controleert en 
beheert”, aldus de schrijvers van de whitepaper, volgens wie deze 
technologie veel potentie heeft op het gebied van transparantie, 

“Cyberverzekering is één van de grootste 
groeimarkten in de verzekeringswereld, die 
de komende jaren kan uitgroeien tot een 
significant beurssegment.” 

Fred de Jong is zelfstandig en 
onafhankelijk onderzoeker/
consultant, gespecialiseerd 
in de werking van de 
financieel adviesmarkt. Via 
zijn onderneming adviseert 
hij financiële instellingen, 
verricht wetenschappelijke 
studies naar ontwikkelingen 
in de financieel adviesmarkt 
en begeleidt organisaties 
in het omgaan met die 
marktontwikkelingen.

INSURANCE
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vertrouwen en efficiëntie. “Een Blockchain gedreven platform voor 
beurscontracten zou kunnen fungeren als marktplaats voor co-
assurantie. De technologie waarborgt veiligheid en naleving van de 
contracten zonder tussenkomt van een derde partij. Blockchain biedt 
een transparante en veilige technologische uitkomst voor precies 
dit soort situaties. Op de lange termijn kan bijvoorbeeld de uitkering 
van schade ook worden gekoppeld aan de Blockchain waardoor 
claimafhandeling wordt versneld en beschermd tegen fraude. Een 
voorbeeld van dit laatste is terug te vinden in de Blockchain gedreven 
catastrophe bonds waarmee Allianz reeds experimenteerde.” 

Het komende jaar moet volgens Koudijs en De Jong ook aandachtig 
gekeken worden naar de eerste resultaten van het B3i consortium: 
een samenwerkingsverband tussen verzekeraars op het gebied van 
Blockchain waar onder andere MunichRe, Zurich en Aegon bij zijn 
aangesloten. “Het aandeel herverzekeraars dat in dit consortium 
participeert zou een voorzichtig signaal moeten zijn voor de co-
assurantiemarkt om deze technologie nader te verkennen. Wanneer 
de Blockchain succesvol uit het huidige experimentele stadium komt 
en er solide toepassingen worden gedefinieerd, is de potentie van 
de technologie bijzonder groot. Voornamelijk trust-based markten 
met een groot aantal deelnemers per contract, zoals coassurantie 

en herverzekering, lijken geschikt. Niet meedenken over deze 
ontwikkeling kan in het licht hiervan een significante misstap zijn.” 

Smart Industry: van risicomanagement naar preventie 
Technologische innovaties zoals Blockchain drijven in de ogen van de 
opstellers van whitepaper de opkomende digitale transformatie aan de 
kant van de verzekeraar. Aan de andere zijde van de beursmakelaar 
bevindt zich het bedrijfsleven, waar verschillende technologische 
innovaties hun opwachting maken. “ Zo belooft in de industrie de 
opkomst van Smart Industry een grote invloed te hebben op zakelijke 
risico’s. Smart Industry is de industriële variant van de bekende Smart 
Home trend: het gebruik van Internet-of-Things (IoT) oplossingen om 
omgevingen digitaal te verbinden. Het draait hierbij om de technologie 
waarbij machines en werkomgevingen uitgerust worden met sensoren 
en software om digitaal met elkaar verbonden te worden. De slimme 
netwerken die hieruit ontstaan leveren ongekend nauwkeurige 
inzichten en controle in bedrijfsprocessen. Deze ontwikkeling geldt 
niet uitsluitend voor nieuwe fabrieken. Voor oudere machines worden 
ook “smart” oplossingen bedacht .” Volgens McKinsey ligt in de 
toekomst ruim één derde van het IoT netwerk in fabrieken. “Het lijkt 
dan ook zeker dat deze ontwikkeling de sector de komende jaren gaat 
bepalen”, aldus Koudijs en De Jong. 
 
Zij verwachten dat deze transformatie een duidelijk effect zal hebben 
op het zakelijke risicoprofiel en daarmee is deze van invloed op de 
risicotaxatie van de beursmakelaar. “Smart Factories lopen structureel 
minder risico door slimme proces- en werkvloer controle. Daarnaast 
kan door deze technologie het individueel risico beter gekoppeld 
worden aan de verzekeraar die op zoek is naar het afdekken 
van dergelijke, specifieke risico’s. De beursmakelaar kan hierop 
inzetten en extra toegevoegde waarde creëren. Op de lange termijn 
houdt dit wellicht een verschuiving in van risicomanagement naar 

Daniël Koudijs  geeft leiding aan 
het team van marktonderzoekers 
en data-analisten bij Baken 
Adviesgroep en is oprichter van 
de startup InsightXL. Hij heeft een 
achtergrond in macro-economie 
en econometrie en heeft 
verschillende publicaties op het 
gebied van InsurTech en FinTech 
op zijn naam staan.

“Niet meedenken over 
de ontwikkeling van de 
blockchaintechnologie kan een 
significante misstap zijn.”

Co-assurantie in cijfers

In 2015 werd € 811.578.641 aan netto premie geboekt via 
de assurantiebeurs. Dat is de premie exclusief de beloning 
voor de beursmakelaar. De bruto premie was in 2015 € 
914.000.000. Echter, daarvan is 37% niet als co-assurantie 
te kwalificeren omdat deze premie 100% bij één verzekeraar 
is ondergebracht. Dat percentage is de afgelopen jaren stabiel. 
De premieontwikkeling (op basis van bruto premies) laat, na 
enkele jaren van krimp daaraan voorafgaand, een lichte stijging 
zien in 2015 ten opzichte van 2014 (zie grafiek 1).

Het verschil tussen de netto en bruto premie wordt bepaald 
door de beloning voor de beursmakelaar. De beursmakelaar 
werd traditioneel betaald via de provisie als percentage van 
de premiehoogte. Maar de afgelopen jaren is het aandeel 
directe beloning (een fee die de klant rechtstreeks aan de 
beursmakelaar betaalt) toegenomen. Ten opzichte van 2014 
is het provisiepercentage na een sterke daling de afgelopen 
jaren in 2015 weer licht gestegen. Dit komt met name door de 
toename van het provisiepercentage op de brandverzekeringen 
(zie grafiek 2)

INSURANCE
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risicopreventie. Een verdienmodel gebaseerd op het beschermen 
tegen risico’s (verzekeren) komt onder druk te staan wanneer risico’s 
in toenemende mate ‘ verdwijnen’ . Is een model gebaseerd op 
preventie de toekomst van verzekeren?“ 

Complexe risico’s in een wereld van Big Data 
De opkomst van IoT in huizen, kantoren en fabrieken wordt in de kern 
gedreven door data; veel data. Koudijs en De Jong schrijven daarover 
in hun whitepaper: “Het verbinden van sensoren en apparaten 
met het internet levert enorme, nieuwe hoeveelheden data op. De 
waarde van deze data berust in de capaciteit om deze om te zetten 
naar nieuwe inzichten. Geavanceerde analysemethoden op het 
gebied van kunstmatige intelligentie (AI) vertalen bergen met data 
tot daadwerkelijke informatie. Deze vooruitgang heeft direct invloed 
op de complexe risicotaxatie in de co-assurantiemarkt. Nieuwe data 
gedreven analyse mogelijkheden bieden een steeds beter inzicht 
in vrijwel alle risico’s. Innovatieve risicoanalyse methoden worden 
bijvoorbeeld ontwikkeld door Praedicat, dat unieke oplossingen biedt 
voor het analyseren van casualty risico’s. Wanneer complexe risico’s 
beter in kaart kunnen worden gebracht, opent dit de deur voor 
een verdere toename van direct writing. Als nieuwe toepassingen 
de informatie- en kenniskloof tussen verzekeraar en klant weten te 
overbruggen zijn zakelijke klanten mogelijk eerder bereid om zonder 
makelaar met de verzekeraar zaken te doen.” 

De cyberverzekering als beurssegment
Ten slotte bestempelen de beide whitepaper-auteurs 
cyberverzekeringen als één van de grootste groeimarkten in de 
verzekeringswereld, die – thans nog beperkt met een penetratiegraad 
van 3% - de komende jaren kan uitgroeien tot ‘een significant 
beurssegment’. “ In de VS is deze markt de afgelopen jaren explosief 
gegroeid: bijna 90% van alle cyberpolissen wereldwijd zijn daar 

Digitalisering van de coassurantiemamrkt

In de co-assurantiemarkt is sinds 2011 de afhandeling 
van transacties en de uitwisseling van gegevens via e-ABS 
volledig geautomatiseerd. Er zijn drie modules in e-ABS: 
Claims (schades), Placement (polissen) en Clearing (financiële 
verwerking). e-ABS werd al in 2008 geïntroduceerd als 
opvolger van het oude beursclearingsysteem, maar het totale 
proces is sinds 2011 beschikbaar. De omvang van e-ABS 
groeit elk jaar. Eind 2015 stonden er ongeveer 60.000 actieve 
polissen in het systeem en worden er daarnaast jaarlijks zo’n 
30.000 schades behandeld. De co-assurantiemarkt is een 
sterk gedigitaliseerde markt als het gaat om administratieve 
handelingen. Bijvoorbeeld het sluiten van verzekeringen, het 
behandelen van schades en de financiële verwerking van 
transacties. Daarnaast heeft de co-assurantiemarkt te maken 
met de verdere digitalisering van de samenleving, digitale 
innovaties en de invloed van specifieke technologische 
toepassingen voor de verzekeringsindustrie: InsurTech. 

