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Stiefkindje

Ieder mens heeft zo zijn stokpaardjes. Ik vorm daarop dan ook 
geen uitzondering. Een ervan is dat in de verzekeringsbranche, 
zowel door verzekeraars als het intermediair, met de schade-
behandeling in het algemeen wat stiefkinderlijk wordt omge-
gaan. En dat terwijl de kans op schade juist de reden is dat de 
klant zich heeft verzekerd en daardoor ook recht heeft op een 
adequate schadebehandeling. 

Onlangs trof ik in Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO) 
op dit vlak een medestander. Op een kennisevent van SURE-
business (verslag elders in deze uitgave) noemde hij schade-
behandeling ‘een vak apart, dat wordt ondergewaardeerd en 
waarvan het belang wordt onderschat’. Woorden naar mijn hart. 
Juist als ‘tegengas’ tegen veel gehoorde geluiden als ‘schade 
kost geld’ en het beleid dat schademedewerkers in alles ‘achter’ 
lopen bij hun ‘commerciële’ collega’s: inkomen, auto van de 
zaak, telefoon, opleidingen en vooral aanzien. Volkomen ten 
onrechte, want is het binnenhalen van een nieuwe klant meer 
waard dan het behoud van een bestaande? 

De inmiddels overleden verzekeraar Joop Waterreus vertelde 
me ooit dat hij bij een grote schade de afdeling opliep met de 
woorden: ”we hebben weer een mooie kans om ons waar te 
maken.” Mogelijk dat de financieel directeur en de aandeel-
houders er anders over dachten, maar hij raakte hiermee wel de 
kern van de zaak en daarmee van het (schade)verzekeringsvak. 
‘Bij een schade doet de polis examen’, wordt vaak geroepen, 
maar lang niet altijd naar gehandeld’. Een (bonafide) gedu-
peerde mag er natuurlijk van uitgaan dat zijn schade adequaat, 
snel en netjes wordt behandeld. Een schade is echter ook een 
prima kans om de goede kant van de sector te laten zien en 
haar dienstverlening en meerwaarde waar te maken. Immers, 
als er zich geen schades zouden voordoen, zouden mensen 
geen verzekeringen nodig hebben en heeft de schadeverzeke-
ringssector geen bestaansrecht. Laten we ons dát met z’n allen 
terdege beseffen.

Jan van Stigt Thans
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met passie voorverbinden en organiseren? 
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Naam Mees & Zoonen na bijna 300 jaar van de markt verdwenen

Victor Insurance richt zich op 
steeds grotere wordende midmarket

In 1720 werd in Rotterdam het verzekeringsbedrijf Mees & Zoonen opgericht, de onderneming die zou uitgroeien tot één 
van de grootste assurantiemakelaars van ons land (Marsh). Op 10 september jl., bijna 300 jaar na dato, is de historische 
naam definitief van de markt verdwenen en worden de activiteiten van het volmachtbedrijf voortgezet onder de nieuwe 
naam Victor Insurance Nederland. Deze stap is onderdeel van een wereldwijde operatie waarbij de volmachtbedrijven 
binnen Marsh & McLennan Companies zich verenigen in Victor Insurance, waarmee het grootste volmachtbedrijf ter 
wereld is ontstaan met een omzet van meer dan $ 1 miljard. “Deze stap betekent een forse internationalisering van ons 
dienstenaanbod”, verklaart Rogier Seinstra, directeur van Victor Insurance Nederland. “We gaan intensief gebruik maken 
van elkaars expertises en productinnovaties. Daarbij zien we onder meer mogelijkheden in het steeds groter wordende 
‘gat in de markt’ - de midmarket - zowel binnen onze huisvolmacht als daarbuiten.”

Het doel van het nieuwe merk is volgens Seinstra ‘het creëren van 
de verzekeringsonderneming van de toekomst’. Het fundament 
van de nieuwe onderneming is gebouwd op vier pijlers: risicoana-
lyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal. Seinstra: “Een 
wereldwijde samenwerking onder één merknaam geeft ons de 
mogelijkheid om de wereldleider op het gebied van verzekeringen 
en risicomanagement te worden en het versterkt ons vermogen 
om brokers, klanten en verzekeraars van dienst te zijn. De wereld 
om ons heen verandert en daarmee ook de verzekeringsmarkt. Wij 
willen de disrupter in de markt zijn. Want als je je als bedrijf niet 
aanpast aan die veranderingen en die nieuwe omgeving, dan word 
je overbodig.” 
 
BUSINESS AS USUAL
Voor wat de praktijk van alledag betreft verandert er volgens de 
nieuwe directeur niet of nauwelijks wat. “We blijven als Victor 
Insurance Nederland dezelfde producten en diensten aanbieden 
die makelaars en klanten tot dusver kenden van Mees & Zoonen. 
Ook onze service blijft dezelfde Wat dat betreft is het business as 
usual”, verzekert Seinstra. “Daarnaast stelt ons nieuwe wereldwijde 
merk ons in staat om onze productlijnen uit te breiden en de beste 
ideeën uit alle onderdelen van onze organisatie te benutten. Ook 
is het nadrukkelijk ons streven om behalve via onze huisvolmacht 
ook steeds meer verzekeringen daarbuiten te sluiten voor andere 
makelaars en intermediairs.” 

Verder benadrukt hij dat de naamswijziging geen reorganisatie 
inhoudt. Victor Insurance Nederland blijft deel uitmaken van Marsh 
& McLennan Companies. “Er zijn dus ook geen gevolgen voor 
de huidige manier van samenwerken. Wat wel verandert is dat al 
onze afspraken met onze samenwerkende partijen zoals verzeke-
raars, klanten en brokers geactualiseerd moeten worden. Naast de 
naamswijziging zijn ook de website, het briefpapier en de e-mail-
adressen aangepast naar de stijl van het nieuwe merk.”

“HET VERZEKERINGSBEDRIJF VAN DE TOEKOMST”
Volgens Seinstra biedt Victor zijn netwerk van adviseurs en tussen-
personen een unieke verzekeringspropositie. “De laatste jaren heb-
ben we veel geïnvesteerd in online technologie. Daarmee maken 
we bijvoorbeeld verzekeringsproducten via portals snel, veilig en 

gebruiksvriendelijk beschikbaar. De naamswijziging markeert dus 
een belangrijke stap. We bouwen hiermee ‘het verzekeringsbedrijf 
van de toekomst’ met een grote voorsprong op het gebied van 
cloud-basedtechnologie en geavanceerde data-analyse. Daar ne-
men we onze tussenpersonen en adviseurs graag in mee. Dankzij 
de internationale bundeling is Victor Insurance nu de marktleider 
op het gebied van digitale platforms voor op maat gemaakte verze-
keringsdiensten en -producten.”

Daarbij focust het volmachtbedrijf zich nadrukkelijk op de midmar-
ket: ruwweg de bedrijven voor wie het vanwege hun omvang wat 
minder interessant is om zich te laten servicen door de aanbieders 
in de grootzakelijke markt en voor wie de pakketoplossingen voor 
de kleinzakelijke markt onvoldoende maatwerk bieden. Door de 
selectievere opstelling van verzekeraars wordt de grens aan de 
bovenkant van de markt opgetrokken en die aan de onderkant juist 
verlaagd. Seinstra: “Daardoor wordt de midmarket steeds groter en 
daarin zien we voor ons zelf volop mogelijkheden.”

VOORDELEN INTERMEDIAIR
“Wij denken vooral in te kunnen springen in het ‘gat’ dat wij hierin 
zien ontstaan door de verschraling in het aanbod van zakelijke 
schadeverzekeringsproducten”, vervolgt Seinstra. Daarmee doelt 
hij op het feit dat door de nieuwe wetgeving (Solvency II) en het 

Rogier Seinstra: “Wij denken 
vooral in te kunnen springen in 
het ‘gat’ dat we zien ontstaan 
door de verschraling in het 
aanbod van zakelijke schade-
verzekeringsproducten. Door de 
nieuwe wetgeving (Solvency II) 
en het aangescherpte accepta-
tiebeleid van de meer op safe 
spelende verzekeraars – mede 
onder druk van aandeelhou-
ders –wordt het voor bepaalde 
bedrijfstakken steeds lastiger 
zich adequaat te verzekeren.” 
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aangescherpte acceptatiebeleid van de meer op safe spelende 
verzekeraars – mede onder druk van aandeelhouders - het voor be-
paalde bedrijfstakken steeds lastiger zich adequaat te verzekeren. 
Zoals bijvoorbeeld voor strandpaviljoens en andere horecabedrijven 
en. “ Of denk aan het verzekeren van elektrische auto’s , wat nog 
een ongewis terrein was”, illustreert Seinstra. “ We ontwikkelde toen 
een verzekeringsportal voor Tesla-rijders. Ook regelden we voor de 
agrarische sector verzekeringen voor voer- en melkrobots; lastig te 
verzekeren omdat die als ‘ motorvoertuigen’ te boek staan.”

Andere voorbeelden zijn een ongevallenverzekering voor de 
brandweer – “toch een groep met een wat hoger risico”, aldus 
Seinstra - en een pakket voor kerkgenootschappen met onder meer 
geldwaarde- en ongevallenverzekeringen voor de vrijwilligers. Hier 
maken 1,200 kerkgenootschappen gebruik van.

 Seinstra geeft nadrukkelijk aan dat de midmarket om een geheel 
andere aanpak en manier van werken vraagt dan de grootzakelijke 
markt. “Dat is tevens het voordeel van de aanwezigheid van een 
specifiek assuradeurenbedrijf bij een grote makelaar als Marsh. We 
kunnen ook voor de middelgrote bedrijven een passende oplossing 
bieden voor hun verzekerings- en riskmanagementvraagstukken. 
Niet in de laatste plaats doordat wij hen niet alleen toegang geven 
tot een markt waarin zij minder thuis zijn, maar hen daarnaast een 
praktische oplossing bieden voor hun zorgplicht en de opzet van 
een klantdossier en risicoprofiel.” 

HOGE VERWACHTINGEN
Seinstra heeft hoge verwachtingen van de wereldwijde naamsver-
andering en intensievere samenwerking van het volmachtbedrijf. 
Whishfull thinking of realiteit? ”Dat laatste”, antwoordt Victor’s 
directeur prompt. “Wij zijn ervan overtuigd dat we de markt daad-
werkelijk iets te bieden hebben, We kunnen makelaars en zakelijke 
klanten hierdoor een nog betere service en producten binnen, 
in binnen- en buitenland. Zo kunnen we door ons wereldwijde 

netwerk onze productlijnen uitbreiden en de beste ideeën uit alle 
onderdelen van onze organisatie benutten. Wat daarnaast blijft is 
onze vertrouwde service en kwaliteit en de bestaande producten en 
platforms.”

De beleidsmakers bij Victor Insurance Nederland zien in het aange-
scherpte acceptatiebeleid van verzekeraars aan zowel de bovenkant 
als onderkant van de markt een verschraling in het aanbod van 
zakelijke schadeverzekeringsproducten ontstaan en mede daardoor 
een alsmaar groeiende midmarket. “Op dat ‘gat in de markt’ willen 
we als Victor inspringen, zowel in eigen land als elders in de wereld 
waar intermediairs en ondernemers in hun eigen, lokale markten 
met dezelfde knelpunten te maken hebben.”

Aan ambities geen gebrek bij Seinstra en zijn ‘Victorianen’. “Wij 
streven ernaar in Nederland het aantal met ons samenwerken-
de tussenpersonen de komende jaren te verviervoudigen naar 
ongeveer 120. Daarbij richten we ons op het intermediair dat zich 
volledig richt op de zakelijke markt en deze er niet even bij doet. 
We denken daarnaast door uitbreiding van onze activiteiten in alle 
vier de pijlers - risicoanalyse, technologie, distributie en toegang 
tot kapitaal – de omzet verder uit te bouwen naar meer dan 100 
miljoen euro. Bovendien willen we binnen onze omzet het aandeel 
van activiteiten buiten de huisvolmacht verder vergroten. Nu is 
de verhouding 80-20 en we streven naar 40-60”, zegt Seinstra, 
volgens wie de expansieplannen zullen leiden tot ongeveer een 
verdubbeling van het personeelsbestand. 

Overigens blijft de expansie volgens hem niet beperkt tot Neder-
land. “We overwegen binnen Victor Europe, onder leiding staat van 
Fred Willemze, om in navolging van Italië de komende jaren soort-
gelijke volmachtbedrijven op te zetten in enkele volwassen verzeke-
ringsmarkten als Duitsland, Frankrijk en Spanje. “Omdat bedrijven 
daar tegen dezelfde verzekeringsproblemen oplopen als hier en er 
voor ons vooral in de midmarket mogelijkheden liggen.” n

Volmachtbedrijven binnen Marsh & McLennan Companies veranderen
wereldwijd merknaam in Victor 

Dinsdag 5 juni jl. 2018 maakte The Schinnerer Group – het volmachtbedrijf van Marsh & McLennan Companies (MMC) – bekend 
dat zij verder gaan onder de nieuwe merknaam Victor. De volmachtbedrijven van MMC, die allen waren ondergebracht in de Schin-
nerer Group, opereerden tot dusver onder verschillende namen: Victor O. Schinnerer & Co en ICAT in de VS, ENCON in Canada, 
Bluefin Underwriting in Groot-Brittannië en R. Mees & Zoonen in Nederland en Italië. De meeste bedrijven zijn inmiddels al van 
naam gewijzigd in Victor, de rest volgt later dit jaar.
 
Victor Insurance, dat inmiddels kan bogen op meer dan 60 jaar ervaring op verzekeringsgebied en ook sterk is op het gebied van 
risicoanalyse en riskmanagement, is met meer dan 1 miljard dollar premie het grootste volmachtbedrijf ter wereld en wereldleider 
in verzekeringsadvies en risicomanagement. De omzet komt tot stand via een netwerk van meer dan 25.000 adviseurs en tussen-
personen, en met capaciteit van een groot aantal verzekeraars of alternatief kapitaal. De onderneming telt circa 800 medewerkers, 
behandelt op jaarbasis 85.000 schadeclaims en heeft naar eigen zeggen door het gebruik van geavanceerde technologie-platforms 
de doorloopsnelheid in het acceptatieproces weten terug te brengen van enkele dagen tot twee minuten.
 
De dienstverlening is gebouwd op vier pijlers: risicoanalyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal. Met de internationale 
variëteit aan kennis van verzekeringsrisico’s en -oplossingen biedt het bedrijf een grote variëteit aan verzekeringsproducten, van 
maatwerk in property en aansprakelijkheid tot groeps- en pensioenbenefits. Victor Insurance heeft vestigingen in de Verenigde 
Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Bermuda, Italië en Nederland. Victor Insurance Nederland is gevestigd in het Groothan-
delsgebouw in hartje Rotterdam, waar weliswaar op dezelfde (vijfde)etage maar volstrekt gescheiden van hun Marsh-collega’s 30 
medewerksters werkzaam zijn en gezamenlijk een omzet van ca. 30 miljoen euro genereren.
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Paul Schenk en Ronald Pols vormen na vertrek Wim Ter Voert directie DEKRA Claims & Expertise

Als je wilt blijven groeien, 
moet je blijven veranderen

“De basis voor succes is diversificatie. Als je vandaag de dag als expertise- en claimsmanagementbedrijf wilt groeien, 
dan moet je blijven veranderen. Door nieuwe opdrachtgevers te zoeken, vooral buiten de verzekeringsbranche of nieuwe 
markten te ontwikkelen door met aanpalende, innovatieve diensten te komen.” Dat stellen Paul Schenk en Ronald Pols, 
die sinds 1 mei jl. de directie voeren van DEKRA Claims and Expertise B.V na het vertrek van directievoorzitter Wim Ter 
Voert, die binnen het DEKRA-concern een nieuwe (internationale) functie heeft aanvaard (zie kader). 

Bovengenoemd diversificatiebeleid heeft DEKRA Claims & Exper-
tise allesbehalve windeieren gelegd. “Het afgelopen jaar zijn we in 
Nederland autonoom sterk gegroeid, mede door het binnenhalen 
van nieuwe klanten en het vele werk als gevolg van de orkaan Irma 
en door de vele stormschades in de eerste maanden van dit jaar”, 
zegt COO Ronald Pols. Ook op automotive gebied is er volgens de 
nieuwe directievoorzitter Paul Schenk weer sprake van een toena-
me, mede door de groei van de economie en de daarmee gepaard 
gaande gestage toename van het aantal rijbewegingen en daarmee 
van het aantal schades. Hij schrijft de forse omzetgroei door de ja-
ren heen mede toe aan het al genoemde diversificatiebeleid: “Toen 

ik 17 jaar geleden bij Extenso startte maakte fysieke auto-expertise 
95% van de omzet uit; vandaag de dag is dat nog zo’n 35% van de 
totale omzet van DEKRA Automotive.” 

NIET DE GROOTSTE, WEL DE BESTE
Onder DEKRA Claims & Expertise ressorteren een aantal bedrij-
ven en divisies, waaronder Automotive, Claims Services(schade-
behandeling voor derden), expertise op het gebied van Brand, 
Aansprakelijkheid & Technische verzekeringen en Transport, 
Personenschade (Van Kouterik) en DEKRA People (detachering). 
Over de omzet van Claims & Expertise’ doen Schenk en Pols geen 

Paul Schenk (links) en Ronald Pols zien de toekomst van de expertisebranche in het algemeen en die van DEKRA in het bijzonder positief tegemoet. “Niet in 
de laatste plaats omdat er weer meer dan voorheen oog is bij opdrachtgevers voor businesspartners die met hun meedenken om enerzijds de klanttevreden-
heid te verhogen en anderzijds de schadelast zo laag mogelijk te houden. Al blijft de factor prijs natuurlijk een belangrijke rol spelen.”
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uitspraak, maar aangenomen kan worden dat het bureau na CED 
de meeste omzet genereert. 

“We hebben niet echt de ambitie de grootste te worden, wel om 
de beste te zijn”, benadrukt laatstgenoemde. “In overleg met het 
moederbedrijf zijn ambitieuze toekomstplannen geformuleerd die 
men zowel wil realiseren door middel van acquisities als via autono-
me groei. Door uitbreiding van het aantal opdrachten bij bestaande 
opdrachtgevers, maar ook door middel van het binnenhalen van 
nieuwe opdrachtgevers: zowel van binnen maar vooral ook van 
buiten de verzekeringsbranche. We willen onze kennis en ervaring 
op schadegebied nog meer gaan inzetten voor andere markten. 
Daarnaast is ons streven erop gericht nieuwe markten te ontwikke-
len door met aanpalende, innovatieve diensten te komen.”

ALL IN ONE
Gevraagd naar de kracht van DEKRA noemen Schenk en Pols 
naast het al gememoreerde diversificatiebeleid het brede diensten-
palet. “Samen met CED zijn we in feite de enige die opdrachtgevers 
het gehele palet aan schade-expertises en overige schaderegelings-
werkzaamheden kunnen bieden: met specialisten op alle terreinen: 
van eenvoudige bulkschades tot het complexe beurswerk en dat in 
alle branches”, benadrukt Pols.

“We hebben specialisten op alle terreinen in huis en zijn in bepaal-
de coass-segmenten, zoals marine, property & liability groter dan 
de hierin actieve nichebureaus. Met als verschil dat we daarnaast 
ook groot zijn in de behandeling van bulkschades. Natuurlijk is de 
manier waarop wij ons dagelijkse werk uitvoeren ons belangrijkste 
visitekaartje, maar toch stellen we ons soms te bescheiden op, 
dragen we onvoldoende uit wat we allemaal doen en kunnen en 
timmeren wellicht publicitair te weinig aan de weg.”

FAMILIEBEDRIJF
Als andere belangrijke kracht van DEKRA noemt hij de medewer-
kers. “Zij zijn niet alleen deskundig op hun gebied, maar hebben 
ook hart voor de zaak en de juiste klant- en oplossingsgerichte in- 
en opstelling. Het werkplezier straalt er vaak van af. En als we de 
schouders er onder moeten, zoals eerder dit jaar bij de stormscha-
des, dan staan ze er. Als ik bovendien zie hoe onze medewerkers 
zich op bijeenkomsten tussen de mensen begeven, dan vervult 
mij dat met trots. En wat de sfeer betreft, zijn we net een familie-
bedrijf. Dat heeft een positieve uitstraling op onze opdrachtgevers 
en hun klanten”, aldus Pols, die innovatie aanmerkt als een ander 
sterk punt van DEKRA. “Neem i2i, het systeem voor expertise op 
afstand. Daarvoor werden we aanvankelijk door de markt vreemd 
aangekeken, maar inmiddels is het op grote schaal nagevolgd.” 

Schenk wijst daarnaast op het voordeel van de omvang. “Daar-
door kunnen we investeringen doen in de organisatie die kleinere 
bedrijven niet of minder gemakkelijk kunnen doen, zoals op het 
gebied van IT, wet- en regelgeving, compliance en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Door al in een heel vroeg stadium 
een Data protection officer (DPO), een Information Security Officer 
(ISO) en een Sustainability Manager aan te stellen konden wij de 
afgelopen jaren eenvoudig inspelen op de ontwikkelingen op deze 
terreinen. Door onze omvang kunnen we daarnaast ook investeren 
in de kwaliteit van onze medewerkers, jong en oud. We hebben 
veel talent in huis.”

Dat ‘Claims & Expertise’ onderdeel uitmaakt van een mega moeder-
bedrijf – 43.000 medewerkers wereldwijd- bestempelt de nieuwe 
CEO als ander pluspunt. “DEKRA is een groot kenniscentrum 
en heeft een schat aan kennis en ervaring in huis op vrijwel alle 
technische gebieden, waarop wij in voorkomende gevallen kunnen 

Wim Ter Voert gaat binnen DEKRA wereldwijd divisie Claims & Expertise aansturen
 
Wim Ter Voert gaat binnen DEKRA als Executive Vice-President van het concern 
wereldwijd de divisie Claims & Expertise aansturen. Hierbij houden momenteel ver-
spreid over een groot aantal landen, maar vooral in Europa, ca. 5.000 professionals 
zich bezig met werkzaamheden op het gebied van schade-expertise en claimsma-
nagement in de branches automotive, brand/property), aansprakelijkheid transport, 
techniek en personenschade. 

In verband hiermee trad Ter Voert per 1 mei jl. terug als voorzitter van de directie 
van DEKRA Claims & Expertise B.V. Hij bekleedde sinds 1994 diverse directie- en 
managementfuncties bij DEKRA en haar rechtsvoorgangers, waaronder Hettema + 
Disselkoen, McLarensToplis, Bartok Groep en de afgelopen 13 jaar als directeur van  
DEKRA Claims & Expertise B.V., waarvan de laatste vier jaar als voorzitter van de 
directie. De nieuwe functie van Ter Voert vloeit voort uit een aanstaande herinrich-
ting van het Duitse moederbedrijf. In het nieuwe organisatiemodel wordt DEKRA 
- 43.000 medewerkers wereldwijd - onderverdeeld in acht regio’s en acht service-
divisies, waarvan Claims & Expertise er één is. 
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terugvallen. Zo is het bedrijf nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van zelfrijdende auto’s en connected cars. Recent is bijvoorbeeld 
in Duitsland een (DTM) racecircuit aangekocht – de Lausitz Ring – 
waar tests met zelfrijdende auto’s kunnen worden uitgevoerd. En in 
het Spaanse Malaga is een stratencircuit opgezet waar onder meer 
de rijondersteunende technologie in auto’s kan worden getest. 

Daarnaast heeft het concern ook een kenniscentrum waar men al-
les weet over treinen (DEKRA Rail) waarvan in Nederland de markt-
partijen veel gebruik van maken”, aldus Schenk, die desgevraagd 
zegt te verwachten dat in navolging van de verzekeringsbranche en 
de toenemende ook in expertiseland een verdere consolidatie zal 
plaatsvinden. Al voegt hij er wel meteen aan toe dat er ook plaats 
blijft voor kwalitatieve nichespelers.

VOLDOENDE MANKRACHT VOOR CALAMITEITEN?
Schenk en Pols zien de toekomst van de expertisebranche in het 
algemeen en die van DEKRA in het bijzonder positief tegemoet. 
Niet in de laatste plaats omdat er weer meer dan voorheen oog is 
bij opdrachtgevers voor businesspartners die met hun meeden-
ken om enerzijds de klanttevredenheid te verhogen en anderzijds 
de schadelast zo laag mogelijk te houden. “Al blijft de factor prijs 
natuurlijk een belangrijke rol spelen.” 

Tot slot, wat zouden jullie opdrachtgevers willen meegeven? “Blijf 
in gesprek met elkaar over de meest optimale oplossingen voor 
schaderegeling”, antwoordt Pols prompt. Schenk wijst op het be-

lang voor de gehele markt, opdrachtgevers incluis, ook op termijn 
voldoende experts in huis te hebben om naast het reguliere werk 
ook de hausse aan schades na een calamiteit, zoals een storm of 
forse hagel- of regenbui, op te kunnen vangen. De huidige experti-
sebranche is inmiddels zo lean & mean dat daarin geen enkele rek 
zit. Daar moeten we met elkaar een modus voor zien te vinden. Im-
mers, ook opdrachtgevers willen bij een grote calamiteit de schades 
van hun klanten zo snel en goed mogelijk geregeld zien.” n

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 be-
drijfsimago een ‘boost’ kan gebruiken, zodat u zich kunt focussen op uw ‘core-business’. VoorT-
waarts 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.
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Kennisevent SUREbusiness op de Nyenrode Business University

“Grote zorgen over de aanwezige 
vakkennis in de branche”

Levent Türkmen, directeur van de gespecialiseerde serviceprovider op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen 
SUREbusiness, maakt zich grote zorgen over de aanwezige vakkennis in de verzekeringsbranche, of beter gezegd, het 
verminderen of zelfs ontbreken ervan. “De urgentie om te investeren in vakkennis neemt af terwijl de basisdienstverle-
ning niet op orde is”, zo verkondigde hij tijdens het begin oktober door zijn bedrijf georganiseerde seminar voor mede-
werkers van financieel advieskantoren en verzekeraars op de Nyenrode Business University in Breukelen, dat niet geheel 
toevallig in het teken stond van het thema ‘Kennis’.

‘Kennis is macht. Maar vakkennis is kracht!’, zo luidt zijn stelling. 
“En die kracht is onmisbaar voor een kennisintensieve branche 
zoals wij die hebben. Vakkennis vormt de basis voor een goede 
dienstverlening en de ontwikkeling ervan en is het fundament on-
der onze producten: vakkennis over risico’s bij ondernemen, hetzij 
juridisch, commercieel, over preventie of over schade.”

WEG KWIJTGERAAKT?
De passie om het beste product te leveren, zijn we dat met z’n 
allen niet een beetje kwijtgeraakt in de verzekeringsmarkt?, zo hield 
hij zij gehoor voor. “Hoe goed doen wij nog ons best om kennis te 
vergaren voordat we een risico onverzekerbaar verklaren? En zijn 
we zuinig genoeg op onze kennisveteranen? En adviseurs, stellen 
we niet teveel basiskennisvragen aan anderen die we zelf zouden 
moeten weten? Durven we wel te kiezen wat we wel en niet willen 
adviseren. En dus om zaken los te laten? Of zijn we hard op weg 
om alle kennis in callcentra te programmeren? Met ongelukkige 
relaties tot gevolg?”

Hij sloot zijn betoog af met een drietal adviezen aan zowel financië-
le advieskantoren als aan verzekeraars. Adviseurs, stop met alles te 
willen adviseren – particulier, hypotheek, zakelijk, verzuim, vermo-
gen - maar maak een keuze. Ga daarnaast door met het intensive-
ren van je klantcontacten (‘klantkennis is goud’) en investeer in je 
basiskennis, te beginnen bij AVB en Brand.” Verzekeraars riep hij 
op te stoppen met het verstrekken van volmachten als je accepta-
tiekennis in een VPI box wilt stopen. Dat is de doodsteek voor het 
volmachtkanaal. Ga daarnaast door met het belonen van vakkennis 
met meer bevoegdheden en begin te investeren in kennis van een 
paar nichemarkten in plaats van het over-rationaliseren van het 
assortiment.”

KRITIEK OP DIENSTVERLENING VERZEKERAARS
Tijdens het seminar signaleerde Levent Türkmen tevens dat er 
vanuit financieel advieskantoren een groeiende kritiek is op de 
dienstverlening van verzekeringsmaatschappijen. “De kritiek richt 
zich met name op het gebrek aan de wil en mogelijkheden om 
maatwerk te leveren, het dalende niveau van verzekeringstech-
nische kennis bij de medewerkers en de trage afhandeling van 
verzoeken.” Ten aanzien van dit laatste liet hij de aanwezigen een 
standaard e-mail van een van de aanbieders zien waarin deze, op 
een per e-mail gestelde vraag geautomatiseerd laat weten ‘ernaar 
te streven dat er een reactie binnen 30 dagen zal volgen’. Türkmen 
waarschuwde dat wanneer Nederlandse verzekeraars hun presta-
ties niet verbeteren, het te voorspellen is dat een steeds groter deel 
van de premie naar buitenlandse risicodragers zal gaan. 

Hij greep de bijeenkomst aan voor een ander stokpaardje, het 
acceptatiebeleid van verzekeraars. “Provinciale risicodragers 
verschralen in hoog tempo hun productaanbod. Steeds meer 
maatschappijen beperken zich tot de echte standaardrisico’s. Het 
MKB is echter een pluriforme sector waar juist heel veel afwijken-
de risico-situaties bestaan. Dat vraagt extra kennis zowel in het 
advies- als in het acceptatietraject. Wij springen nu in het gat dat 
de traditionele verzekeraars breed laten vallen. Na eerder extra 
dekkingsmogelijkheden op het gebied van brand- en beroepsaan-
sprakelijkheids-verzekeringen te hebben ontwikkeld is voor ons nu 

Levent Türkmen: “Vakken-
nis vormt de basis voor een 
goede dienstverlening en 
de ontwikkeling ervan en is 
het fundament onder onze 
producten.”

Kennis is macht. 
Maar vakkennis is kracht!
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de beurt aan de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, AVB 
(zie kader). De kantoren die met ons samenwerken zullen we eind 
van dit jaar vijf verschillende AVB-proposities aanbieden. Dit is o.m. 
mogelijk doordat wij een beroep doen op de tekencapaciteit van 
buitenlandse risicodragers. Bij deze risicodragers zijn de dekkings-
mogelijkheden ook ruimer dan bij de Nederlandse maatschappijen. 
Daarmee maken wij voor financieel advieskantoren mogelijk om de 
te adviseren verzekeringsoplossing beter te laten aansluiten bij de 
werkelijke behoeftes aan zekerheid bij ondernemers.”

Hij zegt het op zich een goede zaak te vinden dat verzekeraars 
scherp zijn op de risico’s die men wel en niet verantwoord vindt 
om te verzekeren. “Maar die ontwikkeling schiet nu door. De markt 
is nu eenmaal groter dan alleen het tegen brand verzekeren van 
betonnen funderingen onder water. Adviseurs vinden onder meer 
via grote buitenlandse verzekeraars uiteindelijk wel hun weg om 
de belangen van hun relaties goed te verzekeren. Maar wanneer 
Nederlandse verzekeraars hun beleid niet aanpassen moeten ze 
over een paar jaar niet klagen dat een relevant en aantrekkelijk deel 
van de markt voor hen niet meer beschikbaar is.”

EEN FEEST BIJ JE SCHOONMOEDER WORDT NOOIT EEN KNALLER!
Wouter de Vries, marketing-expert, benadrukte dat veel verzeker-
den geen of een beperkte verwachting hebben van de prestaties 
die zij van de financieel adviseur kunnen verwachten wanneer zij 
contact met hem zoeken. “Je kunt dit vergelijken met een aan-
kondiging voor een feest bij je schoonmoeder. Daar verwacht ook 
niemand dan een knaller”. Zijn advies aan de aanwezigen, dat hij 
onderbouwde met een aantal voorbeelden, was om in de com-
municatie met klanten meer en meer ambitieuze doelstellingen te 
formuleren inzake van wat de klant nu echt van zijn adviseur kan 
verwachten. “Kies niet voor de middelmaat maar voor onderscheid” 
aldus Wouter de Vries. 

In een onderhoudend tweegesprek met zijn neef en advocaat Roy-
ce de Vries (zoon van Peter R.) werd onder meer stil gestaan bij de 
letselzaak van Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die hij samen met 
zijn businesspartner bijstaat. De voetballer kreeg een hartstilstand 
tijdens een voetbalwedstrijd en liep als gevolg daarvan hersen-
schade op en heeft 24/7 hulp nodig. Wat volgde was een juridisch 
steekspel over de schuldvraag, waarbij het vermoeden bestaat dat 
de betrokken verzekeraar hier achter zat. Inmiddels heeft Ajax 
aansprakelijkheid erkend voor het te laat reanimeren van het voet-
baltalent dat nooit meer op de sportvelden te zien zal zijn. Royce de 
Vries, zelf fervent Ajax-supporter, gaf toe door de handelwijze van 
de club hierop te zijn afgeknapt en is van mening dat de club zich 
wat minder afwachtend en coöperatiever had moeten opstellen. 