De complete whitepaper is gratis op te vragen 
via Daniël Koudijs van Baken Adviesgroep 

(dkoudijs@bakenadviesgroep.nl) 
of Fred de Jong (fred@freddejong.eu)

gesloten. Het Europese continent lijkt de komende jaren aan de 
beurt voor eenzelfde ontwikkeling. Dit wordt mede gestimuleerd 
door de publieke aandacht voor dataprivacy en nieuwe Europese 
wetgeving. Zo heeft in Nederland het Meldpunt Datalekken, waar 
bedrijven verplicht zijn datalekken te rapporteren, al bijgedragen aan 
de groei van het aantal cyberpolissen. Stijging van zowel het risico 
als de schade van cyberaanvallen kunnen hiervoor de belangrijkste 
aanzet vormen. Alleen al voor Nederland wordt de schade van 
cybercriminaliteit geschat op € 10 miljard.” 

Volgens Koudijs en De Jong zijn het echterniet alleen grote 
ondernemingen zijn die grote cyberrisico’s lopen. “In tegenstelling tot 
traditionele zakelijke risico’s worden cyberrisico’s niet per se bepaald 
door de grote van de onderneming. Kleinere organisaties kunnen 
door cyberaanvallen significante schade oplopen. Voorbeelden zijn 
kleinere advocaten- en accountantskantoren die aan grote, mogelijk 
gevoelige zaken werken. Dit werd recentelijk gedemonstreerd door 
enkele cyberaanvallen op juridische kantoren. Deze kantoren waren 
bezig met gevoelige informatie rondom de fusies en overnames van 
grote ondernemingen: de schade naar aanleiding van deze aanval 
was groot. Co-assurantie kan voor deze risico’s een oplossing zijn en 
daarmee een nieuwe markt aantrekken.” 

Zoekt u een bevlogen PR & Communicatie specialist met passie voor
verbinden en organiseren? 
Neem contact op met Marianne van der Voort, per e-mail: 
voortwaarts@vandervoortpr.nl  of telefonisch 06 109 110 48. www.vandervoortpr.nl

Voor het outsourcen van al uw denkbare PR en Communicatie activiteiten. Ook wanneer uw 
bedrijfsimago een ‘boost’ kan gebruiken, zodat u zich kunt focussen op uw ‘core-business’. 
VoorTwaarts helpt u verder!
 
Specialist op het gebied van:
• Relatiebeheer en het binnen halen van nieuwe klanten;
• Organiseren van evenementen, beurzen en congressen;
• Schrijven van social media berichten, nieuwsbrieven en motivatiebrieven;
• Geven van positiviteits- en sollicitatietrainingen.

Marianne van der Voort



www.riskenbusiness.nl                      8

COLUMN

De verzekeringsbranche ondergaat positieve veranderingen als het aankomt op het bestrijden van fraude. Bij veel organisaties 
staat het onderwerp inmiddels op de agenda. Desalniettemin ligt de pakkans relatief laag en zijn straffen mild, waardoor het voor 
fraudeurs nog steeds loont om fraude te plegen. 

Zodra een fraudezaak is bewezen of hoge risico’s worden ontdekt, wordt een polis meestal beëindigd. Ondanks dat is het voor de 
fraudeur mogelijk om op dezelfde dag nog geaccepteerd te worden bij een andere maatschappij, soms zelfs opnieuw bij dezelfde 
verzekeraar. Om de stap te maken van fraudedetectie naar fraudepreventie is een breedgedragen fraudebewustzijn nodig binnen 
de gehele organisatie.
Een volwassen organisatie heeft elke afdeling nodig om fraude effectief te bestrijden. Niet alleen moet het management het goede 
voorbeeld geven. Ook het uitsluitend trainen van personeel op de schadeafdeling volstaat niet. Of het nu gaat om vastgelegde 
regels en richtlijnen die bij verzekeraars op de plank liggen of geïntegreerd zijn in systemen, elke klant zou gescreend moeten 
zijn op mogelijke risico’s. Na acceptatie is het zaak om gedurende de looptijd van de polis deze risico’s te blijven monitoren. Door 
het proactief monitoren van bestaande klanten en risicoprofielen kunnen tijdig preventieve maatregelen worden genomen bij een 
gewijzigd risico’s. 
(Meer dan 40% van de verzekeraars werkt nog niet actief aan fraudemanagement in de portefeuille; lees http://knowledge.friss.eu/
insurancefraud-digital-transformation-surveA-2016-report).

Aan nieuwe kanalen kleven nieuwe risico’s 
Fraudepreventie is voor verzekeraars van vitaal belang. Het is dan ook bemoedigend te zien dat de inspanningen om risico’s 
in kaart te brengen en te reduceren voor de traditionele verkoopkanalen toenemen. De ontwikkeling van nieuwe, voornamelijk 
digitale, verkoopkanalen brengen echter nieuwe risico’s met zich mee. Zo’n 60% van de verzekeraars werkt tegenwoordig al met 
een online verkoopkanaal. De keerzijde van het gebruiksgemak voor de verzekerde is meteen ook het gemak voor het binnenlaten 
van slechte risico’s die tot wanbetaling, veel-claimers en fraude kunnen leiden. Hiermee kan je als verzekeraar in korte tijd een 
sterk vervuilde portefeuille opbouwen. Als de deur wordt opengezet bij acceptatie zal het volume van de portefeuille ongetwijfeld 
sneller groeien. 

Echter, zonder goede risico-inschattingen betekent dit ook dat mogelijk hoge risico’s de portefeuille binnendringen. Hierdoor 
kan winstgevende groei onder druk komen te staan. Dit kan later gevolgen hebben voor de loss ratios. Daarom moet worden 
afgewogen hoeveel risico mag worden toegelaten. Het opstellen van risicoprofielen is daarbij van belang, zeker als deze regelmatig 
worden aangevuld met opgedane kennis. Als een klant met een hoog risico toch binnenkomt zijn het de schadeafdelingen 
die hun fraudedetectie op orde moeten hebben. Claims die speciale aandacht of actieve opvolging nodig hebben moeten snel 
geïdentificeerd worden. Tijd is hierin een belangrijk aspect, niet in de minste plaats met het oog op klanttevredenheid. Het 
onderzoeken van ‘false positives’ kost daarbij verloren tijd en moeite. Diepgaand onderzoek wordt bij de meerderheid van de 
verzekeraars al overgenomen door de SIU.
(19% van de verzekeraars dekt frauderisico’s in de premies – lees er hier meer over. http://knowledge.friss.eu/insurance-fraud-
digitaltransformation-survey-2016-report) 

Fraude als prioriteit voor de gehele organisatie 
Gelet op het niveau van bewustzijn en volwassenheid op het gebied van fraudebestrijding scoren schade afdelingen het hoogst. 
Acceptatieafdelingen zijn een goede tweede. Het gat met andere disciplines is echter enorm. Om fraudebestrijding echt effectief 
aan te pakken dient het fraudebeleid gedragen te worden door de gehele organisatie.

Column van de hand van 
Ruud van Gerwen
partner marketeer bij 
Friss | fraud, risk & compliance

EFFECTIEF AANPAKKEN VAN VERZEKERINGSFRAUDE 
VRAAGT OM EEN ORGANISATIEBREED FRAUDEBELEID
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EXPERT AAN BOORD

De liefde voor de maritieme sector is mij met de paplepel ingegoten. 
Van jongs af aan nam mijn vader, begonnen als kapitein, mij geregeld 
mee naar een schip en later ging ik geregeld mee op pad naar 
een schade. Hoewel als afgestudeerde werktuigbouwkundige het 
expertisevak eigenlijk niet mijn eerste keuze was, ben ik er in de 
loop der jaren wel van gaan houden. Het is een prachtig beroep: 
je weet ’s ochtends niet of je aan het eind van de dag in je auto 
zit op weg naar huis, of dat je aan de kant van een kanaal staat 
bij een beschadigd schip of in een vliegtuig zit voor een schade 
ergens in de wereld. Niet alleen de diversiteit is groot, ook heb je 
geregeld te maken met complexe en mede daardoor vakmatig 
buitengewoon interessante schadegevallen, evenals veiligheids– of 
milieu(verontreinigings) kwesties. En -last but not least- kom je met 
een enorme verscheidenheid aan mensen in aanraking: professionals 
uit de maritieme sector, maar ook met haven- en andere autoriteiten, 
milieu- en veiligheidsinstanties, advocaten en medewerkers van 
bedrijven: van directie tot werkvloer. Never a dull moment.

Derde generatie
Na mijn grootvader Jacob en mijn vader Jaap sta ik vanaf 1989 de 
derde generatie Verweij aan het roer van dit bedrijf. Gestart met vier 
experts is het bedrijf sindsdien uitgegroeid tot een gerenommeerd, 18 
medewerkers tellend gespecialiseerd expertisebureau. Onze bewuste 
keuze voor verjonging, voor opleiding in eigen huis en voor verbreding 
van onze diensten van aanvankelijk vooral zeevaart en visserij naar 
een allround maritiem expertise- en taxatiebureau, hebben daar zeker 
aan bijgedragen. Vooral door de inspanningen in de binnenvaart, 
waarvan we inmiddels een van de marktleiders zijn, en later ook in de 
offshore en in het landmaterieel, hebben we stukje bij beetje kunnen 
groeien. De groei was ook nodig om de gewenste deskundigheid – 
specialisten voor alle segmenten waarin we actief zijn – en een 24/7 
bereikbaarheid te kunnen bieden. Onze kracht is vooral gelegen in 
onze diversiteit, persoonlijke benadering en betrokkenheid, loyaliteit 
naar opdrachtgevers en een open mind. Met dat laatste bedoel 
ik open staan voor ideeën voor anderen: makelaars, verzekeraars 
en verzekerden, om op die manier tot de beste oplossing voor alle 
betrokkenen te komen.