PARALYMPISCH ATLETE SUZANNE VERDUIJN
Voor een indrukwekkende afsluiting zorgde paralympisch atlete 
Suzanne Verduijn, die op jonge leeftijd vanwege een bijzondere 
aandoening haar onderbeen heeft moeten laten amputeren. Zij 
nam op openhartige wijze haar ademloos luisterende gehoor mee 
op de lange weg van onderzoek en behandeling van haar ziekte, 
het ingrijpende besluit om tot amputatie over te gaan en haar 
reactie erop. 

Vervolgens ging zij in op de impact van sporten op haar leven en 
haar allesbehalve rimpelloze weg richting de Olympische Spelen 
in Londen, waaraan zij meedeed op de 100 en 200 meter hardlo-
pen en het verspringen, waarvoor zij werd gezien als één van de 
kanshebbers op eremetaal. Zowel in de voorbereiding als vlak voor 
de Spelen kreeg zij last van een vervelende ontsteking vlak boven 
haar prothese. Uiteindelijk haalde zij de finale van de 200 meter 
waar zij voor de ogen van 80.000 toeschouwers eervol vijfde werd, 
terwijl ‘Blade-Babe’ Marlous van Rhijn goud won. “Ik heb door mijn 
‘beperkingen’ juist geleerd en gemerkt dat er bijna geen beperkin-
gen zijn”, zo sloot zij haar boeiende verhaal af. n

Suzan Verduijn: “Ik heb 
door mijn ‘beperkingen’ 
juist geleerd en gemerkt dat 
er bijna geen beperkingen 
zijn.”

Wouter de Vries: “Kies niet 
voor de middelmaat maar 
voor onderscheid.”

Royce de Vries: “Ajax 
had zich in de zaak Nouri 
wat minder afwachtend 
en coöperatiever moeten 
opstellen.”

Wanneer Nederlandse 
verzekeraars hun 

prestaties niet verbeteren zal 
een steeds groter deel van 

de premie naar buitenlandse 
risicodragers gaan
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SUREbusiness breidt uit naar 20 volmachten en biedt intermediair 
meer keuzemogelijkheden AVB

SUREbusiness, de gespecialiseerde serviceprovider op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen, heeft de opties voor 
financieel advieskantoren op de zakelijke verzekeringsmarkt drastisch uitgebreid. Zo is het afgelopen jaar het aantal volmacht-
verstrekkers met acht nieuwe verzekeraars. Daarnaast is het aantal mogelijkheden op het gebied van de Aansprakelijkheidsver-
zekering voor Bedrijven uitgebreid met nieuwe producten.

De verzekeraars die SUREbusiness afgelopen jaar een volmacht hebben verstrekt zijn Liberty, Starstone, Markel, HDI, Fatum, 
China Taiping, Samenwerking Glas en Anker, terwijl met MS Amlin de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn. Het afge-
lopen jaar moest wel noodgedwongen afscheid worden genomen van de volmachtverstrekkers Delta Lloyd en Europeesche, die 
zoals bekend niet meer onder die naam opereren maar zijn opgegaan in resp. NN en a.s.r. “De bedrijven zijn een samenwer-
king met SUREbusiness aangegaan omdat ze vertrouwen hebben in het hoge kennisniveau van de zakelijke markt en het goed 
werkende digitale gebruikersplatform voor het intermediair. Dat maakt dat verzekeraars tegen relatief lage kosten een goede 
distributie uitbreiding kunnen realiseren”, aldus directeur Levent Türkmen. 

De onderneming is onder zijn leiding gestart in 2015. Inmiddels beschikt SUREbusiness over 20 volmachten en maken meer 
dan 300 financieel advieskantoren gebruik van de diensten van SUREbusiness. Met het aantrekken van Myrthe van Marissing 
als acceptant (beroeps)aansprakelijkheid is het totaal aantal medewerkers op 18 gekomen. Dat zijn er 50% meer dan de 12 
vorig jaar en een verzesvoudiging ten opzichte van de start in 2015. 
 

MEER AVB-OPTIES
Sinds 1 oktober jl. biedt SUREbusiness voor het intermediair meer mogelijkheden op het gebied van de Aansprakelijkheidsver-
zekering voor Bedrijven. Zo zijn de volgende mogelijkheden aan het palet toegevoegd:

•	 Forse	uitbreiding	in	aantal	te	verzekeren	hoedanigheden;
•	 Dekking	voor	lastigere	producenten-	en	groothandelsrisico’s;
•	 Verhoging	van	de	maximale	bedrijfsomzet	tot	€ 10.000.0000 direct te verzekeren en tot € 20.000.000 via versnelde 
 acceptatieprocedure;
•	 Onbeperkt	standaard	mee	te	verzekeren	Inlooprisico	met	een	schone	omstandighedenverklaring.

www.mainplus.com
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Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO):

Schadebehandeling is een vak 
apart; de kwaliteit ervan is 
essentieel voor vertrouwen

“Schadebehandeling is een vak apart, dat wordt ondergewaardeerd en waarvan het belang wordt onderschat, zowel door 
verzekeraars als financieel advieskantoren. En dat terwijl de kwaliteit ervan essentieel is voor het vertrouwen dat de 
consument in de verzekeringsbranche stelt.” Die woorden sprak Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau DFO, 
eerder deze week tijdens het kennisseminar van serviceprovider SUREbusiness. Hij pleite voor meer status voor het vak 
van schadebehandelaar, een eigen beroepsprofiel met eigen beroepsnormen, meer eigen vakgerichte opleidingen, PE en 
een keurmerk. Ook kwam hij met voorstellen voor alternatieve verdienmodellen. 

Oosterbaan Martinius ging in zijn presentatie op het belang van de 
kwaliteit van schadebehandeling. “Per dag wordt er door de sector 
circa 20 miljoen euro uitgekeerd. In de overgrote meerderheid van 
de gevallen wordt correct uitgekeerd waar de verzekerde recht op 
heeft. Echter er zal altijd een foutmarge zijn van een paar procent. 
Of er worden beslissingen genomen waar je, in alle integriteit, 
verschillend over kunt oordelen. Indien er vanuit de financieel 
advieskantoren niet goed wordt gewaakt over dit soort dossiers, 
tast dit het vertrouwen aan dat de consument in de sector heeft. 
Verzekeraars en adviseurs hebben daarom een gezamenlijk belang 
bij kwalitatief goed opgeleide schadebehandelaars op financieel 
advieskantoren.” 

ONDERSCHAT EN ONDERGEWAARDEERD
Oosterbaan benadrukte in zijn verhaal dat schadebehandeling ‘een 
vak apart’ is. In dat licht sprak hij vervolgens zijn verbazing uit over 
het feit dat op dit moment het beroep van schadebehandelaar op 
een financieel advieskantoor – maar ook bij verzekeraars - nog 
maar een geringe status heeft. “Schadeverzekeringen worden nog 
steeds onderschat en ondergewaardeerd en als er al aandacht hier-
voor is, dan ligt de focus op het adviesmoment, niet bij de minstens 
zo belangrijke schadebehandeling. Mede hierdoor heeft het vak van 
schadebehandelaar geen eigen beroepsstatus, geen eigen beroeps-
vereniging, beperkte gespecialiseerde vakliteratuur en beperkte 
gerichte vakopleidingen. Omdat de vergoeding voor deze werk-
zaamheden uit de provisie komt bestaat daardoor het gevaar dat de 
schadebehandeling wordt gezien en beleefd als ‘kostenpost’.”

De directeur van Bureau DFO zei verder dat de inzet van kunstma-
tige intelligentie weliswaar de efficiëntie en kwaliteit van de schade-
afhandeling kan vergroten, maar benadrukte dat een klein deel van 
de particuliere claims en een groot deel van de zakelijke schades 
persoonlijke aandacht zal moeten blijven krijgen. Bovendien stelde 
hij dat ervaring met schades essentieel blijft om goed te kunnen 
adviseren en vaak tot leermomenten leidt. In dat licht noemde hij 
het onbegrijpelijk dat zowel bij verzekeraars als bij advieskantoren 
de acceptatie- en schadeafdeling ook vaak fysiek van elkaar zijn 
gescheiden.

 
ALTERNATIEVE 
VERGOEDINGSMODELLEN
Ook het vergoedingsmodel voor 
werkzaamheden in het kader 
van schadebehandeling noem-
de hij als voorbeeld om voor 
heroverweging in aanmerking 
te komen, indien men ook op 
dit gebied tot verdere profes-
sionalisering wil komen. Naast 
het huidige provisiemodel, dat 
in feite geen ‘eigen’ inkomsten 
genereert’ voor advieskantoren, 
noemde hij een soort extra 
afmakingcourtage zoals in de 
makelaardij, waarbij de klant 
bij schade een bepaald bedrag 
krijgt om zijn schade professioneel te laten afwikkelen. 

Als derde verdienmodel noemde hij het (onverplichte) schadever-
haal, waarbij voor de klant tegen betaling van een bepaald bedrag 
regres wordt uitgevoerd op de aansprakelijke partij. Dit wordt vaak 
toegepast bij WA-schades, soms gratis als extra service aan de 
klant, en soms tegen betaling van een (kleine) vergoeding.. Als 
vierde mogelijkheid noemde hij de opzet van een gezamenlijk 
dienstencentrum door meerdere kantoren, die gezamenlijk profes-
sionele schadebehandelaars in dienst nemen voor de afwikkeling 
van schades en deze diensten tegen betaling ook aanbieden aan 
andere advieskantoren en/of klanten. Met name de alternatieve 
verdienmodellen leverde na afloop veel stof voor discussie met de 
zaal op.

Oosterbaan Martinius sloot zijn betoog af met een viertal ‘wensen’: 
“Ik hoop dat we als sector het onderwerp schadebehandeling van 
alle kanten verder bekijken de aanwezige kennis breder delen, 
géén kortzichtige ‘eigen belang’- discussies voeren en open kijken 
of verbetering van de kwaliteit van de schadebehandeling in het 
belang van de klant is.” n

Jurjen Oosterbaan Martinius: 
“Schadeverzekeringen worden nog 
steeds onderschat en onderge-
waardeerd en als er al aandacht 
hiervoor is, dan ligt de focus op het 
adviesmoment, niet bij de minstens 
zo belangrijke schadebehandeling.”



Dolmans Calamiteiten Diensten helpt al ruim 30 jaar 
particulieren, bedrijven en andere instellingen na een 
calamiteit. Door de circa 8.000 bedrijfsbranden per jaar 
in Nederland is het bewustzijn op brandgevaar gegroeid. 
Eén van de grootste risicogebieden zijn keukens. Om 
brandgevaar in keukens te minimaliseren is jaarlijks 
onderhoud (reinigen) van de afzuigkap en vetafzuigka-
naal noodzakelijk. Er is ook een toename te zien door 
het gebruik van houtskool-en steenkoolgrillen. Door de  
bereidingswijze in deze grills worden de vetafzuigkana-
len vele malen sneller vervuild. 

Polisvoorwaarden
De verzekeraars stellen steeds hogere eisen in hun 
polisvoorwaarden. In de praktijk blijkt dat (horeca) 
ondernemers en grootkeukenbezitters onvoldoende 
op de hoogte zijn van deze aanpassingen. Een belang-
rijk  onderdeel hiervan is het periodiek laten reinigen 
van vetafzuigkanalen om brandgevaar te minimaliseren. 
Dolmans Calamiteiten Diensten wilt graag een partner 
zijn voor deze ondernemer om ze hierin te assisteren. 
De afdeling lucht- en vetkanalenreiniging coördineert 
dagelijks opdrachten en zoekt altijd naar een passende 
oplossing. 

Procedure 
Wanneer er een aanvraag binnenkomt, volgt eerst een 
inspectie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze 
inspectiekoffer. Hierin zit een kabel van 30 meter lang 
waarmee foto’s en videobeelden gemaakt worden. Met 
de uitkomst kunnen optimale voorbereidingen getroffen 
worden voor de reiniging, zoals de juiste inzet van ap-
paratuur, inspectieluiken, valbeveiliging en indien nodig, 
steigers. 

Voor de reiniging van de vetafzuigkanalen maakt Dol-
mans Calamiteiten Diensten gebruik van de meest 
innovatieve borstelmachines. Met deze all-in-one ma-
chine wordt het vetafzuigkanaal ingeschuimd met een 
reinigingsmiddel, geborsteld en tot slot schoon ge-
spoeld met water. Met de 30 meter lange roterende as 
en verschillende borstels kan het kanaal voor 95 pro-
cent gereinigd worden. De overige vijf procent zijn vaak 
moeilijk bereikbare plekken. Deze worden met traditio-
nele reinigingsmethodes gereinigd zoals krabben met 
steekmessen en reinigen met een hogedruk unit. Het 
voordeel van de borstelmachine is dat reinigen min-
der arbeidsintensief is en er wordt 90 procent minder 
chemicaliën gebruikt. Na het reinigen van het vetafzuig-
kanaal ontvangt de opdrachtgever een garantiecertifi-
caat en een fotorapportage met voor- en nafoto’s. Het 
garantiecertificaat is een jaar geldig.

Ventilatiekanalen
Ook ventilatiekanalen brengen risico’s met zich mee; zo-
als schimmelvorming en gezondheidsklachten. Ventila-
tiekanalen raken op den duur verstopt met stof en ander 
vuil. Bij een vervuild ventilatiekanaal kan de luchtkwaliteit 
afnemen en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en 
luchtwegklachten kunnen optreden. Dolmans Calamitei-
ten Diensten werkt met verschillende roterende borstels 
en afzuigunits. Zeker bij renovaties en panden die ouder 
zijn dan 15 jaar is een inspectie aan te bevelen.  
 
Door gedegen onderhoud aan de afzuigventilator die 
verbonden is met het ventilatie- en afzuigkanaal blijft de 
afzuigcapaciteit op een hoog niveau. Dolmans Calami-
teiten Diensten biedt ook de dienstverlening aan om de 
afzuigventilatoren en omkasting te reinigen, het ver-
vangen van filters en snaren, en het doormeten van het 
elektrische systeem. 

Dolmans Calamiteiten Diensten als een 
betrouwbare brandpreventie partner

‘Met de 30 meter lange roterende 
as en verschillende borstels 

kan het kanaal voor 95 procent  
gereinigd worden.’

 - Advertorial - 

www.dolmans.com
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VNAB Visie event Engineering:

Nieuwe risico’s vragen om innovatieve 
verzekeringsoplossingen door 

samenwerking en kennisdeling
In navolging van het magazine VNAB Visie dat eind september verscheen, organiseerde de VNAB donderdag 11 oktober 
het VNAB Visie event over hetzelfde onderwerp: Engineering. De bijeenkomst, die andermaal onder deskundige leiding 
van dagvoorzitter Tom van t Hek werd gehouden, trok een ‘volle bak’ in het VNAB kennis- en Ontmoetingscentrum. Het 
thema werd van diverse kanten belicht door een viertal sprekers in drie inleidingen.

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek opende op 11 oktober 2018 het VISIE 
event Engineering met de vraag aan Denise Heijstek, manager le-
denzaken en marketing van de VNAB, hoe het gaat met de VNAB. 
“Op dit moment vindt een herijking plaats van de bestaande strate-
gie. Er hebben een viertal strategiesessies plaatsgevonden met de 
leden, verzekeraars en makelaars en de geassocieerd partners. Dit 
zijn voornamelijk expertisebureaus en advocatenkantoren. Er wordt 
hard gewerkt aan een aanscherping van de toegevoegde waarde 
van de VNAB aan haar leden. Op 29 oktober tijdens een extra Alge-
mene Ledenvergadering zullen de resultaten van de ronde tafel-
sessies gepresenteerd worden en de strategie voorgelegd worden”, 
antwoordde Heijstek. 

Zij vraagt alle aanwezigen om vooral mee te blijven denken en 
onderwerpen aan te dragen, die voor de co-assurantiemarkt van 
belang zijn. Ook doet zij een oproep om deel te nemen in een van 
de diverse commissies van de VNAB of een Lunch & Learn-bijeen-
komst te verzorgen die gericht zijn op kennisdeling. 

VNAB VISIE ENGINEERING
Hoewel ‘Engineering’ niet de grootste verzekeringssector is, heeft 
de VNAB er bewust voor gekozen om deze branche uit te lichten. 
Nieuwe bouwtechnieken worden in snel tempo ontwikkeld en 
hierdoor ontstaan specialistische verzekeringsrisico’s. De nieuwe 
‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ zal naar verwachting medio 
2021 in werking treden. ‘Engineering’ is branche-overkoepelend. 
Bij technische verzekeringen komen ook aansprakelijkheids-, 
brand- en transportaspecten om de hoek kijken. 

De Technische Commissie (TC) Engineering van de VNAB bestaat 
uit de commissievoorzitter Freek Schipper (Allianz Global Corporate 
& Specialty) en de overige verzekeraars Eric Kerkhof (Swiss Re 
International), Maarten Mulder (Canopius) en de makelaars Hans 
Haver (Aon Risk Solutions), Eugene Koster (Willis Towers Watson) 
en Conny van Koten (Marsh). De TC volgt de ontwikkelingen in de 
technische verzekeringsbranche en informeert het VNAB Be-
stuur over zaken die aandacht behoeven. De TC heeft de nieuwe 
versie van de Lendersclausule geformuleerd en is nu bezig met de 
herziening van de KLIC-clausule (Kabels en Leidingen Informatie 
Centrum) gericht op het voorkomen van schade aan kabels en 
leidingen. De TC gaat zich verdiepen in het in- en uitlooprisico bij 
doorlopende CAR-verzekeringen en blijft in gesprek met het Ver-
bond en andere marktpartijen. 

Eind september is het magazine VNAB Visie Engineering versche-
nen, waarin behalve aandacht voor de sprekers van het VISIE event 
ook artikelen zijn te lezen over het nieuwe (modulaire) bouwen, de 
Wet Kwaliteitsborging in de praktijk bij de Jansen de Jong Groep, 
de Noord/Zuidlijn, de impact van de vele veranderingen op het 
werk van de schade-expert en de gevolgen van de energietransitie 
voor de verzekeringsbranche. Daarnaast laten in separate artikelen 
een vijftal brancheprofessionals en een zelfde aantal young pro-
fessionals hun visie schijnen op de technische verzekeringsmarkt 
en wordt de uitgave gecompleteerd door gastcolumns van Hans 
Gorrée en prof. Mop van Tiggele. Het magazine is mede mogelijk 
gemaakt door de inbreng van de gastredactie die bestond uit Klaas 
Brand (Vanderwal&Joosten), Eric van Niekerk (VanNiekerkCiere-

Het onderwerp Engineering zorgde voor een ‘volle bak’ in het VNAB Kennis- 
en Ontmoetingscentrum.

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek en VNAB-medewerkster Denise Heijstek 
leidden het programma in.
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mans), Hans Pels Rijcken (Aon Risk Solutions) en Freek Schipper 
(Allianz Global Corporate & Specialty). 

MASSIEVE HOUTBOUW
De spits werd afgebeten door Ard-Jan Lootens en Bas Boellaard, 
resp. compagnon en architect en constructief ontwerper en 
medeoprichter bij Solid Timber, dat staat voor innoverende hout-
constructies en zich richt zich op een nieuwe generatie duurzame 
gebouwen. De beide hout-fanaten gingen onder meer in op de vraag 
hoe natuurlijk bouwen past binnen de toekomstvisie en vertelden 
dat al van oudsher met natuurlijke materialen gebouwd wordt. “Van 
jongs af aan bouwen we hutten van hout, omdat hout in de vorm 
van takken en bomen in onze directe omgeving beschikbaar is. 
Onze slogan ‘because the way we build is in our nature’ past volledig 
in onze doelstelling: Toekomstbestendig bouwen voor de generaties 
die komen.’ 

Sinds de jaren ’90 is houtbouw in opkomst en wordt steeds meer 
toegepast. In hun presentatie laten zij een groot aantal voorbeelden 
zien van toepassingen bij woningen, scholen, sporthallen, kantoren 
en zelfs met een monumentale uitstraling die met massieve hout-
bouw zijn gebouwd. Ook wordt houtbouw in hoogbouw toegepast 
en zijn ronde vormen mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn gebouwd 
in Noorwegen en Zweden. Door de eenvoudige verbindingen is 
massieve houtbouw makkelijk te demonteren en daardoor kunnen 
kantoorpanden weer hergebruikt worden of uitgebreid.

VOORDELEN
Voordelen van houtbouw zijn divers. Het materiaal is licht, heeft een 
laag eigen gewicht en is eenvoudig te bewerken. Hout is flexibel, 
kan heftige windtrillingen aan, heeft goede warmte- en geluidsiso-
lerende eigenschappen en is voldoende beschikbaar. Een wind- en 
waterdicht casco is eenvoudig in enkele dagen te monteren en 
flexibel in te delen, zo vertelden zij. 

Nog een positieve eigenschap is dat hout CO2 opslaat, terwijl bij de 
productieprocessen van beton en staal juist CO2 wordt uitgestoten. 
Een natuurlijke leefomgeving, waar het hout alleen geschuurd en 
gelakt wordt en de structuur nog te zien is, heeft dus een positieve 
invloed op de gezondheid en het welzijn van de mens. Door de 
vocht accumulerende werking van hout wordt de luchtvochtigheid in 
bijvoorbeeld een klaslokaal gereguleerd. “Dit leidde bij de kinderen 
tot minder hoofpijn, een betere concentratie, minder droge ogen en 
een beter leefklimaat voor astmatische kinderen”, aldus Boellaard. 

De meeste CO2 wordt opgenomen door bomen met een leeftijd 
tussen de 25 en 40 jaar. Daarom is herplanten van bomen een 
prima oplossing om de CO2 opname door bomen hoog te houden. 
In Zweden wordt er een actief bosbeleid gevoerd. De betonindustrie 
zorgt voor 14% van alle CO2 uitstoot op aarde. Hout slaat CO2 op, in 
plaats van dat het materiaal CO2 uitstoot en is dus een volledig cir-
culair bouwmateriaal en altijd voorhanden! “Op dit moment beslaat 
betonbouw ca 90% van de gehele bouw. De komende jaren zal hout-
bouw hier verandering in brengen Houtbouw heeft de toekomst!”, 
aldus Lootens en Boellaard. 
 
VERZEKERBAARHEID
Door het lage gewicht van hout is een minder zware kraan nodig 
en zijn er minder (ernstige) ongevallen op bouwplaatsen. De prefab 
bouwmethode zorgt voor een kortere bouwtijd en voor minder 
fouten op de bouwplaats. Vanuit de zaal komen vragen over de 
brandrisico’s, tenslotte is hout erg brandbaar. “De brand ontwikkelt 
zich voorspelbaar bij houtbouw. Een staalconstructie zakt in elkaar. 
Hout verkoolt en is eenvoudiger te vervangen, dan bijvoorbeeld een 
betonconstructie”, aldus Boellaard. Ook worden er vragen gesteld 
over de rookgassen. De rookontwikkeling bij verbranden van hout 
is groot. “Op dit moment worden er brandtesten uitgevoerd en de 
nodige aanpassingen gedaan aan de CLT (Cross Laminated Timber) 
panelen”, reageert Boellaard. 

Verder wordt er door een opmerking uit de zaal gesproken om een 
Madaster in Nederland in te voeren. Hierin wordt vastgelegd welke 
materialen in een gebouw gebruikt zijn. Bij een ontmanteling van 
een gebouw kan dit heel nuttig zijn. Op de opmerking van de dag-
voorzitter over de CO2 uitstoot tijdens het transport, antwoordt Boel-
laard: “Omdat de vrachtwagens die vanuit Zweden naar Nederland 
rijden voldoen aan hoge milieueisen, is deze vervuiling nihil”. Het 
Klimaatakkoord Parijs 2020 – 2050 eist complete afbouw van CO2 
uitstoot. Hout slaat CO2 op in plaats van dat het CO2 uitstoot. Hout 
is volledig circulair bouwmateriaal en altijd voorhanden. Houtbouw 
heeft de toekomst, aldus de oud-leerlingen van de laatste spreker 
Harry Nieman: “Mijn beste leerlingen ooit”. 
 
3D-BETONPRINTEN
Dr.ir. Freek P. Bos, universitair docent Faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven neemt de aanwezigen mee in 
de wereld van 3D-betonprinten. De verzekeraar van de vorig jaar in 
gebruik genomen acht meter lange 3D-betongeprinte fietsbrug in het 

Ard-Jan Lootens (links) en Bas Boellaard: “Hout slaat CO2 op, in plaats van 
dat het materiaal CO2 uitstoot en is dus een volledig circulair bouwmateriaal 
en altijd voorhanden! Op dit moment beslaat betonbouw ca 90% van de 
gehele bouw. De komende jaren zal houtbouw hier verandering in brengen 
Houtbouw heeft de toekomst!”

Freek Bos: “De kosten van 3D-betonprinten zijn hoog en er is nog veel on-
derzoek en verbetering nodig. Ook op het gebied van de trekkracht. Stalen 
wapening zorgt voor trekkracht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen 
trekking komt? Een vraag die onderzocht dient te worden.”
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Noord-Brabantse Gemert is in de zaal aanwezig, wat de interactie 
ten goede komt. Het doel van betonprinten is vooral om vormen 
en objecten te bouwen, die met de huidige bouwtechniek van het 
storten van beton onmogelijk zijn. Het grote voordeel is dat het  
materiaal alleen daar wordt gebruikt waar nodig. Er wordt dus mate-
riaal bespaard en de CO2 uitstoot wordt verminderd. De printrobot 
print vrijwel elke vorm die de ontwerper wenst. Er hoeft geen mal of 
bekisting meer te worden gemaakt. Printbeton is vormstabiel. Als je 
het neerlegt behoudt het zijn vorm. Via een spuitkop van de robot 
wordt het beton laag voor laag in de gewenste vorm opgebouwd. 

Bos schroomt niet om de aanwezigen te laten zien wat er nu nog 
fout kan gaan bij betonprinten. Door het continue proces van de 
robot, die laag voor laag beton aanbrengt zonder wapening en het 
beton niet de tijd gunt om te harden, stortten test-objecten in. De 
uitdagingen waar de TU voor staat is om geprint beton zowel tijdens 
het printen als in de eindsituatie stabiel en veilig te krijgen. In de 
eindfase moet het geprinte beton constructief gewapend kunnen 
worden. Met andere woorden: streven naar procescontrole. “De 
kosten van 3D-betonprinten zijn hoog en er is nog veel onderzoek 
en verbetering nodig. Ook op het gebied van de trekkracht. Stalen 
wapening zorgt voor trekkracht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
er geen trekking komt? Een vraag die onderzocht dient te worden”, 
aldus Bos. 

Tijdens de presentatie toont hij nog andere voorbeelden van beton-
printen, zoals in Italië met poeder-printen. Het poeder dat niet 
wordt ingespoten met bindmiddel wordt weer weggehaald. Ook hier 
is het effect beperking van materiaal, maar deze methode veroor-
zaakt weer veel stof. Ook in China en Rusland gaan de ontwikke-
lingen op het gebied van betonprinten snel. Uiteraard houdt de TU 
Eindhoven deze ontwikkelingen goed in de gaten. 

VERZEKERINGSINDUSTRIE 
Door de nieuwe techniek van 3D-betonprinten nemen de faalkosten 
af. Voor verzekeraars is nog niet voldoende informatie beschikbaar 
over de risico’s van betonprinten en daarom is het voor hen lastig 
om een project gemaakt met 3D-betonprint te verzekeren. Van 
belang is om hier met elkaar in gesprek te gaan. 
Bos’ enthousiasme over de vormvrijheid van 3D-betonprinten is 

groot en niet alleen over het architectonische aspect, maar ook over 
het materiaalgebruik. “Helaas is het te kostbaar om alle projecten 
op een schaal van één op één te testen. Zij gaan van start met het 
printen van vijf huizen in Eindhoven ‘project Milestone’. De wonin-
gen worden gefaseerd gebouwd. In mei 2019 zal de eerste woning 
van één bouwlaag gereed zijn.
 
De vragen van de dagvoorzitter hoe 3D-betonprinten er over 20 
jaar voorstaat, hoe het zit met de duurzaamheid en of 3D-printen 
makkelijk te verzekeren is, zijn op dit moment lastig te beantwoor-
den door Bos. De TU richt zich vooral op onderzoek en is geen 
productiebedrijf. De TU Eindhoven werkt nauw samen met andere 
universiteiten in Californië, Zurich, Innsbruck, Parijs en het Ver-
enigd Koninkrijk. “De ontwikkelingen gaan snel. Samenwerking is 
ook in de ontwikkeling van 3D-betonprinten noodzakelijk.”

KWALITEIT BOUWBEDRIJVEN 
De laatste spreker van het VISIE Event Engineering Harry Nieman, 
voormalig directeur van bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs 
informeert de toehoorders over de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) met pittige uitspraken. De impact die de Wkb gaat 
hebben is groot. “De huidige controle laat te wensen over. De 
nieuwe wet zorgt er voor dat bouwbedrijven hun kwaliteitssystemen 
op orde krijgen”, aldus Nieman. De belangrijkste verbetering is de 
aantoonplicht. Bewijslast wordt omgedraaid, elke verantwoorde-
lijkheid komt bij de aannemer te liggen, want de aannemer moet 
aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Een onafhankelijke 
kwaliteitsborger beoordeelt het gerealiseerde product. “Aannemers 
die hun vak beheersen, hoeven geen enkele angst te hebben voor 
deze nieuwe wet”, vindt Nieman. 

Het voordeel van de nieuwe wet voor verzekeraars is dat er veel 
beter gedocumenteerd wordt. Bij een conflict is dan een beter 
onderbouwd dossier beschikbaar. Bovendien zal het aantal fouten 
teruglopen, omdat de bouwbedrijven bewuster bezig zijn met de 
bouwkwaliteit. Nieman verwacht dat de no-claimkorting een meer 
nadrukkelijke rol zal gaan spelen, omdat de aansprakelijkheid van 
de aannemer toeneemt. “Goed presteren wordt hiermee beloond. 
Mijn uitdaging: lever kwaliteit en sta voor je werk. Laat zien wat je 
doet”, is de mening van Nieman. 

Door de zaal worden vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van 
de kwaliteitsborger, omdat deze betaald wordt door de opdrachtge-
ver. Nieman is hier niet bang voor, daar de aannemer verantwoor-
delijk blijft en een klacht ingediend kan worden tegen een ‘waar-
deloze kwaliteitsborger’. Uit de zaal wordt nog de vraag gesteld of 
legeskosten lager kunnen. Volgens Nieman kunnen de leges met 
30 tot 40% omlaag. 

NETWERKEN
Of het nu kwam door de aanwezigheid van de sprekers, die tijdens 
de borrel aanwezig bleven of de luxe borrelhappen, er werd nog 
lang nagepraat en gediscussieerd tijdens de afsluitende borrel van 
het geslaagde VISIE event Engineering. In de co-assurantiemarkt is 
samenwerken een belangrijke pijler. Door nieuwe (bouw)technieken 
ontstaan er nieuwe risico’s, die verzekerd moeten worden. Genoeg 
uitdagingen voor de toekomst, is een van de conclusies van het 
leerzame en succesvolle VISIE event Engineering. n

Harry Nieman: “De huidige controle laat te wensen over. De nieuwe wet 
zorgt er voor dat bouwbedrijven hun kwaliteitssystemen op orde krijgen. 
De belangrijkste verbetering is de aantoonplicht. Bewijslast wordt omge-
draaid, elke verantwoordelijkheid komt bij de aannemer te liggen, want de 
aannemer moet aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Aannemers die 
hun vak beheersen, hoeven echter geen enkele angst te hebben voor deze 
nieuwe wet.” 
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Stichting Assurantie Registratie (SAR) 
gaat enthousiast en vol ambitieuze 

doelen nieuwe fase van haar bestaan in

“Het zou fantastisch zijn als door onze bovenwettelijke opleidingseisen het voor ingeschrevenen in één van de 
SAR-Registers niet langer nodig zou zijn om ook te voldoen aan de minimale Wft-verplichtingen en de hiervoor 
wettelijk verplichte opleidingen in het kader van de permanente educatie. En wanneer (zakelijke) klanten bij hun keuze 
voor een adviseur de SAR-inschrijving als eis zouden meenemen.” Dat zijn volgens Michel Hassefras en Wilco de Haan, 
resp. voorzitter en penningmeester van het bestuur van de Stichting Assurantie Registratie (SAR), twee ‘stippen op de 
horizon’, die zij als bestuur hebben gezet voor hun organisatie. “Een ambitieus maar reëel streven”, vinden zij. “Op de 
lange termijn willen we er naartoe dat de SAR binnen de markt en door alle marktpartijen wordt gezien én erkend als hét 
kennisinstituut voor assurantieadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten.” 