Bruce Verweij

Verweij & Hoebee:  

HET BIJZONDERE KARAKTER VAN 
EEN FAMILIEBEDRIJF

Het wel en wee van een familiebedrijf
Wie verhalen leest over familiebedrijven – er zijn er 280.000 in ons 
land - stuit altijd op dat ene aspect: het bijzondere karakter ervan. Het 
recente TV-programma ‘Allemaal familie’ (NPO) onderstreepte dat 
naar mijn mening op een prachtige manier. Ik herken me er zeker in 
dat familiebedrijven net dat beetje meer betrokkenheid aan de dag 
leggen bij het wel en wee van een onderneming en mede daardoor 
net dat stapje harder lopen voor hun klanten. Wat dat betreft zorgt 
groei voor een extra uitdaging. Immers, hoe meer experts er bijkomen, 
des te lastiger het wordt het om je bedrijfscultuur en identiteit vast 
te houden. Zeker omdat je niet zoekt naar kopieën van jezelf, maar 
naar mensen die je aanvullen: qua kennis en vaardigheden, maar ook 
wat karakter betreft. Het is een van de redenen geweest om experts 
zelf op te leiden. Mede daardoor zijn we er in geslaagd ons DNA 

In de vergaderkamer van de hoofdvestiging van Verweij & Hoebee aan de Amsterdamse Osdorper Ban hangt een 
ingelijste illustratie aan de muur ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het gespecialiseerde maritieme 
expertise & taxatiebureau. Daarin nemen de woorden kennis, kracht, kwaliteit en service een prominente plaats in. 
Het zijn de kernwoorden die het karakter– en daarmee in feite ook de meerwaarde – van het bedrijf op treffende wijze 
weergeven. Een al meer dan een eeuw bestaand familiebedrijf dat in de persoon van de huidige directeur de derde 
generatie Verweij ‘aan het roer’ heeft staan. In deze eerste column van een serie waarin alle expertisemedewerkers aan 
het woord zullen komen,  belicht  Bruce Verweij het bijzondere karakter en DNA van Verweij & Hoebee. Hij vertelt over 
de ontwikkeling door de jaren heen met zijn ups & downs en deelt zijn visie op de toekomst van de maritieme expertise- 
en taxatiebranche. “De medewerkers maken het verschil. Opererend in een markt die grotendeels voor kwaliteit gaat, 
zien de jaren die komen gaan er voor ons en onze bedrijfstak ontegenzeggelijk positief uit.”



www.riskenbusiness.nl                      10

grotendeels te behouden zonder te vervallen in eenheidsworsten. 
Terugkijkend kan ik zeggen dat er veel is bereikt. Het meeste trots 
ben ik er op dat we als Verweij & Hoebee zijn uitgegroeid tot een 
gerenommeerd en alom gewaardeerd allround maritiem nichebureau. 
Het enige smetje is dat er geen vierde generatie Verweij komt, 
wat voor mij persoonlijk toch wel een teleurstelling is. Voor een 
familiebedrijf is opvolging nu eenmaal een heel belangrijk punt. 
Sowieso is de zorg over de continuïteit – voor bedrijf en personeel 
– eerlijk gezegd wel een onderwerp geweest waar ik de nodige 
slapeloze nachten van heb gehad. Lange tijd heb ik gedacht: ‘er komt 
geen oplossing’, niet in de laatste plaats omdat we hieraan zelf de 
nodige eisen hadden gesteld. Uiteindelijk kwam met de BMT Group 
in Londen ‘ het lot uit de loterij’. Dit bedrijf, dat ook de eigenaar is 
van het internationaal opererende zusterbedrijf BMT Surveys, zocht 
toenadering tot ons en wilde ons weliswaar volledig overnemen maar 
stelde daarbij wel dat wij onder eigen naam onze werkzaamheden 
konden voortzetten voor de lokale markt zoals we dat altijd hebben 
gedaan. Dat is precies wat we wilden: een droom kwam uit!  

Positief naar toekomst toe
Kijkend naar de toekomst ben ik positief gestemd. Zowel voor 
mijn eigen bedrijf door de samenwerking met de BMT Group als 
voor de gehele (maritieme) expertisebedrijfstak. Anders dan in het 
bulksegment zal er in onze branche altijd behoefte blijven aan fysieke 
expertise, al zal mogelijk de rapportagevorm wat veranderen. Mijn 
boodschap aan de markt zou dan ook zijn: als je wilt dat experts 
bij een schade kwaliteit blijven leveren, dan moet je bureaus wel in 

Loss of my life
Elke expert heeft ‘ een schade van zijn leven’, een case die 
hem of haar om wat voor reden dan ook door de jaren heen is 
bijgebleven. Bruce Verweij hoeft er niet lang over na te denken: 
“ Het was in mijn beginjaren als expert  en de eerste keer dat 
ik voor een schadeclaim in de VS kwam. Het ging om een 
vistrawler die met bodemschade en olielekkage de Amerikaanse 
wateren is binnengevaren. Toen we aankwamen in de haven 
van Boston stond de kustwacht, zoals je in TV-series en films 
ziet, ons op een intimiderende manier op te wachten. Compleet 
met zonnebrillen en al spelend met hun revolvers in hun 
handen. Het had effect, want ik stond eerlijk gezegd te trillen 
op mijn benen. We wisten dat bij dergelijke schades de kans 
aanwezig was dat men, hangende het onderzoek, de kapitein 
gevangen wilde nemen als een soort (financiële) zekerstelling. 
Daarom hebben we hem bij het aanmeren als een van de 
eersten in werkoveral de kade opgestuurd om vervolgens zo 
snel mogelijk het land te verlaten, hetgeen lukte. Overigens is 
ook de schadeclaim uiteindelijk goed afgehandeld, maar het is 
en blijft wel een hele bijzondere ervaring.” 

Ontzorgen door persoonlijke service 

Waterschade is een belangrijke bron van spanning en onzekerheid. Juist dan bent u 

bij de ReconditioneringsGroep Nederland in goede handen. RGN is een coöperatie 

van zelfstandige ondernemers. Als klant heeft u te maken met gekwalificeerde 

regionale bedrijven die er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Zij kennen hun klanten in hun regio als geen ander en zij zetten zich 100% voor u in. 

De landelijke organisatie ondersteunt de ondernemers op het gebied van de  

operationale zaken. Op die manier combineren wij de kwaliteit, flexibiliteit en de 

perssonlijke service van het zelfstandig ondernemerschap met de voordelen van 

een grote organisatie. En staan wij  24 uur per dag voor u klaar om u uit de water- 

(of andere schade) te helpen! Voor meer informatie kijk snel op: rgn.nu of  

bel naar 085 489 07 00.

Brandschade

Stormschade

Asbestsanering

Ook gespecialiseerd in:

de gelegenheid stellen om te blijven investeren in opleidingen en 
daarmee in het vakmanschap – deskundigheid en vaardigheden - 
van het expertisekorps. Expertise is en blijft een prachtig vak, maar 
het is geen beroep dat je in de schoolbanken kunt leren. Om na alle 
noodzakelijke opleidingen een goede expert te worden, moet je nu 
eenmaal eerst nog enige tijd met een ervaren collega meelopen en 
minimaal vijf jaar praktijkervaring opdoen.”

EXPERT AAN BOORD
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CLAIMS

Nico Keijser is inmiddels een jaar of dertig werkzaam in de 
automatisering, deels in loondienst en deels als zelfstandig 
professional. Op dat vakgebied - informatica/automatisering- is hij 
ook zelf als GD ingeschreven. Daarnaast is hij vanaf de oprichting 
betrokken bij de Stichting LRGD, dat inmiddels bijna 300 
deskundigen registreert op een 60-tal vakgebieden die werkzaam zijn 
in civiel recht, bestuursrecht en strafrecht. 

Tot de ingeschrevenen behoren een groot aantal schade-
experts, toedrachtonderzoekers en consultants, onder meer op 
de vakgebieden aansprakelijkheid- en recall, agrarisch, brand, 
bedrijfsschade en inboedel, letselschade, techniek, bouw, 
scheepvaart & techniek en taxaties (o.m. goud, zilver, kunst etc.). Aan 
opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden 
die zowel toezien op de vakdeskundigheid van de deskundige als 
op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden 
als deskundige in rechte. Ook moeten ingeschrevenen actief zijn en 
blijven op hun vakgebied, voldoen aan gedragsregels, een VOG-
verklaring overleggen en zich onderwerpen aan tuchtrecht. Om 
ingeschreven te blijven geldt bovendien een PE-verplichting, terwijl 
om de vijf jaar een herregistratie plaatsvindt. “Een soort herexamen”, 
licht Keijser toe. “Het geeft in elk geval aan dat wij een inschrijving in 
het LRGD-Register niet zien als ‘iets vrijbijvends’ of als een eenmalige 
verworvenheid.”

Waarom nodig?
De hamvraag is natuurlijk: Waarom is een opgeleide en geregistreerde 
gerechtelijke deskundige nodig? “Om de rechter/griffie adequaat – via 
een zogeheten deskundigenbericht – dusdanig te kunnen informeren 
over de vakinhoudelijke aspecten van een geschil, dat hij daarover in 

2017: Stichting LRGD viert 10-jarig jubileum:

RECHTSPRAAK GEBAAT BIJ GEREGISTREERDE 
GERECHTELIJKE DESKUNDIGEN

Dit jaar bestaat de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen 
(LRGD) tien jaar. Deze onafhankelijke stichting stelt zich ten doel “een bijdrage 
te leveren aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging 
door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die 
voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging.” 
Aldus de introductietekst van de website. “Daarmee zijn alle betrokkenen 
gebaat”, benadrukt mr. Nico Keijser, secretaris van de LRGD  en één van de 
inmiddels ca. 300 geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen (GD) die staan 
ingeschreven in het LRGD-Register, verdeeld over een 60-tal vakgebieden. 
Met hem blikken we terug op tien jaar LRGD, het ontstaan en de resultaten tot 
nu toe en de opleidings- en andere eisen die aan inschrijving worden gesteld. 
Daarnaast kijken we vooruit naar de toekomst van zowel het register als de 
positie van de GD’s. “Hoewel we het niet precies kunnen en willen bijhouden, 
nemen we waar dat er zowel door de rechterlijke macht als  door andere 
betrokken partijen steeds vaker een beroep wordt gedaan op bij het LRGD 
geregistreerde gerechtelijke deskundigen.”

een rechtszaak een weloverwogen uitspraak kan doen”, antwoordt 
Keijser. “Immers, hoe kan de rechter bepalen of een deskundige 
daadwerkelijk deskundig is? Hij kan dat, bij gebrek aan kennis, 
immers niet feitelijk zelf vaststellen. Het LRGD-Register biedt hen 
daarvoor een leidraad en een hulpmiddel.” De LRGD-secretaris wil 
voor alle duidelijkheid benadrukken dat er ook goede deskundigen 
actief zijn die niet staan ingeschreven in het LRGD-Register. “Maar 
een geregistreerde gerechtelijke deskundige biedt betrokkenen in 
elk geval meer zekerheid en inzicht in de kennis en kunde van de te 
benoemen deskundige.” 