Michel Hassefras is drie jaar geleden Joep Gulpen opgevolgd als 
voorzitter van de SAR, de organisatie waarbij hij vanaf de start 
betrokken is en jarenlang deel uitmaakte van het RAiA-bestuur. Hij 
is inmiddels de derde generatie die aan het roer staat bij Assuran-
tiekantoor Hassefras in Hazerswoude-Dorp; een tien medewer-
kers tellend, allround assurantiekantoor waarin hij nu zelf 19 jaar 
werkzaam is, waarvan bijna 17 jaar als directeur-eigenaar. Wilco de 
Haan maakt sinds 2016 deel uit van het SAR-bestuur als penning-
meester. Tevens is hij voorzitter van het RMiA-bestuur. Hij is sinds 
1999 actief in de verzekeringsbranche, waaronder ruim acht jaar 
bij Aon en vier jaar bij Marsh, allen in managementfuncties. Sinds 
april 2011 werkt hij bij Schouten Zekerheid, waar hij inmiddels de 
functie van directeur vervult. 
 
SAR 2.0 OF ZELFS 3.0
De SAR is momenteel bezig aan een nieuwe, boeiende fase in haar 
inmiddels 18-jarig bestaan. De beide bestuursleden spreken dan 
ook van een SAR 2.0 of zelfs 3.0. Een antwoord dat om een toe-
lichting vraagt. De SAR is ontstaan uit het gegeven dat in 2000 de 
wettelijke bescherming van de titel ‘Makelaar in Assurantiën’ kwam 
te vervallen. Op initiatief van de NVA en de NBVA (nu Adfiz) is er 
een erkenningsregeling opgericht, Registermakelaar in Assurantiën.

Het initiatief is vervolgens onderschreven door het VNAB, die een 
registratie in het bedrijvenregister van het RMiA verplicht stelt voor 
het lidmaatschap. Twee jaar later kwam er een tweede register 
en keurmerk voor de overige assurantieadviseurs die in het bezit 
waren van een A-diploma: RAiA (Registeradviseurs in Assurantiën), 
gevolgd door het RPA (Register Pensioenadviseurs) in 2003 en 
van meer recente datum de RGA (Register Gevolmachtigd Agent) 
in 2017. De eerste statutaire doelstelling van de SAR was ‘…
Het instandhouden en bevorderen van deskundigheid binnen de 
financiël  e dienstverlening…’. Hierbij moet echter volgens Hassefras 
en De Haan in ogenschouw worden genomen dat deze doelstelling 
stamt uit het pre-Wft-tijdperk waarin nog geen sprake was van per-
manente educatie of PE-examens. “Daarmee waren wij als SAR dus 
de markt ver vooruit en dus education permanente avant la lettre.”

 
NA DE WFT
Door de komst van de Wft en de hierin opgenomen wettelijke 
PE-verplichtingen was deze doelstelling inmiddels achterhaald 
en beraadde men zich binnen de SAR op een nieuwe manier om 
assurantie- en pensioenadviseurs een meerwaarde – en daarmee 
onderscheidend vermogen – te kunnen blijven bieden. “Daarin 
denken we goed geslaagd te zijn, getuige de groei van het register 
naar momenteel bijna 1.400 ingeschrevenen”, benadrukken 
Hassefras en De Haan.
 
De SAR heeft inmiddels een nieuwe doelstelling geformuleerd, die 
onder meer werd gepresenteerd tijdens de recente relatiedag voor 
de vele vrijwilligers die zich voor de stichting belangeloos inzetten. 
De nieuwe doelstelling luidt: “… De SAR beheert en faciliteert 
erkenningsregelingen binnen de financiële dienstverlening voor 

Michel Hassefras: “Op de langere termijn willen we dat de 
SAR door de markt en alle betrokken partijen daadwer-
kelijk wordt gezien én erkend als hét kennisinstituut 
voor assurantie- en pensioenadviseurs en gevolmachtigd 
agenten.”
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assurantieadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. 
De SAR ziet toe op het bewaken en bevorderen van een hoogwaar-
dig niveau van de deskundigheid en vakbekwaamheid van de bij 
haar ingeschreven personen en bedrijven….”
 
LIEFDE EN PASSIE VOOR HET VAK
Wat Hassefras en De Haan bindt, is de liefde en passie voor het 
assurantievak en voor de kwaliteit van de advisering aan klanten. 
Dat geldt volgens beiden in feite voor alle ingeschrevenen: assu-
rantie- en pensioenprofessionals die de minimale vakbekwaam-
heidseisen in de Wft niet genoeg vinden en dus naast hun drukke 
werkzaamheden tijd vrijmaken om zich op een hoger niveau verder 
te bekwamen in hun vak. Hassefras: “Om ingeschreven te blijven 
in het SAR-register moeten adviseurs en gevolmachtigd agenten 
minimaal twee kwalitatief hoogwaardige PE-bijeenkomsten volgen 
van elk 3,5 uur. Maar heel veel professionals schrijven zich in voor 
meerdere sessies. Dat is tekenend voor hun professionaliteit en 
drive om vakmatig beter te willen worden. Je zou ze wat dat betreft 
kunnen typeren als ‘vakidioten’, maar dan wel in de goede beteke-
nis van het woord.”
 
Hij vervolgt: “Door de komst van de Wft is er voor onze beroeps-
groep een wettelijke verplichting gekomen voor PE en PA. Dat is 
op zich een goede zaak, maar in onze ogen op een te laag niveau. 
Wij willen met de SAR naar hbo-niveau terwijl in onze ogen de Wft 
eisen stelt op mbo-niveau”. De Haan vult aan: ”Bovendien hebben 
de PE-verplichtingen voor adviseurs die actief zijn op de zakelij-
ke markt niet of nauwelijks een meerwaarde. Je hebt weinig aan 
kennis over bijvoorbeeld de elobike maar wel veel aan kennis over 
de nieuwe asbestwetgeving. Daar hebben we afgelopen jaar voor 
de SAR speciaal een verdiepingssessie voor ontwikkeld die op grote 
schaal is bezocht. Bijzonder waren ook de kennisbijeenkomsten 
over verzekeringsaspecten rondom kunst, de risico’s en de verze-
keringsmogelijkheden die in het Mauritshuis plaatsvonden. Ook 
hiervoor was de animo groot.”
 
VOORDELEN VOOR PROFESSIONAL, WERKGEVER EN KLANT
Gevraagd naar wat de meerwaarde en voordelen zijn van het 
SAR-keurmerk maken Hassefras en De Haan een onderscheid 
tussen de professional zelf, zijn werkgever en de klant. Te beginnen 
met de professional zelf. De Haan: “Door de bovenwettelijke ver-
plichtingen krijg je extra bagage mee om je vak goed uit te oefenen 
en dat maakt je beter en ook zelfverzekerder in het advies naar je 
klant toe. Bovendien versterkt het je positie op de arbeidsmarkt.” 
Hassefras beaamt dat: “Je hebt als SAR-ingeschrevene naar mijn 
stellige overtuiging een streepje voor. Je laat immers zien dat je 
vooruit wilt in je vak en dat je bereid bent hierin te investeren. Een 
ander voordeel is dat je binnen de SAR met collega’s kunt sparren 
over vakinhoudelijke zaken zonder dat er sprake is van concurren-
tie.”
 
Ook naar de werkgever toe biedt het SAR-keurmerk voordelen. ”In 
de eerste plaats meer vakkennis dan het wettelijke minimum en 
bovendien een supergemotiveerde vakman of -vrouw”, aldus 
Hassefras. “Voor de werkgever is het daarnaast een meerwaarde 
dat je te maken hebt met adviseurs die een betere klanttevreden-
heid genereren en daarmee een betere uitbouw van de portefeuille 
en dus ook een hogere omzet kunnen realiseren”, vult De Haan 

aan. Volgens hem heeft de klant tenslotte de zekerheid van een 
beter opgeleid en deskundiger adviseur en dus van een kwalitatief 
beter verzekerings- of pensioenadvies.
  
WAT IS ER BEREIKT?
Het SAR-bestuur kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar. 
“We hebben veel gerealiseerd en op tal van fronten grote spron-
gen voorwaarts gemaakt, zowel wat het aantal ingeschrevenen 
betreft als op andere gebieden”, benadrukt De Haan. Daarbij wijst 
hij onder meer op de professionaliseringsslag die het stafbureau, 
dat inmiddels bestaat uit beleidsmedewerker Nelleke Sterren-
berg en office manager Anne-Lucy Titsing, heeft gemaakt, mede 
met behulp van ‘slimme automatisering’. Daarnaast noemt hij de 
uitbreiding van het aantal registers met de RGA (Register Gevol-
machtigd Agent) dat voortvloeit uit het zelfreguleringstraject dat de 
NVGA voor haar leden heeft opgezet na het besluit van de minister 
van Financiën om de volmachtmodule niet meer in het Wft-vakbe-
kwaamheidsbouwwerk terug te plaatsen. In een jaar tijd zijn 679 
gevolmachtigd agenten ingeschreven. “Positief is ook dat de RPA 
één van de partijen is die door toezichthouder AFM wordt geconsul-
teerd over de nieuwe pensioenleidraad en dus hierover meepraat 
en -denkt.”

Maar het meest trots is men binnen het bestuur en de staf op het 
in eigen beheer nemen van de permanente educatie voor alle er-
kenningsregelingen. Hassefras daarover: “We besteedden tot 2017 
de invulling van de PE-bijeenkomsten uit aan een extern bedrijf, 
maar we wilden meer maatwerk hierin bieden en bovendien een 
betere aansluiting bij het hoge niveau dat we nastreven. Daarom 
hebben we besloten om dit zelf op te pakken. Onder auspiciën van 
de speciaal hiervoor in het leven geroepen Werkgroep Permanente 
Educatie organiseren we dit jaar een kleine 200 (!!!!) interessante 
en interactieve PE-bijeenkomsten voor alle ingeschrevenen waarbij 
het aantal deelnemers maximaal 15 per groep is. Een prestatie van 
formaat van de werkgroep, zowel wat de organisatie als de vakin-
houdelijke kant betreft. We durven dan ook te stellen dat de instel-
ling van de PE-werkgroep zeker heeft bijgedragen aan een breder 
draagvlak en een hoger niveau van permanente educatie.”

RAPPORTCIJFER 8 
De SAR-voorzitter vervolgt: “De werkgroep legt zijn oor te luisteren 
bij de achterban, bedenkt voor alle erkenningsregelingen de on-
derwerpen en zoekt daar ook de docenten bij. Vervolgens worden 
de docenten gebriefd, waarbij behalve een hoog (hbo-)niveau 

Wilco de Haan: “Door de bovenwettelijke verplichtingen krijg je extra bagage 
mee om je vak goed uit te oefenen en dat maakt je beter en ook zelfverze-
kerder in het advies naar je klant toe. Bovendien versterkt het je positie op 
de arbeidsmarkt.”
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aandacht wordt gevraagd voor casuïstiek en ruimte voor interactie. 
De docent komt met een opzet, die vervolgens weer binnen de 
werkgroep wordt besproken en waar nodig bijgesteld. Ook is er een 
testbijeenkomst en is er altijd minimaal één vertegenwoordiger bij 
de eerste sessie aanwezig, die zijn/haar bevindingen terugkoppelt 
aan de docent.” 

Om dicht bij de (zakelijke) markt te blijven, heeft de SAR als 
cursuslocatie bewust gekozen voor het VNAB Kennis- en Ont-
moetingscentrum in Rotterdam. “Maar doordat het aanbod aan 
PE-bijeenkomsten sterk is gegroeid, waren we gedwongen om een 
tweede locatie te zoeken. Dat is het Conferentiecentrum Woudscho-
ten in Zeist geworden”, aldus De Haan, volgens wie men binnen de 
SAR bijzonder te spreken is over de nieuwe aanpak. “We hebben 
als stichting inmiddels een accreditatie verkregen van het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), wat zeker ook heeft 
bijgedragen aan de professionalisering van de processen rondom 
de organisatie van de permanente educatie. Maar nog verheugen-
der is het dat de waardering van de deelnemers voor het gebodene 
hoog is: gemiddeld een 8. Dat geeft aan dat we niet alleen met ons 
brede aanbod, maar ook inhoudelijk in een behoefte voorzien bij de 
ingeschrevenen.”
 

AMBITIEUZE PLANNEN
Voor het komende jaar heeft de SAR ambitieuze plannen, zo 
blijkt uit de woorden van De Haan en Hassefras. “We streven een 
steviger positionering van de erkenningsregelingen van de SAR na, 
zowel in- als extern. We gaan een communicatiebeleid instellen, 
onder andere door de installatie van een speciale werkgroep. Daar-
naast willen we meer bewustzijn genereren bij politiek, toezichthou-
ders en andere stakeholders voor het belang van het advies voor 
de zakelijke markt en willen we de samenwerking en banden met 
andere marktpartijen, zoals Adfiz, NVGA en VNAB, verder verstevi-
gen”, benadrukt De Haan. 

Voorzitter Hassefras heeft het laatste woord. “Er ligt meer op ons 
bordje, waaronder de herpositionering van de RAiA/RMiA, waarbij 
we kijken naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een samen-
gaan, en de besprekingen met de NOPD over een krachtenbun-
deling met de RPA om nóg meer draagvlakte te creëren onder 
pensioenadviseurs. En last but not least willen we voor de toekomst 
duidelijke inhoudelijke en professionele criteria vaststellen met uit-
eindelijk als streven vrijstelling te bewerkstelligen voor de wettelijke 
(Wft)PE. En met het oog op ons ultieme doel op de langere termijn 
willen we dat de SAR door de markt en alle betrokken partijen 
daadwerkelijk wordt gezien én erkend als hét kennisinstituut voor 
assurantie- en pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten.” n

De vier erkenningsregelingen van de SAR: RAiA, RMiA, RPA en RGA

De Stichting Assurantie Registratie (kortweg SAR) beheert en faciliteert erkenningsregelingen binnen de financiële dienstverle-
ning voor assurantieadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Hierbij ziet zij toe op het bewaken en bevorderen 
van een hoogwaardig niveau van de deskundigheid en vakbekwaamheid van de bij haar ingeschreven personen en bedrijven waar-
binnen deze werkzaam zijn. De SAR telt momenteel vier erkenningsregelingen: RAiA (Registeradviseurs in Assurantiën), RMiA 
(Registermakelaars in Assurantiën), RPA (Register Pensioenadviseurs) en sinds medio 2017 de RGA (Register Gevolmachtigd 
Agent). Bij de vier erkenningsregelingen staan 1.378 personen ingeschreven en 90 bedrijven. De RGA telt de meeste ingeschre-
venen (679), gevolgd door de RAiA met 303, de RMiA met 218 en de RPA met 178. In de bedrijvenregisters staan 90 assuran-
tiebedrijven ingeschreven.

Het SAR-bestuur telt zes personen: voorzitter Michel Hassefras, secretaris Kees van Steensel, penningmeester Wilco de Haan en 
de bestuursleden Martijn Visser, Michael van Romondt en Marcel Braakman. Het stafbureau wordt gerund door beleidsmedewer-
ker Nelleke Sterrenberg en office manager Anne-Lucy Titsing. Daarnaast heeft de SAR de Testcommissie RMiA en de PE-commis-
sie RAiA-RMiA (werkgroep Permanente Educatie). De Testcommissie RMiA bestaat naast voorzitter Annemarie Lemmens – van 
Lent uit Henk Beekman, Ton van Dijk, Luc van Haren, Gerrit van Hattem, Ton van Herwaarden, Ruud Hoeijmakers, 
Niels de Visser en Jan Zoodsman. Willeke van de Weerd-Schreuder is voorzitter van de werkgroep PE; de overige leden zijn 
Angela Bruntink, Huub Döderlein de Win, Ron Greten, Jolanda Mulder en Harold Nijkamp.  
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Rob Insinger Duurzaamheid Award voor tweede jaar op rij uitgereikt

Reconditioneringsbedrijven scherpen 
zelf eisen verder aan; 

animo verzekeraars blijft nog achter
“Het bereiken van de top is prettig, maar veel belangrijker is de klimtocht er naar toe. We’re still climbing, but we’re 
climbing together.” Die woorden sprak Harry Filon, directeur van Stichting Duurzaam Repareren in zijn gebruikelijke 
terugblik op de ontwikkelingen binnen het keurmerk Duurzaam Herstel tijdens de tweede editie van de Rob Insinger 
Duurzaamheid Award, het initiatief van Duurzaam Herstel om het duurzaam werken in de (brand)schadeherstelmarkt te 
bevorderen.

In een geanimeerde marktbijeenkomst bij Beach Club Habana 
aan de zonnige Kijkduinse kust kregen de ca 50 aanwezige markt-
vertegenwoordigers de nieuwe promotiefilm getoond gericht op 
verzekeraars tonen en werd ook de nieuwe brochure ‘Hoe maakt u 
als verzekeraar uw duurzaamheidsbelofte waar?’ uitgereikt.
 
KEURMERKEISEN
Filon wees daarbij op het belang dat de voorwaarden om te vol-
doen aan de eisen voor het duurzaamheidskeurmerk niet alleen 
realiseerbaar en meetbaar moeten zijn, maar dat de betreffende 

bedrijven zich ook daarin moeten herkennen. Daarom zijn de 
branches ook nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de spe-
cifieke branche-eisen, die naast de administratieve en algemene 
eisen zijn gesteld. Met het oog hierop zei hij verheugd te zijn dat 
er goede vooruitgang wordt geboekt. “Zo hebben de reconditio-
neringsbedrijven gezamenlijk de specifieke branche-eisen verder 
aangescherpt, hebben de vloerspecialisten inmiddels een pakket 
van eisen opgesteld en is hiervoor door de bouwbedrijven inmid-
dels een commissie geformeerd.”

Verbeterpunten zijn er ook aan opdrachtgeverszijde: woningcor-
poraties, gemeenten en vooral verzekeraars, zo benadrukte Filon. 
“In de autoschadeherstelsector, waarin ongeveer 50 miljoen euro 
per jaar omgaat, wordt het duurzaamheidskeurmerk Duurzaam 
Repareren breed gedragen en zelfs door enkele opdrachtgevers als 
voorwaarde gesteld om herstelwerk te mogen uitvoeren. Daarom 
zou nieuwe aanwas in de brandschadesector, die een omzet heeft 
van ruim 300 miljoen euro, niet alleen wenselijk maar ook haalbaar 
moeten zijn. We zijn momenteel met verschillende verzekeraars in 
gesprek.”

Rob Insinger Duurzaamheid Award heeft dit jaar twee winnaars: 

Dolmans Calamiteiten Diensten en Eco-Point
‘Amerikaanse toestanden’ deden zich vorige maand voor in 
Kijkduin bij de uitreiking van de Rob Insinger Duurzaamheid 
Award van Duurzaam Herstel, het initiatief van de Stichting 
Duurzaam Repareren ter bevordering van het duurzaam werken 
in de brandschadeherstelmarkt. Na telling van de vooraf via 
internet binnen gekomen stemmen en die van de aanwezigen 
was de uitkomst ‘to close to call.’ Het verschil tussen vier 
van de vijf genomineerden was slechts vier punten en ook na 
hertelling bleek dat twee bedrijven op exact hetzelfde aantal 
punten waren uitgekomen. Na een ter plaatse kort ingelast 
beraad tussen juryvoorzitter Onno Sleurink, tevens voorzitter 
van het College van Deskundigen, en Harry Filon van Duur-
zaam Herstel, werd besloten om zowel de Award als de hieraan 
verbonden geldprijs van 1,500 euro uit te reiken aan beide 
winnaars: Dolmans Calamiteiten Diensten en Eco-Point.

De beide prijswinnaars: Rob Meershoek (links) en Ferry Samuels
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De Rob Insinger Duurzaamheidsaward is een prijs voor het meest 
aansprekende initiatief uit de branche voor schadeherstel en 
reconditionering op het gebied van duurzaamheid. Genomineerden 
hebben initiatieven ontwikkeld die betrekking hebben op product-
innovatie, klimaatneutraliteit en veiligheid. De Award is vernoemd 
naar Rob Insinger (Centraal Beheer) voor zijn zendingswerk voor 
duurzaamheid in het verleden. “We zijn blij ook dit jaar weer een 
toonaangevende line-up te hebben”, aldus Harry Filon van Duur-
zaam Herstel. 

UITREIKING AWARDS
In een korte toespraak zei Onno Sleurink dat het hem bij de inzen-
dingen enerzijds de diversiteit was opgevallen en anderzijds dat het 
meer ging op producten dan om diensten en dat er vooral aandacht 
was om de veiligheid van de mensen die ermee moeten werken. 
De prijzen werden in ontvangst genomen door Rob Meershoek, 
algemeens directeur bij Dolmans Calamiteiten Diensten en Ferry 
Samuels, CEO bij Eco-Point B.V. 

Het reconditioneringsbedrijf kreeg de Award voor de ontwikkeling 
van een ergonomische plafondreiniger waarmee plafonds en hoge 
wanden op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze kunnen 
worden gereinigd waardoor er minder chemicaliën gebruikt worden, 
het personeel op een ergonomische wijze haar werkzaamheden 
kan uitvoeren en de kosten voor opdrachtgever omlaag kunnen. Dit 
betekent een besparing van tijd en het milieu wordt gespaard.

Rob Meershoek, algemeen directeur Dolmans Calamiteiten Dien-
sten: “Het idee is van oorsprong ontwikkeld om medewerkers fysiek 
minder te belasten en scoorde hoog op alle aspecten van duur-
zaamheid. Het levert minder belasting op voor de medewerkers 
tijdens complexe reinigingsopdrachten, zorgt voor minder milieube-
lasting, omdat het gebruik van chemische reiniging drastisch wordt 
verminderd, en zorgt voor een snellere reiniging, waardoor op-
drachtgevers goedkoper uit zijn. Goed voor People, Planet en Profit 
dus”, aldus Meershoek, volgens wie duurzaamheid en vitaliteit 
binnen zijn bedrijf hoog op de agenda staan. 

“Wij zijn daarom constant op zoek naar innovaties om onze me-
dewerkers te ondersteunen tijdens hun werkzaamheden, zodat zij 
deze op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen uitvoe-
ren”, vervolgt Meershoek. De prijs bestaat uit een bokaal en een 

geldprijs. Het geld gaat Dolmans Calamiteiten Diensten besteden 
aan het stimuleren van een duurzaam initiatief. Bij de verkiezing in 
2019 wordt bekend gemaakt waar het prijzengeld voor is ingezet.

ECO-PONT EN ANDERE GENOMINEERDEN
De andere winaar, Eco-Point, won de Award voor hun portfolio 
van reinigingsproducten gemaakt uit herwinbare grondstoffen en 
grondstoffen uit afvalstromen en passen daarmee in een circulai-
re economie. Het heeft als missie minder belastende producten 
en systemen te ontwikkelen, waarbij vooral gekeken wordt naar 
verbetering van kwaliteit en veiligheid zonder dat dit verhoging van 
operationele kosten met zich meebrengt. Haar portfolio heeft een 
innovatief karakter door het gebruik van natuurlijke, herwinbare 
grondstoffen zoals het restmateriaal van de suikerbiet, maïs, raap-
zaad, kokos en citrus.
 
Polygon Nederland is een van de drie andere genomineerden. 
Sinds 2015 werkt het reconditioneringsbedrijf aan de vermindering 
van haar CO2-uitstoot en werkt inmiddels - als enige reconditio-
neringsbedrijf - volledig CO2-neutraal. Dat wordt bereikt doordat 
enerzijds de uitstoot is verlaagd en de resterende CO2-uitstoot wrdt 
gecompenseerd door deelname in duurzame energieprojecten 
werkt en hierop ook onafhankelijk is gecontroleerd.
  
 Wurth Nederland heeft een gratis digitaal gevaarstofmanagement 
portal (ISI genoemd). Deze portal helpt bij het inzichtelijk maken 
van regelgeving rondom gevaarlijke stoffen, het beheren van de 
noodzakelijke documenten van de chemieproducten die het bedrijf 
gebruikt en helpt bij het kiezen van de juiste voorzorgsmaatregelen, 
zoals persoonsbeschermingsmiddelen. Door het inzichtelijk maken 
van de gevaren van het werken met chemie en het beschikbaar 
stellen van werkplekinstructiekaarten kunnen bedrijven eenvou-
dig bewustzijn bij het personeel creeren en hen het milieu beter 
beschermen tegen de gevaren 

Zegers Bouw was genomineerd voor haar innovatieve, kant en klare 
oplossing voor het snel renoveren van badkamer onder de naam 
Qarakter. Hierbij blijft zoveel mogelijk gehandhaafd van de be-
staande situatie. De afwerking wordt gedaan met hoogwaardige en 
ultrasnelle mortels en coatings. Er ontstaat zeer weinig (sloop)afval 
en door de korte doorlooptijd is er minimaal overlast voor bewoners 
en het milieu. n

Bij de foto Onno Sleurink (tweede 
van links) en alle genomineerden: 
Johan Staring (Zegers Bouw), Rob 
Meershoek (Dolmans), Marianne 
Amahorseya en Marieke Hoogerwerf 
(Polygon) Reinout Besters (Wurth 
Nederland), en Ferry Samuels (Eco-
Point.)
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Door Annet van Duijn, advocaat-associate partner bij Dirkzwager advocaten & notarissen

Annet van Duijn is sinds 2001 advocaat, eerst in Rotterdam en sinds 2013 
bij Dirkzwager in Arnhem. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- 
en verzekeringsrecht, in het bijzonder technische kwesties op het gebied 
van CAR-, AVB- en BA-verzekeringen, alsmede de (schending van) verzeke-
ringsplichten en de samenloop van verzekeringsdekking. Haar cliënten zijn 
met name verzekeraars, makelaars en bedrijven, waaronder bouwonderne-
mingen, biotech-bedrijven en spoorwegondernemingen.

Certificerende instelling niet 
aansprakelijk voor ontbreken 

adequate verzekering bij 
asbestsaneringsbedrijf

Een certificerende instelling behoeft niet op te komen voor 
het onvoldoende verzekerd zijn van een asbestsaneerder 
die een verontreiniging heeft veroorzaakt. De ‘adequate 
verzekering’ die destijds in de SC-530 was voorgeschre-
ven, strekt uitsluitend ter bescherming van de veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s van het werken met asbest, en niet 
ter bescherming van het risico van de opdrachtgever op 
insolventie van de saneerder.

VOORGESCHIEDENIS
Een asbestverontreiniging in een aantal loodsen als gevolg van een 
asbestsanering heeft tot diverse gerechtelijke procedures geleid. 
Eerder schreef ik in het artikel ‘Het voorzienbaar vrijkomen van 
asbestdeeltjes is geen emissie onder de milieuschadeverzekering’ 
(zie kader) al over het vonnis van de Rechtbank Den Haag (https://
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBD-
HA:2018:4991)_ van 25 april 2018, waarin is geoordeeld dat er 
geen dekking onder de milieuschadeverzekering van de opdracht-
gever van de asbestsanering bestond, omdat de asbestdeeltjes bij 
de sanering niet onvoorzien zijn vrijgekomen.
 
Wel zijn, bij vonnissen van 20 april 2016 (https://uitspraken.
rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:2971) 
en 25 januari 2017 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocu-
ment?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:1077) van de Rechtbank Gelder-
land, de hoofdaannemer en de onderaannemer die de sanering 
daadwerkelijk had uitgevoerd, veroordeeld tot vergoeding van de 
schade van de opdrachtgever wegens een toerekenbare tekort-
koming in de uitvoering van de asbestsanering. In die procedures 
is ervan uitgegaan dat de verontreiniging is ontstaan doordat er 
asbestdeeltjes die van de daken op de beschermende folie in de 
loodsen waren gevallen, bij het weghalen van de folie door de 
loodsen zijn verspreid.
 
DE HOOFDAANNEMER HEEFT EEN SCHIKKING MET DE 
OPDRACHTGEVER GETROFFEN.
De onderaannemer bleek geen of onvoldoende verhaal te bieden 
omdat hij niet beschikte over een aansprakelijkheidsverzekering 
voor bedrijven. Om die reden is de hoofdaannemer, die het schik-
kingsbedrag had willen verhalen op de onderaannemer, vervolgens 
een procedure gestart tegen Normec (voorheen: Eerland), de 
certificerende instelling die het procescertificaat asbestverwijdering 

conform de toenmalige SC-530 (http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:B-
WBR0008587&bijlage=XIIIb&z=2016-09-28&g=2015-12-09) aan 
de onderaannemer had verstrekt.
 
De Rechtbank Gelderland heeft in het recent gepubliceerde vonnis 
van 21 maart 2018 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocu-
ment?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:2913.)
geoordeeld dat regres op de certificerende instelling niet mogelijk 
is, omdat niet is voldaan aan het zogenoemde relativiteitsvereiste 
van art. 6:163 BW.
 
DE PROCEDURE BIJ DE RECHTBANK GELDERLAND
De verwijten aan de certificerende instelling: 
De hoofdaannemer stelt zich op het standpunt dat de certificerende 
instelling ten onrechte een procescertificaat asbestverwijdering aan 
de onderaannemer heeft verstrekt, omdat die niet verzekerd was 
tegen aansprakelijkheid. Ten tijde van de in het kader van de certifi-
cering te houden audits was er alleen een offerte aanwezig voor het 
sluiten van een schadeverzekering voor asbest. De certificerende 
instelling heeft verzuimd om te controleren of de onderaannemer 
nadien daadwerkelijk een verzekering had afgesloten. Volgens 
de hoofdaannemer levert dat een schending van de wettelijke 
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(zorg)plicht van de certificerende instelling op, nu in de SC-530 is 
voorgeschreven dat een asbestsaneringsbedrijf adequaat verzekerd 
dient te zijn.
 
Het verweer van de certificerende instelling: 
De certificerende instelling stelt dat, als zij al gehouden zou zijn om 
te controleren of er daadwerkelijk een aansprakelijkheidsverzeke-
ring was afgesloten, de betreffende norm niet strekt tot bescher-
ming tegen de schade zoals de hoofdaannemer die heeft geleden.
 
HET OORDEEL
De Rechtbank is met de certificerende instelling van oordeel dat 
de beweerdelijk geschonden norm niet strekt tot bescherming van 
de belangen van de hoofdaannemer, die wordt geconfronteerd met 
een insolventierisico van zijn onderaannemer.

Gelet op de in de SC-530 genoemde ‘Werkveldspecifieke kenmer-
ken’ komt de Rechtbank tot het oordeel dat de verzekeringsplicht 
uitsluitend strekt tot bescherming van veiligheids- en gezondheids-
risico’s van en rondom de arbeid. Omdat daarmee niet is voldaan 
aan het zogenoemde relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW, wordt 
de vordering afgewezen.
 
COMMENTAAR EN CONCLUSIE
De toepasselijke regelgeving
Ten tijde van de certificering van de onderaannemer was de 
zogenoemde SC-530 uit 2011 voor asbestsaneringsbedrijven van 
toepassing. Parallel daaraan bestond de SC-540 voor asbestinven-
tarisatiebureaus. Formeel betroffen het de Bijlagen XIIIb en XIIIa 
bij art. 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Dat verklaart 
waarom de Rechtbank Gelderland het toepassingsbereik van de 

Het voorzienbaar vrijkomen van asbestdeeltjes is geen emissie 
onder een milieuschadeverzekering

Reaal behoeft geen dekking te verlenen onder een milieuschadeverzekering voor de kosten van een asbestsanering, omdat de as-
bestdeeltjes niet onvoorzien zijn vrijgekomen, waardoor niet is voldaan aan de omschrijving van ‘emissie’ in de polisvoorwaarden, 
zo blijkt uit een vonnis van de Rechtbank Den Haag van 25 april 2018.

In de zaak van Rechtbank Den Haag (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:4991) lag de 
volgende casus ter beoordeling voor. Een exploitant van onroerend goed heeft een milieuschadeverzekering afgesloten bij Reaal.
In 2014 heeft de exploitant aan een asbestsaneringsbedrijf opdracht gegeven om asbesthoudende dakbedekking van enkele van 
haar loodsen te saneren en te vervangen door metalen dakplaten. Daarbij heeft de asbestsaneerder fouten gemaakt, waardoor er 
asbestdeeltjes in de loodsen en de daarin opgeslagen goederen zijn achtergebleven. De kosten van de sanering van de loodsen 
en goederen zijn deels vergoed door de asbestsaneerder. De exploitant tracht haar schade voor het overige te verhalen onder de 
milieuschadeverzekering.
 
POLISVOORWAARDEN EN BEWIJSLASTVERDELING
Op grond van de polisvoorwaarden van de milieuschadeverzekering zijn verzekerd de kosten van sanering van de verzekerde lo-
catie, de schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering en de zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging, een en 
ander als en voor zover de verontreiniging het gevolg is van een emissie die zich voordoet tijdens de looptijd van de verzekering 
en zijn oorsprong vindt op de verzekerde locatie. Onder ‘emissie’ wordt verstaan ‘Het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistof-
fen en/of fijn verdeelde vaste stoffen’.
 