Daarnaast kunnen ook partijen met een (dreigend) geschil een bij het 
LRGD geregistreerde deskundige inschakelen als partijdeskundige. 
Ook voor hen is het volgens Keijser van belang dat zij hiervoor een 
deskundige kunnen inschakelen die niet alleen een specialist is op 
het betreffende vakgebied, maar die ook weet hoe de procesgang in 
elkaar steekt en waaraan een goed (partij)deskundigenbericht moet 
voldoen. Daarover staat in het boek ‘Deskundig in de rechtspraktijk. 
Het werk van gerechtelijke deskundigen belicht’, dat hij samen heeft 
geschreven met Jacques Honkoop en Ernst Peter Tamminga, het 
volgende:

“... Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor 
dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken personen bekend zijn 
met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor 
deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van 
het onderzoek niet ten goede komen. Denk daarbij aan:
• juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben 
 dat het deskundigenbericht onbruikbaar wordt; 
• praktische discussie met partijen (of advocaten) die het gevaar van 

Nico Keijser: “Wij zien een inschrijving in het 
LRGD-Register niet als iets vrijblijvends of als 
een eenmalige verworvenheid.”



www.riskenbusiness.nl                      12

 vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken; 
• inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de 
 vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de deskundige 
 feitelijk aan een fishing-expeditie meewerkt;
• onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank 
 die tot vertraging kan leiden;
• advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te 
 procederen bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden;
• advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te 

procederen en de deskundige dus onterecht juridisch belasten 
met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht 
ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt 
uitgebracht.

Kortom, allemaal redenen die het moeilijker maken om efficiënt een 
goed deskundigenbericht op te stellen, een deskundigenbericht 
waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, 
bruikbare antwoorden gegeven worden op de vragen die door de 
rechter in de procesgang gesteld zijn....”

Groei Register
Sinds de start is het aantal ingeschrevenen in het LRGD-Register 
gegroeid tot bijna 300: 294 om precies te zijn, waarbij de groei de 
laatste jaren harder gaat dan in de beginjaren. Keijser: “Dat heeft 
naar mijn mening vooral te maken met de groeiende bekendheid 
met het bestaan en de voordelen van geregistreerde gerechtelijke 
deskundigen: zowel bij professionals om de speciale opleiding 
hiervoor te volgen als bij rechters, en andere betrokkenen. Dat is een 
wisselwerking. Als er meer vraag is naar gerechtelijke deskundigen 
willen ook meer specialisten als zodanig worden ingeschreven in het 
LRGD-Register.”

De LRGD-secretaris beaamt dat er vanuit de LRGD tot dusver ook 
niet op grote schaal aan promotie is gedaan. “Daar komt wel enige 
verandering in. We gaan de komende tijd publicitair wat meer aan 
de weg timmeren. Ook richting professionals om hen te attenderen 
op de voordelen van inschrijving als gerechtelijke deskundige. Ik 
ben ervan overtuigd dat zij zich hiermee in positieve zin kunnen 
onderscheiden van andere specialisten in hun werkgebied. Omdat 
zij door de opleiding meer kennis hebben op juridisch vlak en van 
het rechtsproces, geleerd hebben structuur aan te brengen in 
het deskundigenbericht en de noodzaak van het hoor-wederhoor-
principe terdege onderkennen. Daarmee kunnen zij commercieel 
hun voordeel doen, al wil ik wel benadrukken dat we als LRGD géén 
opdrachten-generator zijn. Wij hebben geen enkele invloed op de 
benoeming in een rechtszaak.”

Hoewel men bij de LRGD geen concrete cijfers heeft over de 
mate waarin ingeschreven GD’s worden ingeschakeld door zowel 
de rechterlijke macht als andere partijen, zegt Keijser waar te 
nemen dat de frequentie toeneemt. “Een indicatie is het aantal 
informatieverzoeken die bij het secretariaat en hemzelf binnenkomen 
over het LRGD en de in het register ingeschreven gerechtelijke 
deskundigen. Daarnaast hebben wij aanwijzingen dat zij vaker worden 
benoemd, zowel als gerechtelijke deskundige door rechters en griffies 
en als partijdeskundige door advocaten en anderen bij een juridisch 
geschil betrokken partijen.”

Vroeg stadium
Tot slot, wat zou u zowel (potentiële) opdrachtgevers als professionals 
mee willen geven met betrekking tot het LRGD? Keijser: “Het is 
natuurlijk een open deur, maar doe bij behoefte aan deskundigheid 
op een bepaald vakgebied een beroep op een bij het LRGD 
geregistreerde deskundige, of het nu gaat om een gerechtelijke 
benoeming of opdracht als partijdeskundige. Dat bevordert de 
procesgang. En maak indien nodig al in een vroeg stadium gebruik 
van een geregistreerde deskundige, vooral omdat hij/zij op de hoogte 
is van hoe de procedures bij een rechtbank (kunnen) verlopen en 
daarbij partijen kan begeleiden om hierbij de juiste weg te behandelen 
en de juiste procedures te volgen. Kortom, het is een grotere 
waarborg voor partijen dat er een adequaat (partij)deskundigenbericht 
wordt opgesteld en men niet onnodig – op basis van bijvoorbeeld 
‘procedurefouten’ - in het ongelijk wordt gesteld.”

Ook aan het adres van (potentiële) LRGD- gerechtelijke deskundigen 
heeft de secretaris van de branchevereniging enkele ‘boodschappen’. 
“Tegen hen die reeds als zodanig staan ingeschreven in het 
LRGD-register zou ik willen zeggen: draag dit nadrukkelijk(er) 
uit, bijvoorbeeld door het LRGD-logo op je briefpapier en 
visitekaartje te zetten, op je website te vermelden en in reclame- en 
marketinguitingen te vermelden.” 

Specialisten op een vakgebied die als gerechtelijke deskundige willen 
worden ingeschakeld raadt hij aan aansluiting te zoeken bij het LRGD 
en de opleiding tot GD te volgen. “In de eerste plaats omdat het 
optreden als gerechtelijke deskundige een vak apart is dat je móet 
en kunt leren. Met vakkennis alleen kom je er niet, maar je zult je 
ook de juridische kennis en procedures eigen moeten maken. Ik ben 
ervan overtuigd dat er in de toekomst steeds vaker geregistreerde 
deskundigen benoemd gaan worden – als GD of als partijdeskundige. 
Met registratie bij het LRGD kun je uiting geven aan een toenemende 
mate van professionaliteit.”

10 jaar LRGD ook centraal tijdens symposium 
op 23 november a.s. in Utrecht

Het jaarlijkse LRGD-symposium wordt dit jaar op 23 november 
a.s. gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Het symposium zal 
in het teken staan van het tienjarig bestaan van de LRGD. Aan 
de organisatie en het inhoudelijke programma wordt al enige 
tijd gewerkt. Wilt u op de hoogte blijven van het symposium en 
deelnemen op 23 november 2017,  geef dan uw gegevens door 
aan het LRGD: info @lrgd.nl.
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‘Valkuilen tijdens het 
onderzoek’. Dat was de 
titel van één van de 15 
presentaties tijdens het 
middagprogramma van 
het LRGD-symposium van 
vorig jaar november. Over 
dit onderwerp verzorgde 
John van den Elshout (Van 
den ELSHOUT BV) een 

presentatie voor de ingeschrevenen in de Kamer Techniek 
en Varia van de LRGD. . In zijn presentatie belichtte Van 
den Elshout de vijf stappen in het werkproces van een 
gerechtelijke deskundige en benoemde vervolgens per 
stap één of meerdere valkuilen die zich hierbij volgens 
hem kunnen voordoen. 

Ten aanzien van het eerste contact met de rechtbank (stap 1) vertelde 
de binnenvaartexpert dat je als GD-er hierna vaak een lange tijd 
niets hoort en pas daarna de opdracht ontvangt. “Hierbij kan het een 
valkuil zijn dat je in het eerste contact onvoldoende informatie krijgt 
voor het bepalen van de prijs. Ook is het hierbij niet altijd duidelijk of 
dit bedrag in- of exclusief BTW is. Ik kies er dan ook altijd voor dit zelf 
te bevestigen.” Ten aanzien de stappen 2 (‘Beide partijen informeren 
over de start van het onderzoek’) en 3 (‘Aanvullende besprekingen 
en verhoor derden’) noemde Van den Elshout als valkuil dat bij een 
eerste expertise en eventuele latere verhoren niet beide partijen 
worden uitgenodigd, bijvoorbeeld omdat men denkt dat het toch maar 
alleen over vakinhoudelijke zaken gaat. “Het is daarom zaak naar 
alle partijen (lees: advocaten) transparant te zijn en hen adequaat te 
informeren door alle relevante informatie door te sturen.”