Reaal stelt dat de schade van de exploitant niet is veroorzaakt door een emissie in de zin van de polisvoorwaarden. Dat is - anders 
dan de exploitant meent - geen beroep op een uitsluiting, maar het verweer dat zich geen verzekerd voorval heeft voorgedaan. De 
Rechtbank overweegt dan ook dat het aan de exploitant is om te stellen en zo nodig te bewijzen dat sprake is van een verontreini-
ging als gevolg van een emissie.
 
DE BEOORDELING VAN HET GESCHIL
Tussen partijen is niet in geschil dat voor de exploitant voorzienbaar was dat er asbest zou vrijkomen bij het demonteren van de 
asbestplaten op het dak. Partijen zijn het er voorts over eens dat het vrijkomen van asbest tijdens die werkzaamheden niet een 
‘emissie’ is in de zin van de polisvoorwaarden.
 
De exploitant betoogt evenwel dat niet het demonteren van de asbestplaten de gebeurtenis is waaraan het begrip ‘emissie’ moet 
worden getoetst, maar dat relevant is dat zij mocht verwachten dat het asbestsaneringsbedrijf de vrijgekomen asbestdeeltjes zou 
opruimen en dat het feit dat die niet zijn opgeruimd, voor haar onvoorzien was en dus toch is voldaan aan de vereisten voor een 
emissie in de zin van de polisvoorwaarden.
 
De Rechtbank volgt de exploitant niet in dat standpunt. Het vrijkomen van asbestdeeltjes bij de asbestsanering was voorzienbaar 
en valt daarmee niet onder de definitie van ‘emissie’ in de zin van de polisvoorwaarden. Dat de exploitant ervan mocht uitgaan 
dat het asbestsaneringsbedrijf de asbestdeeltjes zou opruimen en dat dus de schade door het niet-opruimen voor de exploitant 
onvoorzien was, maakt dat niet anders.
 
Kortom: de vordering van de exploitant op Reaal tot het verlenen van dekking onder de milieuschadeverzekering wordt afgewezen.
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norm heeft beperkt tot de risico’s voor gezondheid en veiligheid 
van en rondom de arbeid: het certificatieschema – en dus ook de 
daarin opgenomen verzekeringsplicht – is opgesteld in verband met 
de arbeidsomstandigheden voor werknemers in de asbestbranche.
 
De eisen waaraan asbestinventarisatiebureaus en asbestverwij-
deringsbedrijven moesten voldoen om een procescertificaat te 
verkrijgen, waren dermate overlappend dat besloten is de twee af-
zonderlijke regelingen samen te voegen tot één ‘Werkveldspecifiek 
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Asbestverwijdering’ dat is opgenomen in Bijlage XIIIa bij art. 
4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. De nieuwe regeling 
geldt sinds 1 maart 2017.

De aanduidingen SC-540 en SC-530 zijn daarmee achterhaald, 
maar zo ingeburgerd dat in de Toelichting op Bijlage XIIIa is opge-
nomen dat het bedrijven vrijstaat de termen te blijven hanteren.
 
DE VERZEKERINGSPLICHT
Om als asbestsaneringsbedrijf (of als asbestinventarisatiebureau) 
gecertificeerd te kunnen worden, moet worden voldaan aan de 
vereisten uit het certificatieschema. Eén daarvan betreft de plicht 
om een verzekering af te sluiten.
 
In art. 7.4 van de SC-530 uit 2011 was bepaald dat het bedrijf 
voor haar dienstverlening ‘adequaat verzekerd’ diende te zijn. De 
voorloper uit 2007 vermeldde in art. 5.4 nog dat het bedrijf voor 
haar dienstverlening een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met 

een minimaal verzekerd bedrag van EUR 1,25 miljoen per gebeur-
tenis diende te hebben afgesloten. In art. 24 lid 6 van de huidige 
regeling is slechts in algemene zin voorgeschreven dat het asbe-
stverwijderingsbedrijf tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd 
dient te zijn voor risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. 
Uit de Toelichting op de huidige regeling blijkt dat niet is beoogd af 
te wijken van art. 7.4 van de SC-530.
 
Wat precies onder een (adequate) verzekering voor de risico’s die 
voortvloeien uit de werkzaamheden/de dienstverlening van een 
asbestverwijderingsbedrijf moet worden verstaan, is vanuit de 
wetgever niet concreet omschreven. De koppeling met (werkgevers)
aansprakelijkheid voor asbestblootstelling ligt voor de hand, omdat 
de regeling nu eenmaal onderdeel uitmaakt van de Arbeidsomstan-
dighedenwetgeving.
 
SLOTOPMERKING
De Rechtbank Gelderland heeft, vanwege het geslaagde beroep op 
art. 6:163 BW, in het midden gelaten óf de certificerende instelling 
had moeten controleren of het asbestsaneringsbedrijf dat een cer-
tificering aanvroeg, over een verzekering beschikte. Ik zou menen 
dat dat wel tot de taak van de certificerende instelling behoort, met 
name wanneer het niet om hercertificering maar om een eerste 
aanvraag van een certificaat gaat.Wel geldt in zijn algemeenheid 
dat een toezichthouder de vrijheid heeft om de beperkte middelen 
die hij heeft, naar eigen inzicht in te zetten. Een rechter kan die 
beleidsvrijheid slechts marginaal toetsen. n
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Verbond van Verzekeraars organiseerde Klimaatevent

Klimaatverandering is een groot 
maatschappelijk issue geworden; 

schadelast neemt flink toe
Voor het Verbond van Verzekeraars waren er drie belangrijke redenen om op donderdag 13 september 2018 het 
Klimaatevent Hoofd boven water te organiseren. In de eerste plaats neemt de schade door klimaatverandering toe, in 
een extreem scenario met een kwart miljard euro per jaar voor de gezamenlijke brand- en motorrijtuigenverzekeraars. In 
de tweede plaats is klimaatverandering een groot maatschappelijk issue geworden, waarbij verzekeraars een belangrijke 
rol kunnen spelen door risico’s over te nemen. In de derde plaats toont het weer zich in allerlei uitersten: hagelstenen zo 
groot als tennisballen, hevige januaristormen, stortbuien en een extreem droge zomer.

Liesbeth van der Kruit, directeur Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen bij Achmea en lid van de Issuecommissie Klimaat van 
het Verbond, trad tijdens de bijeenkomst als dagvoorzitter op. Ook 
zij gaf aan dat het onderwerp klimaat in de verzekeringsbranche 
hoog op de agenda is komen te staan. Tien jaar geleden maalde 
men er niet om en nu wordt alom de urgentie gevoeld, aldus Van 
der Kruit.
 
TOP 3
Timo Brinkman, beleidsadviseur klimaat bij het Verbond, presen-
teerde een Top 3 van weersgebeurtenissen met de meeste schade 
aan woonhuizen. Op nummer 1 staat de hagelbui op 23 juni 2016 
in het zuidoosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. 
De hagelstenen zo groot als tennisballen, in combinatie met een 
valwind waardoor die hagelstenen met circa 200 kilometer per uur 
naar beneden kwamen, veroorzaakten een schade aan woonhui-
zen van ongeveer 200 miljoen euro. (De totale verzekerde schade, 
dus inclusief de schade aan bedrijven, met name agrariërs, en 
motorrijtuigen, bedroeg die dag het drievoudige, dus ruim 600 
miljoen euro. Daarnaast was er met name bij agrariërs nog veel niet 
verzekerde schade.)
 
 In de top 3 staan op de nummers 2 en 3 de stormen op respectie-
velijk 18 januari 2007 en 28 oktober 2013, met 175 en 115 miljoen 
euro aan schade, maar naar verwachting zal de storm Friederike 
op 18 januari van dit jaar een Top 3-plaats innemen zodra betrouw-
bare schadecijfers daarvan bekend zijn geworden. Overigens is 
de schade die aan woonhuizen door storm, regen of hagel wordt 
veroorzaakt, nog geen kwart van de totale schade aan woonhuizen. 
Brand, diefstal, water en overige oorzaken zijn goed voor in totaal 
82% van de schade, waarbij het wel zo is dat een aantal van die 
oorzaken toch ook weer met het weer samenhangen (bijvoorbeeld 
brand door blikseminslag).
 
ENORME SCHADETOENAME
Voor een overzicht van wat verzekeraars in de toekomst aan schade 
kunnen verwachten, sluit het Verbond aan bij vier klimaatscena-

rio’s die door het KNMI zijn ontwikkeld. Het gaat daarbij om een 
gematigd scenario (G) wat de temperatuurstijging betreft (+ 1 graad 
in 2050 en +1,5 graad in 2085) en een warm scenario (W) op dat 
punt (+2 graden in 2050 en +3,5 graden in 2085), gecombineerd 
met een luchtstromingspatroon waarin de verandering laag (L) of 
hoog (H) is. Bij een minimaal GL-scenario bedraagt de schade door 
regen, extreme regen, hagel en extreme hagel gemiddeld 167 mil-
joen euro per jaar voor de branche brand particulier, 148 miljoen 
euro per jaar voor brand zakelijk, 45 miljoen euro per jaar voor 
motor-casco particulier en 9 miljoen euro per jaar voor motor-casco 
zakelijk.

HOOFD BOVEN WATER  
Verzekeren van schade in een veranderend klimaat
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Voor deze schadesoorten en branches gaat het bij een maximaal 
WH-scenario om gemiddeld respectievelijk 267, 253, 91 en 18 
miljoen euro per jaar. Dit zou een toename van de schade beteke-
nen met 103, 107, 45 en 9 miljoen euro per jaar vergeleken met 
de situatie nu. Let wel, het gaat daarbij niet om een eenmalige 
toename, maar om een toename per jaar.
 
AANBEVELINGEN
De gegevens die door Timo Brinkman werden gepresenteerd, 
waren voor de Issuecommissie Klimaat van het Verbond aanleiding 
om twaalf aanbevelingen op te stellen voor het Verbond zelf, voor 
afzonderlijke verzekeraars, voor intermediairs, voor de overheid 
en voor maatschappelijke organisaties. Deze aanbevelingen staan 
in het rapport ‘Hoofd boven water; verzekeren van schade in een 
veranderend klimaat’, dat op de website van het Verbond 
– www.verzekeraars.nl - is te vinden. 

Een van deze aanbevelingen, namelijk onderzoek de uitbreiding 
van de huidige dekking met kleinschalige overstromingen, heeft 
geleid tot een Adviesrapport Overstromingen 2018 van het Ver-
bond, dat op de dag van het Klimaatevent werd gepresenteerd. 
Timo Brinkman ging in zijn presentatie nog in op overige activiteiten 
van het Verbond in dit kader, aan het klimaat gerelateerde program-
ma’s bij andere organisaties, het interactieve instrument online van 
Insurance Europe, het klimaat in beleggingsbeleid en in dit verband 
het IMVO-convenant. IMVO staat voor Internationaal Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen; het convenant gaat over duurzaam 
beleggen en bevat afspraken over due diligence, ESG-beleid en 
engagement.
 
NEERSLAGCLAUSULE
Ewoud Bom, directeur van Achmea Reinsurance en voorzitter van 
de projectgroep neerslagclausule van het Verbond, en Marc Mel-
sen, CAT-analist bij Guy Carpenter, gaven vervolgens een toelich-
ting bij het Adviesrapport Overstromingen 2018. De projectgroep 
neerslagclausule onderzocht de verzekerbaarheid van kleinschalige 

overstromingen door een aanpassing van de huidige neerslagclau-
sule, zoals die in 2001 door het Verbond als advies aan de leden 
werd aangeboden.
 
Of een schade onder de dekking van een brandverzekering valt, 
is in de huidige neerslagclausule van diverse factoren afhankelijk. 
Waar de neerslag is gevallen, vanwaar het water de woning of het 
gebouw is binnengedrongen, vanuit welke waterloop het water 
afkomstig is en de intensiteit van de neerslag zijn daar voorbeelden 
van. Tussen de dekking op basis van de huidige neerslagclausule 
en de vangnetregeling van de overheid op basis van de Wet tege-
moetkoming schade bij rampen (Wts) zit een lacune, zo constateer-
de de Issuecommissie Klimaat van het Verbond. Toen bijvoorbeeld 
in 2003 een veendijk in Wilnis bezweek, viel de schade buiten 
de verzekeringsdekking omdat de overstroming geen gevolg van 
neerslag was, maar wel van droogte. En omdat er geen sprake van 
een ontwrichtende ramp was, kon in beginsel ook geen beroep op 
de Wts worden gedaan. Uiteindelijk is een groot deel van de schade 
toch vanuit de Wts vergoed, maar de gedupeerden hebben over de 
schadevergoeding lang in onzekerheid verkeerd. 

De projectgroep neerslagclausule komt in het Adviesrapport Over-
stromingen 2018 tot de conclusie dat zo’n schade als in Wilnis wel 
degelijk door verzekeraars kan worden gedragen.
 
ALLES, BEHALVE
De projectgroep neerslagclausule komt in het adviesrapport tot de 
aanbeveling dat alle overstromingen verzekerbaar zijn, behalve die 
door het overlopen of bezwijken van een primaire waterkering. De 
huidige brandverzekeringen kunnen dus worden uitgebreid met 
alle schade door water dat van buiten het gebouw binnenstroomt, 
behalve water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee, 
een rivier of een binnenwater doordat een primaire waterkering is 
overgelopen of heeft gefaald. (Helemaal volledig is dit overigens 
niet, omdat er nog andere uitzonderingen zijn te noemen, bijvoor-
beeld stijgend grondwater dat de kelder in komt.) De zogenoemde 
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primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet en het Natio-
naal Basisbestand Primaire Waterkeringen. 
 
De projectgroep komt daarnaast tot de aanbeveling dat het stimu-
leren van preventie een wezenlijk onderdeel is van de dekking van 
lokale overstromingen en andere vormen van wateroverlast. Er zijn 
steeds meer technische mogelijkheden beschikbaar, aldus de pro-
jectgroep, en met simpele oplossingen kunnen gebouweigenaren 
en gebruikers veel schade voorkomen. Deze twee aanbevelingen 
zijn expliciet niet-bindend. Dit betekent dat elke verzekeraar vrij 
is om te bepalen of en hoe hij de aanbeveling opvolgt. Bovendien 
is het aan verzekeraars om de aanbevelingen te vertalen naar de 
eigen producten, premies en voorwaarden, voor zowel de particulie-
re als de zakelijke markt.
 
ADDITIONELE SCHADELAST
De projectgroep heeft verschillende herverzekeringsmakelaars 
gevraagd wat de schadelast zou zijn als Nederlandse verzekeraars 
hun huidige neerslagclausules zouden ontdoen van de nu geldende 
beperkingen en hun dekkingen zouden uitbreiden met de gevol-
gen van het bezwijken of overlopen van secundaire waterkeringen. 
Het berekenen van die additionele schadelast ten opzichte van 
de huidige situatie bleek vrij complex te zijn. Er zijn namelijk maar 
beperkt cijfers beschikbaar over de schade door falende secundai-
re waterkeringen.
 
Niettemin berekende een van de aangezochte herverzekerings-
makelaars, Guy Carpenter, toch een aantal scenario’s op dat punt. 
Marc Melsen, CAT-analist bij Guy Carpenter, deed daar tijdens het 
Klimaatevent verslag van. Op basis van de uitkomsten van het mo-
del van Guy Carpenter lijkt de schade als gevolg van een uitbreiding 
van de neerslagclausule ruim binnen de limieten van de al door 
verzekeraars ingekochte catastrofeherverzekeringsprogramma’s 
te vallen (5 à 7 miljard euro). De berekende maximale schadebe-
dragen zijn lager dan die door andere gedekte catastroferisico’s in 
de Nederlandse markt, zoals storm. Het lijkt er dan ook op dat de 
Nederlandse verzekeringsmaatschappijen een dergelijke dekking 
zouden kunnen invoeren, aldus Guy Carpenter. Dit effect wordt 
nog versterkt door een lage kans op een dergelijke gebeurtenis. 
Deze conclusie kan overigens voor een afzonderlijke verzekerings-
maatschappij met een sterk regionaal geconcentreerde portefeuille 
uiteraard heel anders uitpakken.
 

EXTREMER DAN VERWACHT
Het Klimaatevent bij het Verbond van Verzekeraars werd voortgezet 
met drie min of meer aan verzekeringen gerelateerde bijdragen. 
Rob van Dorland, senior adviseur klimaat bij het KNMI, besprak 
de voortschrijdende inzichten in het klimaat, die uiteindelijk naar 
de nieuwe scenario’s van het KNMI in 2021 moeten leiden. “We 
moeten rekening houden met klimaatveranderingen. Het tempo ligt 
hoger dan we hadden verwacht en dat betekent dat we nu moeten 
nadenken hoe en welke maatregelen we gaan treffen. Op mondiaal, 
landelijk, regionaal, maar ook op lokaal niveau.” 
 