Het uitvoeren van het onderzoek noemde hij als vierde stap, waarbij 
hij een viertal valkuilen aangaf: de betrokkenen worden tussentijds 
onvoldoende geïnformeerd; niet alle partijen worden geïnformeerd 
(cc); door in discussie zijnde advocaten wordt er van het concrete 
onderwerp afgeweken en raak je de focus van de zaak kwijt; het 
onderdeel raakt gedurende het onderzoek buiten jouw vakgebied. 

Record aantal bezoekers tijdens 2016-editie 
LRGD-symposium

Met 195 inschrijvingen heeft de LRGD tijdens het vorig 
jaar georganiseerde symposium in Vianen een recordaantal 
deelnemers gehaald, ruim drie keer zoveel dan de 59 personen 
die in 2009 het eerste LRGD-symposium bijwoonden. Het 
centrale thema van de bijeenkomst luidde ‘De deskundige en 
het grijze gebied’. LRGD-secretaris Keijser lichte de keuze voor 
het thema als volgt toe: “De deskundige voert zijn onderzoek 
uit ter beantwoording van de in het benoemingsvonnis gestelde 
vragen. Vanzelfsprekend is de deskundige benoemd vanwege 
zijn vakgebied of specialisatie. Maar wat te doen als het 
onderzoek leidt tot niet expliciet tot het vakgebied behorende 
bevindingen of tot bevindingen die buiten de specifieke 
expertise, op basis waarvan de deskundige werd benoemd, 
liggen?” 

Met dit ‘grijze gebied’ in gedachte hielden 18 deskundigen 
een presentatie, van wie drie plenair: dr. Christoph 
Jeloschek (Kennedy Van der Laan), mr. Clemens Roijackers 
(Letsel & Schade) en mr. Wim van Rijkom (Gerechtshof ’s 
Hertogenbosch). In de middag verzorgden 15 personen een 
inleiding, verdeeld over de Kamers ’Grond, Vastgoed en Bouw, 
Fysieke omgeving’, Financieel economisch, ‘Mens en Medisch’, 
Techniek en Varia’, Informatisering en Automatisering’ en 
Algemeen. Onder de aanwezigen waren ca 30 Gerechtelijke 
Deskundigen die werkzaam zijn in de expertise-, 
schaderegelings- of schadeonderzoeksbranches. 

VALKUILEN TIJDENS HET ONDERZOEK
Als valkuilen bij de laatste, vijfde stap (‘Opsturen concept rapport’) 
noemde hij er drie: er wordt niet duidelijk aangegeven dat slechts 
éénmaal reageren is toegestaan; nieuwe vragen en/of aanmerkingen 
worden ingebracht; reacties op het concept deskundigenbericht 
wordt ook toegestuurd naar de tegenpartij in plaats van alleen naar de 
deskundige, hetgeen weer reactie op reactie uitlokt.”

De bijeenkomst kenmerkte zich door volop interactie met de andere 
aanwezige gerechtelijke deskundigen, die per stap ingingen op de 
benoemde valkuilen en op basis van hun eigen praktijkervaringen ook 
andere valkuilen aangaven en tevens vertelden hoe zij daarmee waren 
omgegaan om tot een oplossing te komen. Het maakte de sessie tot 
een levendige en voor allen buitengewoon leerzaam.

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
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Haaksman kan er over meepraten. Hij is al vele jaren beroepshalve 
betrokken bij de inventarisatie en sanering van panden, schuren en 
andere gebouwen waarin asbest is verwerkt, zowel bij het reguliere 
saneringswerk als na een (brand- of storm)calamiteit. Na vijf jaar ‘tot 
volle tevredenheid’ bij HHG te hebben gewerkt, is hij per 1 maart 
2016 aan de slag gegaan als operationeel manager bij Dolmans 
Milieu Techniek, het 26 medewerkers tellende asbestsaneringsbedrijf 
in Zaltbommel dat deel uitmaakt van de Dolmans Groep. Daarmee 
keert Haaksman terug op ‘het oude nest’, want voor zijn vertrek 
naar HHG werkte hij 13 jaar bij Dolmans, waarvan bijna twee jaar bij 
de asbestsaneringstak. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, had 
meerdere opties maar mijn hart ligt toch bij Dolmans en vooral de 
asbestsanering.”

MiniContainment
Dolmans Milieu Techniek ontstond in 2009 uit een samenvoeging 
tussen twee bedrijven: Dolmans Asbestsanering/Actief en Asbest 
Techniek De Jong. Het bedrijf houdt zich met gespecialiseerde 
medewerkers bezig met een breed scala aan asbestgerelateerde 
werkzaamheden: planmatige saneringen in o.m. mutatiewoningen en 
renovatie- en andere projecten, 24/7 service na asbestcalamiteiten, 
projectcoördinatie. En MiniContainment, een nieuwe manier voor 
het veilig en goed uitvoeren van kleinschalige asbestsaneringen in 
bewoonde situaties waarvoor het als één van de eerste bedrijven in 
ons land een licentie heeft verkregen. 

Hierbij wordt een klein doorzichtig frame over het te verwijderen 
object geplaatst, een soort couveuse waarbij de medewerkers 
via handschoenopeningen hun werk kunnen doen zonder dat ze 
blootgesteld worden aan vrijkomende asbestvezels. “Maskers of 
witte pakken zijn niet meer nodig, waardoor er een minimale overlast 
is voor betrokkenen. Ook het opbouwen van een containment, 
onderdrukapparatuur en het plaatsen van een folietent in de te 
saneren ruimte zijn hierdoor overbodig. Evenmin is het nodig dat een 
halve woning of een groot deel van een bedrijfsgebouw moet worden 
leeg geruimd, afgeplakt of in onderdruk moet worden gebracht ten 
behoeve van een veilige sanering.” Tevens is het voordeel van een 
sanering uit voeren met minicontainment dat een asbestsanering 

Marcel Haaksman bij Dolmans Milieu Techniek terug op het oude nest:

HELDERE COMMUNICATIE ROND ASBEST KAN VEEL 
ONRUST EN ONNODIGE PANIEK VOORKOMEN

Zowel bij particulieren, bedrijfsleven als (lokale en provinciale) overheidsinstanties bestaat er ook vandaag de dag nog 
veel onduidelijkheid over  asbest. Velen wijzen op de gevaarlijke aspecten ervan voor de volksgezondheid; anderen 
vinden dat de risico’s worden overtrokken. Zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden, zo valt op te maken uit de 
reactie van een ware specialist op dit gebied: Marcel Haaksman, operationeel manager bij Dolmans Milieu Techniek. 
“Hoewel het risico in de loop der jaren niet echt groter is geworden, blijft asbest wel degelijk een gevaarlijk goedje 
waarvan je risico’s niet moet bagatelliseren. Aan de andere kant hoeft asbest, mits in goede staat of goed doordacht en 
professioneel gesaneerd, geen gevaar voor de gezondheid op te leveren. Hij pleit dan ook voor een goede communicatie 
over dit onderwerp naar alle betrokkenen. “Daarin ligt de sleutel. Een heldere, duidelijke communicatie rond asbest kan 
veel onrust en onnodige paniek voorkomen. Zeker bij een calamiteit omdat er dan vaak allerlei krachten van buitenaf 
gaan meespelen.” 

welke in de nieuwe risicoklasse 2a is ingedeeld waar een verscherpte 
eindcontrole van toepassing is als uitzonderingsregel op de 
traditionele wijze kan worden gesaneerd en vrijgegeven met o.a. een 
behoorlijke kostenbesparing als resultaat.

Groeimarkt
Haaksman omschrijft Dolmans Milieu Techniek als ‘een middelgrote 
asbestsaneerder met de nodige rek en ruimte’. Een omschrijving 
die om een toelichting vraagt. “We hebben de afgelopen drie jaar 
jaarlijks een constante groei gerealiseerd, zowel omzet als in aantal 
opdrachten: vorig jaar ruim 1.700. Daarbij hebben we dagelijks 
gemiddeld 10 à 12 asbestopdrachten onder handen, waarvan 
driekwart regulier werk en de rest calamiteitenklussen.”
Hij spreekt daarnaast van een groeimarkt, niet in de laatste plaats 
door de veranderingen in wet- en regelgeving. “Zo ie er op 1 januari 

Marcel Haaksman: “Ik zou willen pleiten voor een stringentere controle en 
toezicht door verzekeraars op de uitgevoerde asbestsaneringswerkzaamheden.
Ook met het oog  op een mogelijke aansprakelijkheidsclaim achteraf.”
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jl. geleden de zogeheten grenswaarden voor blootstelling aan asbest 
verlaagd, waardoor de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht 
sneller als gevaarlijk worden bestempeld. Bovendien dienen in 2024 
van alle gebouwen in Nederland asbest van daken te zijn verwijderd. 
Beide wetswijziging leiden er onherroepelijk toe dat er meer 
asbestinventarisaties, inspecties en saneringen zullen plaatsvinden.” 
 

Trends en ontwikkelingen
Dat laatste zegt Haaksman overigens nu al te merken. “Door het 
naderende verbod per 2024 en de huidige subsidieregeling gaan 
bedrijven vaker en eerder tot sanering van asbestpanden over. 
Zo zien we bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties maar ook 
lokale overheden dat zij asbestsanering meer in hun jaarplanning 
en beleids- en calamiteitenplannen opnemen. Sowieso is door 
recente grote asbestcalamiteiten (Roermond, Wateringen en dit 
jaar Amersfoort) en de vele media-aandacht het risicobewustzijn 
sterk toegenomen en zijn bedrijven en overheden bewuster hiermee 
bezig dan enkele jaren geleden. Bijvoorbeeld in de opzet vooraf van 
speciale operationele calamiteitenteams.”

Een andere trend is dat er door de betreffende overheidsinstanties 
(ministerie SZW en omgevingsdiensten) intensiever wordt 
gecontroleerd op naleving van de wet- en regelgeving rondom 
asbest. Niet iedereen mag zomaar asbest verwijderen, maar dient te 
voldoen aan stringente regelgeving en gecertificeerd te zijn conform 
de certificeringsnorm SC530 voor werkwijze en hulpmiddelen, zoals 
persoonlijke beschermingsmiddelen. “Daarop worden we scherp 
gemonitord”, verklaart Haaksman, die ondanks die strenge eisen het 
aantal aanbieders de komende tijd verder zal toenemen.

Meer vraag naar specialisten
Hij licht toe: “De  genoemde wettelijke veranderingen zullen leiden tot 
een grotere vraag naar specialistische, professionele ondersteuning en 
dat meer bedrijven zich zullen gaan specialiseren in asbestsanering. 
“Ook kan ik het me voorstellen dat verzekeraars bij de acceptatie 
van verzekeringen een asbestinventarisatierapport gaan eisen. Dat is 
positief. Aan de andere kant sluit ik niet uit dat door de aangescherpte 
regels, meer toezicht en hogere saneringskosten het illegale storten 
van asbest wel eens een vlucht kunnen nemen, zeker in het 
particuliere segment.”

Dat in 2024 volgens de nieuwe regels  panden vrij moeten zijn van 
asbesthoudende toepassingen noemt Haaksman een lovenswaardig 
streven. Maar bij de praktische uitvoering en haalbaarheid plaatst 

hij grote vraagtekens. “Er zijn in ons land daarvoor simpelweg te 
weinig gecertificeerde saneringsbedrijven. Ook vraag ik me af of het 
financieel haalbaar is, want de saneringskosten zijn fors.”

Risicobewustzijn en communicatie
Tot slot, welke adviezen zou je willen meegeven aan de 
verzekeringsbranche en de daarin actieve partijen en verzekerde 
bedrijven? “Onderschat de asbestproblematiek niet, zorg daarnaast 
voor voldoende kennis in eigen huis of laat je bijstaan door een 
specialist op dit vlak”, aldus Haaksman, volgens wie verzekeraars 
er met het oog op de wettelijke veranderingen en verwachte hogere 
saneringskosten en schadelast goed aan doen hun bestaande 
verzekeringsoplossingen eens tegen het licht te houden. 

De asbestdeskundige pleit nadrukkelijk voor een stringentere 
controle en toezicht door de verzekeringsbranche op de uitgevoerde 
saneringswerkzaamheden. “Ook met het oog op een mogelijke 
aansprakelijkheidsclaim achteraf. Daarnaast kan een duidelijke 
communicatie veel onrust en emoties wegnemen. Er is nu eenmaal 
bij veel burgers sprake van onbekendheid met de materie.” Hij 
spreekt uit ervaring. “Neem het voorbeeld van Roermond van 
enkele jaren geleden. Daar heeft de schade-expert het probleem op 
waarde ingeschat en mede daardoor zijn snel de juiste maatregelen 
getroffen. Weliswaar waren de saneringskosten fors, maar zijn 
door de inspanningen wel beperkt gebleven. Daarnaast zijn er 
ook voorbeelden waarbij een verkeerde inschatting heeft geleid tot 
onnodig hoge(re) kosten.” 

Even wat cijfers 

• asbest is toegepast in meer dan 3.500 verschillende 
 producten;
• in 1993 zat asbest nog in 80% van alle gebouwen en 
 installaties in ons land en in 2005 nog in 70% van alle 
 gebouwen en installaties die vóór 1993 zijn gebouwd;
• ons land telt 500 miljoen kilo aan asbesthoudend 
 materiaal;
• in Nederland is 36 miljoen m² asbestcement in omloop en 
 één miljoen m² asbesthoudende vloerbedekking; 
• jaarlijks komen in ons land tussen de 800 en 1.200 
 mensen om het leven door asbestgerelateerde ziektes, 
 zoals mesothelioom (buik- en longvlieskanker). Ter 
 vergelijking: vorig jaar stierven 570 mensen in het verkeer.
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“Bedrijven zijn bezorgd over de onvoorspelbare veranderingen in 
het juridische en geopolitieke landschap en de marktomgeving 
over de gehele wereld. Buiten de traditionele risico’s van 
brand en natuurrampen is een reeks van nieuwe risico’s in 
opkomst. Dit vereist een nieuwe kijk op de huidige controle- en 
risicomanagementinstrumenten”, stelt Chris Fischer Hirs, CEO van 
AGCS SE
 
Bedrijfsonderbreking
Business Interruption (BI) blijft de lijst aanvoeren voor het vijfde jaar 
op rij en wordt door 37% van de respondenten als (voornaamste) 
bedrijfsrisico genoemd. In eerste instantie omdat het kan leiden tot 
aanzienlijk omzetverlies, maar ook doordat meerdere nieuwe triggers 
in opkomst zijn en dan met name immateriële schades en risico’s. 
Denk aan cyberincidenten en disruptieve schades door politiek 
geweld, stakingen en terroristische aanslagen. 

Deze trend wordt gedeeltelijk gedreven door de opkomst van 
the Internet of Things en de steeds grotere wordende mate van 
onderlinge verbondenheid van machines, bedrijven en hun supply 
chain. Daarbij kunnen zich eenvoudig verveelvoudigen in geval van 
een incident. Bedrijven worden tevens geconfronteerd met potentiële 
financiële schades door het veranderende politieke landschap (Brexit, 
Trump, aankomende EU verkiezingen enz.) wat leidt tot angst voor 
toenemend protectionisme en anti-globalisering.

Marktontwikkelingen en volatiliteit
Marktontwikkelingen en volatiliteit, genoemd door 31% van de 
respondenten, is op bedrijfsonderbreking (BI) na het belangrijkste 
bedrijfsmatige risico. In Nederland wordt naast bedrijfsonderbreking 
alleen cyber als een nog grotere bedreiging gezien. Het is de 
voornaamste reden tot zorg in de luchtvaartindustrie, financiële 
dienstverlening, scheepvaart- en transportindustrie en in Afrika en het 
Midden-Oosten zelfs sectorbreed. 

Om te kunnen anticiperen op plotselinge veranderingen van regels 
die van invloed kunnen zijn op de markt moeten bedrijven meer 

RISKS

Allianz Risk Barometer:

MEESTE ZORGEN BEDRIJFSLEVEN OM IMPACT 
IMMATERIËLE SCHADE, ONZEKERHEID IN DE MARKT 

EN POLITIEKE RISICO’S
Schade door bedrijfsonderbreking (immateriële schade) is net als vorig jaar datgene wat bedrijven het meest 
blijft verontrusten. Daarnaast maken zij zich in toenemende mate zorgen om de onvoorspelbaarheid van het 
ondernemingslandschap door volatiliteit van de markt en groeiende politieke risico’s, zoals protectionisme en 
terrorisme. Andere toegenomen zorgen zijn digitale uitdagingen die ontstaan door nieuwe technologieën en cyberrisico’s 
en natuurrampen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de zesde jaarlijkse Allianz Risk Barometer waarin 
bedrijfsrisico’s wereldwijd worden geanalyseerd en ook per regio, land, industriesector en bedrijfsomvang uiteen worden 
gezet.

kapitaal investeren om de politiek en het opstellen van beleid in 2017 
goed te monitoren. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes, een 
dochteronderneming van Allianz SE, worden er sinds 2014 wereldwijd 
jaarlijks zo’n 600 tot 700 nieuwe handelsbelemmeringen opgesteld.

Cyber
Het cyberrisico groeit en evolueert het gebruik van technologieën en 
automatisering. Dit ontwricht bedrijven in alle industriële sectoren. 
Hoewel digitalisering nieuwe kansen met zich meebrengt, verandert 
het de aard van de bedrijfsmiddelen van een voornamelijk fysieke 
aard naar een meer immateriële. Dit brengt nieuwe risico’s met zich 
mee, met name cyberrisico’s (30% van de respondenten). Globaal 
gezien zetten bedrijven cyberrisico’s op de derde plek in de lijst met 
voornaamste risico’s, waar het in Amerika en Europa is gestegen naar 
een tweede plaats en in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en Zuid-Afrika zelfs als grootste bedreiging wordt gezien. 

Tegelijkertijd is het voor bedrijven in de informatie- en 
telecommunicatietechnologie en in de retail- en groothandel het 
grootste risico vanuit wereldwijd perspectief. Het risico van nu gaat 
verder dan alleen hacken, privacy en databreuk, alhoewel nieuwe 
voorschriften op het gebied van gegevensbescherming de negatieve 
effecten voor het bedrijfsleven wel verergeren. Voor veel bedrijven 
is het vijf voor twaalf als het gaat om de voorbereiding van de 
implementatie van de European General Data Protection Regulation in 
2018. Hoewel de kosten voor het naleven van deze regels hoog zijn, 
kunnen de boetes voor niet-naleving zelfs vele malen hoger uitvallen.

Onderlinge verbondenheid risico’s
Toenemende onderlinge verbondenheid en complexiteit en 
doeltreffendheid van cyberaanvallen zijn niet alleen een groot 
direct risico voor bedrijven, maar vormen ook een indirect risico 
via risicogevoelige en kritische infrastructuren zoals IT-, water- en 
stroomvoorzieningen. Het gevaar wordt gevormd door technische 
storingen en menselijke fouten. Beide kunnen leiden tot langdurige en 
wereldwijde business interruption en verstoring van de supply chain. 
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In de gedigitaliseerde productieomgeving van Industry 4.0 kan 
een fout bij het invoeren van data of het verkeerd interpreteren van 
gegevens de productie stilleggen. Het bedrijfsleven zou data moeten 
gaan beschouwen als een activa. Daarnaast moet men de risico’s 
in kaart brengen rondom de beschikbaarheid van die data en het 
mogelijk verloren gaan dan wel ontoegankelijk worden van data. 
Resultaten tonen aan dat het midden-klein bedrijf cyberrisico’s zwaar 
onderschat: in deze categorie (omzet < € 250 miljoen) staat cyber 
pas op de 66ste plaats. Hoewel een serieus incident wel degelijk 
aanzienlijke schade kan aanrichten.