Volgens hem verloopt ook de extremiteit van de buien veel extremer 
dan was verwacht. “Alleen weten we daar nog niet van of dat struc-
tureel is. Op dat terrein zullen we nog veel onderzoek moeten doen, 
maar dat zullen we tegelijk met onze nieuwe scenario’s presente-
ren.” Van Dorland benadrukte in zijn verhaal dat actie is geboden. 
“We moeten ons aanpassen aan klimaatveranderingen, maar we 
moeten ook ons best doen om de hoeveelheid broeikasgassen in de 
atmosfeer te verminderen.” 
 
DE HANDEN INEENSLAAN
Hans de Moel, onderzoeker aan het Instituut voor Milieuvraagstuk-
ken van de VU, onderzocht onder meer het risicoreductiegedrag 
van mensen die zich wel of niet tegen een overstroming zouden 
verzekeren. “Ons doel is om verzekeraars meer kennis te geven 
hoe zij om kunnen gaan met het risico van overstromingen”, aldus 
De Moel. “En eerlijk is eerlijk, verzekeraars kunnen hun producten 
op veel manieren vormgeven, met een eigen risico, wel of geen pre-
miekorting, aanvullende eisen en/of voorwaarden. Er zijn veel opties 
mogelijk en deze hebben invloed op risicoreductiegedrag.” 
 
Tot slot deden Pieter Lugtigheid, hoofd verantwoord en duurzaam 
ondernemen bij Aegon Nederland, en Anita de Horde, organisator 
van de expeditie Spitsbergen voor de financiële sector, verslag van 
de indrukwekkende reis die zij samen met een grote groep be-
trokkenen uit de financiële wereld naar Spitsbergen maakten. “De 
financiële sector financiert de Nederlandse economie en daarmee 
ook de groene transitie”, aldus Anita de Horde. “De sector heeft 
bijvoorbeeld de keuze om fossiele leningen af te bouwen en groene 
innovaties te stimuleren. Op die manier heeft ze ook een aandeel 
in het klimaat. Het is echt belangrijk dat de sector de handen 
ineenslaat!” n

Verbond: Schade door klimaatverandering neemt in meest extreme scenario 
met kwart miljard euro per jaar toe

 
 “De schadecijfers van de laatste jaren zijn niet mis. Hagelbuien op 23 juni 2016 leverden 600 miljoen verzekerde schade op, 
terwijl de schade na de januaristorm van dit jaar nog niet eens is opgeteld.” Verbondsdirecteur Leo De Boer had geen vrolijke 
boodschap voor de aanwezigen op het Klimaatevent, dat gisteren door de verzekeraarsorganisatie werd georganiseerd in Den Haag. 
“Klimaatverandering gaat gepaard met veel onzekerheid. Er komt telkens weer een nieuw konijn uit de hoge hoed. Kijk maar naar 
de droogte van afgelopen zomer.”
 
 Eén ding staat als een paal boven water voor De Boer en zijn collega Timo Brinkman: “De schade neemt toe. Dat weten we zeker. 
In het meest extreme scenario komen we uit op een kwart miljard euro extra per jaar. Alleen voor de branches Brand en Motor.”
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Branche Personenschade NIVRE organiseerde boeiend en informerend seminar 
over nieuwe wet Affectieschade

Eindelijk ook smartengeld voor 
naasten en nabestaanden

Op 1 januari 2019 wordt na ongeveer twintig jaar discussies over de verschillende voorstellen de wet Affectieschade 
ingevoerd. Deze wet voorziet in uitkeringen van minimaal 12.500 en maximaal 20.000 euro aan echtgenoten, partners, 
kinderen en overige nauwe persoonlijke relaties van mensen die door een ongeval of een misdrijf ernstig en blijvend 
letsel hebben opgelopen of zijn overleden. De wet Affectieschade zal een behoorlijke impact hebben op eenieder die in 
de letselschadebranche werkzaam is. Daarom organiseerde de Branche Personenschade van het NIVRE op dinsdag 2 
oktober jl. een symposium over de wet op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Het symposium in Rotterdam werd ingeleid door Maarten van der 
Linden, voorzitter van het branchebestuur Personenschade van het 
NIVRE, en door dagvoorzitter Huib Lebbing, partner bij Houthoff 
Advocaten. Van der Linden beargumenteerde waarom de branche 
personenschade van het NIVRE besloten had haar jaarlijkse sym-
posium aan de wet Affectieschade te wijden. “De reden is dat deze 
wet zijn effect zal krijgen in letselschadezaken met ernstig letsel of 
bij overlijdensschade. Verzekeraars doen bij dergelijke delicate en 
zware letselschadezaken vaak een beroep op NIVRE-experts om 
de schade vast te stellen. Het zijn dus ook de NIVRE-experts die 
aan de keukentafel bij de mensen thuis, uitleg moeten geven over 
de consequenties van de wet: een waardevolle, maar zeker ook 
moeilijke taak!” 
 
Huib Lebbing betoogde dat de praktijk van de expert door de wet 
Affectieschade drastisch zal veranderen, juridisch en emotioneel, 
hetgeen van de expert in gesprek met naasten en nabestaanden 
veel empathie zal vragen. Welk effect de wet op de claimcultuur in 
Nederland zal hebben, moet volgens Lebbing nog blijken, “maar 
het is een spannende toekomst”, zo zei hij, “en u staat aan het 
front!” Tot slot van zijn inleiding gaf Huib Lebbing een toelichting 
bij het programma met drie presentaties en een discussie over 
stellingen.
 
ROUWVERWERKING 
Als eerste stond een presentatie op het programma van letsel-
schadepsycholoog Annette Gerritsen. Zij is medeoprichter van 
Maatschap De Letselschadepsychologen. Dit bureau is erop gericht 
mensen die na een ongeval met psychische klachten kampen, te 

ondersteunen bij het hervinden van veerkracht en zelfredzaamheid. 
Annette Gerritsen is binnen De Letselschade Raad lid van de werk-
groep Herstelgerichte Dienstverlening. Zij sprak op het NIVRE-sym-
posium over rouwverwerking in relatie tot de wet Affectieschade en 
stelde daarbij aan de orde of geld helpend is bij rouw en rouwver-
werking, op welk moment geld ter sprake moet worden gebracht en 
op welke wijze dit dan moet gebeuren. 
 
Volgens Gerritsen is het vooral van belang geld te zien in het licht 
van erkenning van een ingrijpend verlies en de daaropvolgende 
rouw. “Het verlies van een dierbare of gezondheid is niet in geld uit 
te drukken, maar een vergoeding kan de naasten en nabestaanden 
wel helpen bij het ervaren van medeleven en erkenning. Daarbij is 
het belangrijk om tijdens gesprekken zorgvuldig te communiceren 
en naasten en nabestaanden specifiek te vragen naar wat zij op 
dat moment nodig hebben. Een valkuil hierbij is dat verlies en rouw 

De hoofdrolspelers van het seminar dat de branche Personenschade 
NiVRE over de nieuwe wet Affectieschade. V.l.n.r. Huib Lebbing, Siewert 
Lindenbergh, Maarten van der Linden, Marjoleine van der Zwan en Annette 
Gerritsen
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met andere of eigen verlies- en rouwervaringen worden vergeleken. 
Ieder mens is uniek en er is geen verliesconcurrentie of rouwcon-
currentie. De waarde en de betekenis van een ingrijpend verlies 
kunnen alleen worden bepaald door degene die het verlies lijdt.” 
 
NOG WEL WAT VRAAGSTUKKEN
Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus 
School of Law, promoveerde in 1998 in Leiden op een proefschrift 
over smartengeld. Hij verzorgde de tweede presentatie op het 
NIVRE-symposium. Volgens Lindenbergh gaat het bij smartengeld 
over ‘een vergoeding van tranen met duiten’ en hij noemde zichzelf 
‘een juridische olifant in een emotionele porseleinkast’ . Hij hekelde 
daarnaast het begrip ‘vergoeding van affectieschade’, want volgens 
hem valt er niets goed te maken, en zei liever te spreken over smar-
tengeld voor naasten en nabestaanden.
 
Toch noemde hij de wet Affectieschade ‘een van de meest uitge-
breide en royale stelsels in Europa’. “De wet regelt veel maar laat 
op een aantal punten nog ruimte voor interpretatie. Met name het 
begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ zal in de praktijk nog nader moeten 
worden omlijnd. Ook de hardheidsclausule die de wetgever ten 
aanzien van de kring van gerechtigden heeft opgenomen, zal nog 
wel wat vragen oproepen.“ 
 
Desalniettemin overheerst ook bij Siewert Lindenbergh tevreden-
heid over het feit dat de wet er is, met name omdat die een eigen 
juridische ‘standing’ aan naasten en nabestaanden geeft. “Het is 
een principiële en heel grote stap”, aldus Lindenbergh, “een van 
de meest spectaculaire stappen, en ik denk ook een van de meest 
bediscussieerde stappen, die in het Nederlandse aansprakelijk-
heidsrecht na de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 
1992 zijn genomen. Ik vind het een gedurfd en volwassen voorstel, 
met mogelijkheden voor confectie, maar ook voor maatwerk.”
 
STIJGING VAN DE SCHADELAST
Marjoleine van der Zwan, directeur van het Personenschade 
Instituut van Verzekeraars (PIV), besprak de route van schade naar 
vergoeding, met enkele hobbels die men op die weg kan tegen-
komen. “Verzekeraars zijn blij met de invoering van deze wet”, zo 
stelde ze voorop. “Wij hebben met alle betrokken partijen de han-
den ineengeslagen om met elkaar naar een zorgvuldige introductie 
van deze wet te streven. Dat sluit goed aan bij de drijfveren van het 
PIV, want het is onze ambitie om samen met onze deelnemers, dus 
de verzekeraars en hun ketenpartners, het leed voor slachtoffers en 
hun naasten zo veel mogelijk te beperken. Dat kan alleen maar door 
krachten te bundelen en kennis en expertise met elkaar te delen.” 

 
Marjoleine van der Zwan gaf de aanwezigen in haar presentatie 
inzicht in de door verzekeraars verwachte stijging van de schadelast 
die de wet Affectieschade met zich mee zal brengen. Het is volgens 
haar lastig om met concrete cijfers te komen, maar bij benadering 
kunnen er wel voorzichtige schattingen worden gemaakt. In een 
eerste exercitie is geraamd dat het om 680 à 860 slachtoffers per 
jaar gaat en dat deze slachtoffers een kring van gemiddeld 4,5 
naasten of nabestaanden hebben die voor een vergoeding in aan-
merking komen. Deze schattingen leiden tot een verwachte stijging 
van de schadelast met 60 miljoen euro per jaar.
 
“Daarbij is het de vraag of de schadelaststijging voor iedere verze-
keraar gelijk is. Mogelijk zullen de medische aansprakelijkheids-
verzekeraars veel hogere percentages te verwerken krijgen dan 
de verkeersverzekeraars”, aldus Van der Zwan. In de discussie na 
haar presentatie liet zij nog weten, dat er alternatieve modellen zijn 
overwogen om de affectieschade te vergoeden via een apart fonds 
naar het model van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Door het 
nastreven van een zorgvuldige introductie was dit echter op korte 
termijn nog niet te realiseren.
 
“Dit alles resumerend”, zo stelde Marjoleine van der Zwan, “is het 
denk ik heel belangrijk dat we samen toewerken naar een zorg-
vuldige introductie. We zijn wat dat betreft al ver gevorderd, er zijn 
veel professionals bij betrokken. Er zit veel energie in de groep en 
we zijn er 1 januari 2019, denken we, klaar voor. We willen ons 
inzetten om onnodig leed en geschillen te voorkomen, en daarvoor 
een verbindend platform bieden.” 
 

Siewert Lindenbergh: “De wet Affectieschade is ‘een van de meest specta-
culaire stappen, en ik denk ook een van de meest bediscussieerde stappen, 
die in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht na de invoering van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 zijn genomen.”

Huib Lebbing: “De praktijk van 
de expert zal door de wet Affec-
tieschade drastisch veranderen, 
juridisch en emotioneel. Dat zal van 
de expert in gesprek met naasten 
en nabestaanden veel empathie zal 
vragen.”

NIVRE
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PLENAIRE DISCUSSIE
De wet Affectieschade leidt nu al, nog voordat een en ander in 
de praktijk is getoetst, tot vragen en discussies. Zo werd de eigen 
inschatting van verzekeraars dat de schadelast met 60 miljoen euro 
per jaar zal stijgen, in twijfel getrokken. Tel je de buitengerechtelijke 
kosten erbij op, dan zou de teller wel eens naar 100 miljoen euro 
kunnen stijgen. 

Een ander discussiepunt was, wat geld en rouw met elkaar hebben 
te maken en wanneer en hoe je bij naasten en nabestaanden een 
mogelijke vergoeding op grond van de Wet Affectieschade ter spra-
ke kunt brengen. Wat moet je precies doen om naasten of nabe-
staanden het gevoel te geven dat je echt met ze meeleeft? Wie val-
len precies onder ‘overige nauwe persoonlijke relaties’ en kunnen 
gescheiden partners aanspraak maken op een vergoeding ter zake 
van het overlijden van de ander? Over deze en nog tal van andere 
kwesties toonden de aanwezigen zich tijdens de plenaire discussie 
lang niet altijd met elkaar eens. Ongetwijfeld zal er tot de evaluatie 
van de wet over vijf jaar nog volop over worden gebakkeleid.
 
GEEN UITZONDERING
In een epiloog besprak dagvoorzitter Huib Lebbing de reactie van 
de medische aansprakelijkheidsverzekeraars op de wet Affectie-
schade en de reactie van de zorginstellingen in het kielzog daarvan. 
Met name Centramed heeft volgens Lebbing in felle bewoordingen 
aangegeven te verwachten dat de wet leed zal toevoegen in plaats 
van leed zal verzachten en uiteindelijk zelfs ten koste van de kwa-
liteit in de zorg zal gaan. Centramed gaf aan bij overlijdensschade 
meer claimgedrag te verwachten dan nu, evenals hogere schadebe-
dragen bij blijvende invaliditeit en overlijden, een kostenstijging voor 
de gezondheidszorg, discussies over de hoogte van bedragen bij 

gedeeltelijke causaliteit, minder minnelijke regelingen in het belang 
van de patiënt en vooral meer leed bij naasten en nabestaanden. 
 
Vanuit de zorginstellingen is er daarnaast op gewezen dat veel 
onder de Wkkgz wordt geregeld, de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg, door een goed gesprek tussen patiënt en specialist 
of andere hulpverlener. De vrees is dat het de klachtenregeling 
ernstig zal bemoeilijken als naasten en nabestaanden een finan-
cieel belang krijgen, dat in grotere families tot wel een ton of meer 
kan oplopen. De medische aansprakelijkheidsverzekeraars hebben 
daarom gevraagd hen van de wet Affectieschade uit te zonderen, 
maar minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zei daar-
over: “Of het letsel of overlijden nu is veroorzaakt door een fout van 
een arts of door een fout van een verkeersdeelnemer, maakt geen 
verschil voor het verdriet dat dit letsel of overlijden meebrengt voor 
naasten. Vanuit het perspectief van de naasten van het slachtof-
fer zou rechtsongelijkheid ontstaan wanneer voor onrechtmatig 
handelen door zorgaanbieders een uitzondering wordt gemaakt. De 
erkenning en genoegdoening van het verdriet zou dan aan naasten 
worden onthouden. Enige premiestijging voor de medische sector 
weegt daar niet tegen op.” 
 
“Ik hoop dat u de oproep van Siewert Lindenbergh deelt”, aldus 
Huib Lebbing tot slot, “om van deze wet in de praktijk een suc-
ces te maken en dat u zich de lessen en inzichten van Annette 
Gerritsen ter harte neemt over de mens achter het slachtoffer. Dan 
kunnen we de ambitie van Marjoleine van der Zwan waarmaken 
en rechtszaken en geschillen voorkomen, want die zijn niet in het 
belang van naasten en nabestaanden. Ik wens u veel wijsheid en 
empathie toe en hoop dat u allen de juiste snaar mag raken.” n

Marjoleine van der Zwan: “We willen ons inzetten om onnodig leed en 
geschillen te voorkomen, en daarvoor een verbindend platform bieden.” 

Annette Gerritsen: “Het verlies van een dierbare of gezondheid is niet in 
geld uit te drukken, maar een vergoeding kan de naasten en nabestaanden 
wel helpen bij het ervaren van medeleven en erkenning.”

NIVRE