Natuurrampen/klimaatverandering
Natuurrampen en klimaatveranderingen/toenemende 
weerschommelingen (respectievelijk 24% en 6% van de 
respondenten) staan dit jaar ook hoog op de agenda het bedrijfsleven, 
met name in Azië waar vanuit kostenperspectief de grootste ramp ter 
wereld van 2016 zich voltrok – de Kumamoto aardbeving (Japan). 
Natuurrampen zijn een topprioriteit in Japan en Hongkong. In de 
engineering & constructiesector en bij energie- en nutsbedrijven is dit 
zelfs het grootste risico over de hele linie.“

Natuurrampen en klimaatverandering zorgen voor een grote mate 
van ongerustheid bij onze klanten en de samenleving,” vertelt Axel 
Theis, Board Member van Allianz SE. “We moeten er van uitgaan 
dat globale opwarming van meer dan 1,5° Celsius klimaatschades 
zal versterken, zoals hittegolven en een significante stijging van de 
zeespiegel. Het is onze taak als verzekeraar om voor deze scenario’s 
oplossingen te ontwikkelen en samen met onze klanten en publieke 
partners bescherming samen te stellen door preventiemaatregelen en 
verzekeringen voor diezelfde partijen.

De volledige Allianz Risk Baromr 2017 is te downloaden via: 
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz_Risk_
Barometer_2017_EN.pf

De 20 voornaamste bedrijfsrisico’s in de wereld
1. Business interruption (incl. supply chain, disruption and vulnerability):37% (38%);
2. Market developments (volatility, intensified competition/new entrants, M&A, market stagnation, market fluctuation): 
 31% (34%);
3. Cyber incidents (cyber crime, IT failure, data breaches, etc.): 30%  (28%);
4. Natural catastrophes (e.g. storm, flood, earthquake) 24% (24%);
5. Changes in legislation and regulation (government change, economic sanctions, protectionism, etc.):24% (24%);
6. Macroeconomic developments (austerity programs, commodity price increase, deflation, inflation): 22% (22%);
7. Fire, explosion:  16%, (16%);
8. Political risks and violence (war, terrorism, etc.):14% (11%);
9. Loss of reputation or brand value: 13% (18%);
10. New technologies (e.g impact of increasing interconnectivity, nanotechnology, artificial intelligence, 3D printing, 
 drones, etc.) 12% 11 (10%)
11. Theft, fraud, corruption: 9% (11%)
12. Human error: 9% 12 (9%);
13. Quality deficiencies, serial defects, product recall: 8% (7%);
14. Climate change/increasing volatility of weather:  6% (4%);
15. Talent shortage 6% (8%);
16. Brexit, Euro-zone disintegration: 5% (2%);
17. Environmental risks (e.g. pollution): 5% (5%);
18. Power blackouts:  2% (3%);
19. Health issues (e.g. pandemics) 1% (1%);
20. Machinery breakdown: 1%(1%).

Top 10 bedrijfsrisico’s in Europa:

1. (1)  Bedrijfsonderbreking: 42% (56%);
2. (2)  Marktontwikkelingen  32%  (55%);
3. (3)   Natuurrampen: 29% (36%); 
4. (5)  Cyberincidenten: 26% (32%);
5. (8)  Brand, explosie: 22% (20%);
      (4)  Marco-economische ontwikkelingen: 22% (35%)
7.   (7)  Veranderende wet- en regelgeving: 17% (25%);
8.   (6)  Reputatieverlies/daling merkwaarde: 14% (26%); 
9.   (-)   Nieuwe technologieën: 13% (-)
10. (-)   Menselijke fouten: 10% (-)

Top-10 risico’s voor Nederlandsen bedrijven

In de ogen van Nederlandse bedrijven vormen 
bedrijfsonderbreking (incl. ketendisruptie en kwetsbaarheid) 
het voornaamste bedrijfsrisico samen met het risico van 
cyberincidenten. Beide worden door 37% van de respondenten 
genoemd. De gehele Top-10 ziet er als volgt uit:

1. Bedrijfsonderbreking: 37%
 Cyberincidenten (37%)
3. marktontwikkelingen: 34%
4. Reputatieverlies, daling merkwaarde: 29%
5. Politieke risico’s: 26%
6. Natuurrampen: 23%
7. Veranderende wet- en regelgeving: 17%
 Macro-economische ontwikkelingen:17%
9.    Brand, explosie: 11%
10. Diefstal, fraude, corruptie: 11%
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CLAIMS

RVJ’s Annemieke Verhorst-Lemsom kan erover meepraten, 
want samen met haar collega’s behandelt zij jaarlijks ca. 150 
(internationale) claims per jaar, grotendeels het gevolg van 
beschadiging, diefstal/vermissing, vertraging of schimmel 
ontstaan tijdens het transport. Zij belichtte in haar verhaal met 
de toepasselijke titel ‘Help een Emo-claim!’ vooral de emotionele 
aspecten van (verhuis)schadeclaims. “Het is een feit dat verhuizing 
in het rijtje staat met meest stress gevende gebeurtenissen, 
samen met overlijdensgevallen in de naaste omgeving, (ernstige) 
gezondheidskwesties en het slachtoffer zijn van een schietincident. 
Kortom, een verhuisschade is vaak een emotionele gebeurtenis 
waarbij het geclaimde bedrag meer dan eens niet in verhouding 
staat tot de werkelijke waarde, vooral bij verlies of beschadiging 
van dierbare eigendommen als fotoalbums, erfstukken, 
privéverzamelingen en de Sinterklaascadeautjes van de kinderen.”

Persoonlijke aandacht en compassie
Volgens Annemieke Verhorst kunnen eigenaren emotioneel worden 
van een schade als gevolg van een onverwachte, niet te voorkomen 
gebeurtenis, zoals een diefstal, een gat in de container of een val 
van de verhuiscontainer uit een hijskraan. ”Maar de emoties lopen 
helemaal hoog op als de gebeurtenis voortvloeit uit een schade-
oorzaak die wel voorkomen had kunnen worden, zoals een slechte 
verpakking/stuwage van de goederen, slechte planning en slechte 
communicatie. Zij besloot haar verhaal met een aantal do’s & don’ts 
met betrekking tot de behandeling van schadeclaims, waaronder 
goed luisteren zonder vooroordelen, meteen de noodzakelijke 
maatregelen treffen om de eerste behoeften van de klant te vervullen 
en geen beloften te doen die je niet kunt waarmaken”, aldus RVJ’s 
verhuisschadespecialist, die daaraan nadrukkelijk toevoegt zowel in 
het verhuisproces als bij een klacht of schade adequaat te reageren. 
“Wat zeker voorkomen moet worden is dat de klager/claimant van de 

RVJ Expertises & Taxaties organiseerde eerste Dutch Removal Claim Event

DE BIJZONDERE WERELD VAN HET INTERNATIONAAL 
VERHUIZEN  

Verhuizen is een gebeurtenis waarbij nog wel eens stress om de hoek komt kijken; bij een internationale verhuizing 
geldt geregeld de overtreffende trap, vooral wanneer er sprake is van een beschadiging, diefstal of vertraging van de 
verstuurde inboedel. Een goede, snelle en vooral empathische behandeling van de schadeclaim is dan ook essentieel. 
Dat belang kwam overduidelijk naar voren tijdens het eerste Dutch Removal Claim Event, dat op 19 januari jl. werd 
georganiseerd door RVJ Expertises & Taxaties. Een kleine 50-tal relaties uit de verzekerings- en (internationale) 
verhuiswereld was op de primeur-bijeenkomst van het Amsterdamse expertisebureau afgekomen, waarbij hen een helder 
inzicht werd verschaft in de dynamische wereld van de internationale verhuisindustrie en werden van diverse kanten 
ook de schaderisico’s belicht.

een naar de ander wordt gestuurd, wat helaas nog te vaak voorkomt. 
Kortom, zorg voor een snelle schaderegeling met persoonlijke 
aandacht voor de klant: wees eerlijk en oprecht en toon compassie 
met de gedupeerden.”

“Wij zijn degenen die al die schades veroorzaken”, grapte Piet van 
Herk, directeur van Voerman International aan het begin van zijn 
presentatie waarin hij de aanwezigen een kijkje gaf in de mondiale 
verhuiswereld, waaronder de verpakkings- en vervoermethodieken. 
Hij belichtte daarnaast enkele marktveranderingen, zoals het verbod 
om houten kisten en in sommige landen om het bekende ‘bobbeltjes’-
folie te gebruiken en het veranderde claimgedrag. “Vroeger was een 
geclaimde schade daadwerkelijk een schade; vandaag de dag is dat 
niet altijd meer zeker. Schades zijn soms lastig te bewijzen”, aldus Van 
Herk, die aangaf dat breken en vermissing de meest voorkomende 
schadeoorzaken zijn.

De vijf  sprekers bijeen: v.l.n.r. Helmut Fuchs, Annemieke Verhorst – Lemsom, 
Dennis Cowles,  Kenneth Philips en Piet van Herk

Het papierloos werken heeft nog niet 
bepaald zijn intrede gedaan in de 

internationale verhuisindustrie
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CLAIMS

App
Tijdens de bijeenkomst presenteerde Dennis Cowles van Move4U 
een noviteit: de Claim App, dat volgens hem op een klantvriendelijke 
manier een snelle, eenvoudige en foutenvrije behandeling mogelijk 
maakt. “Het papierloos werken heeft nog niet bepaald zijn intrede 
gedaan in de internationale verhuisindustrie”, zei hij met veel gevoel 
voor understatement doelend op de vele formulieren die vandaag de 
dag bij grensoverschrijdende verhuizingen moeten worden ingevuld. 
Hij noemt de app daarin een doorbraak en van een win-winsituatie 
voor alle betrokken partijen. “De klant kan op elk gewenst moment 
dat het hem of haar uitkomt de schade melden en 24/7 de voortgang 
volgen. Voor verzekeraars en schade-experts zit het voordeel volgens 
hem in een hogere klanttevredenheid en kostenbesparingen. “De app 
maakt een snelle respons richting klanten mogelijk en zorgt voor meer 
procesefficiency en lagere kosten.”

Kenneth Philips van het aan Move4U gelieerde bedrijf i3next sprak 
de verwachting uit dat het gebruik van apps ook in de international 
moving industry gemeengoed zal gaan worden. “Het is niet de vraag 
of dit gebeurt, maar wanneer het gebeurt.” De voordelen zitten voor 
hem in het gebruiksgemak, tijdvoordelen, efficiënter en goedkoper 
werken. “Zo heb je bijvoorbeeld geen problemen met onleesbare 
formulieren vanwege het gekreukte papier of een onduidelijk 
handschrift”, aldus Philips, volgens wie zijn bedrijf nu bezig is met 
de ontwikkeling van één app die voor meerdere formulieren gebruikt 
kunnen worden. Ook biedt i3next bedrijven een handige tool aan om 
zelf een app bouwen.”

Schimmelvorming
Eén van de veel voorkomende schadeoorzaken aan internationaal 
vervoerde inboedels (meubelen, kleding en andere huisraad, etc.) 
is schimmelvorming, vooral als gevolg van de opslag in (verhuis)
containers met een hoge mate van luchtvochtigheid. Dr Helmut 
Fuchs, hoofd Research & Development bij Belfor Europe GmbH 
Technical Support Neufahrn, hield daarover een interessante 
presentatie, waarin gelardeerd met veel plaatsjes zijn gehoor 
verschillende vormen van (giftige) schimmels toonde, wat de risico’s 
daarvan zijn voor schade en de volksgezondheid en hoe ze te 
herkennen zijn. Dat laatste is volgens hem buitengewoon belangrijk 

omdat binnen twee dagen na een (brand- of water)calamiteit 
schimmel exponentieel groeit, met alle risico’s van dien.

Verder presenteerde hij diverse methodieken waarmee de kans 
op schimmel voorkomen kan worden, zoals inpakken met een 
speciale folie, het gebruik van specifieke sprays, ventilatie en het 
gescheiden opslaan van inboedels. Ook gaf hij aan hoe schimmels 
ontdekt konden worden, van het simpele rondkijken op de locatie tot 
geavanceerde luchtvochtigheidsmetingen. En vervolgens gaf hij ook 
aan hoe bij constatering van schimmel de verschillende onderdelen 
van de huisraad (meubels, houten voorwerpen, schilderijen ect). Het 
best professioneel gereinigd kunnen worden, van speciale doeken 
voor bijv. schilderijen tot vacuüm- en vriesdrogen voor documenten 
en andere kostbare papieren zaken. Aan het einde van zijn betoog 
benadrukte hij dat er ‘helaas geen oplossing voor alles’ is, en dat 
er vooral bij schimmel aan kleding en meubels vaak een geur blijft 
‘hangen’. 

Aan het einde van de bijeenkomst werd duidelijk dat het eerste Dutch 
Removal Claim Event door de deelnemers goed ontvangen. Een 
herhaling van dit evenement lijkt dan ook een kwestie van tijd.

Schades zijn soms lastig te bewijzen

Verhuisschades zijn  vaak emotionele gebeurtenissen waarbij het geclaimde 
bedrag meer dan eens niet in verhouding staat tot de werkelijke waarde.

Schimmels kunnen de eerste dagen  
na een (brand- of water)calamiteit 
exponentieel groeien. Een snelle 

aanpak is cruciaal
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Ambitieuze plannen nieuw RCF-bestuur:

REGISTER VERBREDEN, KWALITEIT VERHOGEN 
EN INVOERING E-LEARNING

Het bestuur van het RCF (Register Coördinatie Fraudebeheersing), één van de geassocieerde registers binnen het 
NIVRE, is het afgelopen jaar in de nieuwe samenstelling voortvarend aan de slag gegaan. Na een grondige interne 
inventarisatie, waarbij alle bestaande activiteiten en facetten tegen het licht zijn gehouden, heeft het nieuwe 
bestuur zijn ambitieuze plannen gepresenteerd voor de komende jaren. Meest in het oog springende onderdelen 
daarin zijn het streven naar een verdere verbreding van de doelgroep door verbinding te zoeken met de coördinatoren 
fraudebeheersing, dan wel de afdelingen veiligheidszaken uit andere bedrijfstakken en het naar een nog hoger 
kwaliteitsniveau tillen van de ingeschreven professionals. Daarnaast wil het RCF-bestuur het systeem van permanente 
educatie beter afstemmen op de wensen en behoeften van de doelgroep en diens werkgevers en hiervoor naast de 
fysieke kennisoverdracht een systeem van e-learning gaan toepassen. “Als je de RCF ziet als een product, dan zou je 
kunnen stellen dat we nadrukkelijker willen inspelen op de wensen van onze klanten en meerwaarde willen bieden door 
de kosten van inschrijving ruimschoots te laten opwegen tegen de geboden activiteiten. Op die manier willen we  onze 
klanttevredenheid verder verhogen.”

Het nieuwe RCF-bestuur is volgens voorzitter Henk Boonstra (Vivat/
Reaal) een betere afspiegeling van de ‘bloedgroepen’ die het voor 
ogen staat. Naast Boonstra hebben hierin zitting: drs. Nancy Carels 
–Koorn (Unirobe Meeùs Groep), drs. Marcel Kommer (CZ), mr. Kitty 
Koning (Univé Rechtshulp), Bart Rijper (Verbond/Centrum Bestrijding 
Verzekeringscriminaliteit) en Simon Staadegaard (Rabobank/De Lage 
landen).

Doelstelling/missie
Het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) ressorteert onder 
het Verbond van Verzekeraars, dat het beheer van het register, 
inclusief de registratie van het PE-systeem, heeft uitbesteed aan het 
NIVRE. Met dit register wordt beoogd de kwaliteit in de fraudeaanpak 
door verzekeraars naar een hoger plan te tillen getild en de functie 
van Coördinator Fraudebeheersing verder te professionaliseren. 
Daarbij werken de in het register ingeschreven fraudecoördinatoren 
vanuit het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit, waarin de 
professionalisering van de professie is geborgd. 

Dat laatste is een permanent proces, benadrukt voorzitter Henk 
Boonstra van het branchebestuur RCF. “Als bestuur hebben we 
kritisch gekeken naar alle activiteiten, inclusief het huidige PE-
systeem, en gesproken met representanten van alle stakeholders, 
onder wie ook ingeschreven RCF’s en hun werkgevers. Uit die 
inventarisatie zijn een groot aantal verbeterpunten naar voren 
gekomen, zowel ten aanzien van de verplichte PE als de manier 
waarop die PE-bijeenkomsten te volgen zijn. In ons Plan van Aanpak 
voor de komende jaren hebben we daartoe tal van aanbevelingen 
gedaan. We willen als bestuur de zaken voortvarend doorpakken.” 

E-learning en andere aanbevelingen
Stilstand is achteruitgang, is een bekend gezegde, dat ook door het 
RCF-bestuur wordt onderschreven. “In onze optiek moet je continu 
streven naar verdere verhoging van het kwaliteitsniveau, zowel met 
betrekking tot de vakkennis als ten aanzien van vaardigheden en 

competenties. Daartoe hebben we in ons Plan van Aanpak dan 
ook concrete voorstellen gedaan. Het ultieme doel is uiteindelijk 
dat betrokken werkgevers dusdanig de meerwaarde herkennen 
en onderkennen van fraudecoördinatoren die zijn ingeschreven 
in het RCF-Register, dat zij al haar medewerkers betrokken bij 
fraudebeheersing inschrijven in het RCF Register”, aldus de 
bestuursvoorzitter.

Een opvallend voorstel in het Plan van Aanpak daarin is de toepassing 
van e-learning. Boonstra licht toe: “Het volgen van de verplichte 
PE-bijeenkomsten kost de ingeschreven fraudecoördinatoren en hun 
werkgevers de nodige tijd en dus geld. Hoewel de ingeschrevenen 
wonen en werkzaam zijn in het gehele land, concentreren de 
PE-bijeenkomsten zich vooral in het midden van het land. Door 
middel van nieuwe opleidingsmethodieken als e-learning en 
computeronderwijs denken we zowel tijd als geld te kunnen 
besparen. Daarnaast zou een PE op afstand ook prima kunnen 
worden ingezet om in elk geval de toetstermen van de RCF-opleiding 
periodiek te herhalen.”

Verbreden
Het RCF-bestuur heeft de afgelopen periode ook nadrukkelijk 
gekeken naar mogelijkheden om het Register verder te versterken 
en het aantal ingeschrevenen verder te verhogen. Daarbij wordt 
volgens Boonstra niet alleen het vizier gericht op coördinatoren 
die werkzaam zijn in of voor de verzekeringsbranche (incl. zorg- , 
levens- en rechtsbijstandverzekeraars en gevolmachtigden). Maar 
wordt daarnaast ook gekeken naar professionals in andere financiële 
instellingen die soortgelijke (fraude)onderzoekswerkzaamheden 
verrichten, zoals banken, leasemaatschappijen en 
hypotheekinstellingen. Ook kijkt RCF-bestuur nadrukkelijker dan 
voorheen in hoeverre Register-fraudecoördinatoren zijn te vermarkten 
naar andere bedrijfstakken dan de verzekeringssector. “Dit jaar zullen 
de eerste vruchten van onze inspanningen zichtbaar worden”, besluit 
branchegroepvoorzitter Boonstra.


