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De afgelopen periode hebben meerdere verzekeraars om hen 

moverende redenen besloten zich geheel of gedeeltelijk uit 

bepaalde verzekeringsbranches terug te trekken. Zo blijven er 

onder meer steeds minder verzekeraars over die CAR-risico’s in 

dekking willen nemen, terwijl voor bedrijven soms ook risico’s 

op het gebied van bijvoorbeeld aansprakelijkheid (vooral D&O), 

horeca, garages, milieuschade, en zelfs enkele brandrisico’s 

steeds lastiger te verzekeren zijn.

In een interview in dit magazine uit Levent Türkmen van 

serviceprovider SUREbusiness zijn zorg en ongenoegen over 

de verschraling van het productenaanbod voor zakelijke 

verzekeringen. Omdat daardoor bedrijven zich voor sommige 

risico’s niet adequaat kunnen verzekeren, maar ook doordat 

verzekeraars hiermee om meerdere redenen zichzelf in 

de vingers snijden: zij laten in zijn ogen premie liggen en 

stellen hiermee bovendien de deur wagenwijd open voor de 

concurrentie. 

Hij zegt de verschraling des te merkwaardiger te vinden omdat 

de behoefte van ondernemers aan onafhankelijk advies op 

het gebied van zakelijke schadeverzekeringen toeneemt en 

steeds meer advieskantoren hun activiteiten verleggen van de 

particuliere naar de zakelijke verzekeringsmarkt. Met andere 

woorden, de schademarkt gaat volgens hem groeien en biedt 

daarmee schadeverzekeraars kansen om hierin meer omzet te 

genereren. Vooral als ze de juiste risicopremie durven te vragen.

Hij krijgt daarbij bijval uit bijzondere hoek: de nieuwe NARIM-

voorzitter Adri van der Waart, die in een ander interview sterk 

maakt voor een duurzame samenwerking met marktpartijen en 

de sector nadrukkelijk de hand reikt. “Ook wij hebben belang 

bij het in stand houden van een gezonde verzekeringsmarkt. We 

hebben bijvoorbeeld niets aan een lage premie als bij schade 

blijkt dat de claim niet snel en adequaat wordt afgehandeld”, zo 

stelt hij. Daarbij zegt hij ervan overtuigd te zijn dat zijn collega’s, 

net als hij, best bereid zijn een dubbeltje of zelfs een kwartje 

per promille van het verzekerde bedrag te betalen als daar een 

goede dekking en dito schaderegeling tegenover staat. Daarbij 

benadrukt hij echter wel dat de liefde natuurlijk wel van twee 

kanten moet komen. 

Het is aan verzekeraars om die handschoen op te pakken. 
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Adri van der Waart is Annemarie Schouw opgevolgd als voorzitter van NARIM

“INZET GERICHT OP EEN MEER 
DUURZAME SAMENWERKING MET 

MARKTPARTIJEN”  

RISKS

Sustainability & collaboration. Dat zijn de twee sleutelwoorden in het beleid van NARIM, de branche- en beroepsorganisatie 
waarbij momenteel circa 150 Risk & Insurance Managers zijn aangesloten. “Wat voor onze leden individueel geldt, geldt ook 
voor NARIM. Ook wij hebben het meeste baat bij een duurzame, meerjarige samenwerking met marktpartijen”, benadrukt ing. 
Adri van der Waart, die eerder dit jaar Annemarie Schouw is opgevolgd als NARIM-voorzitter. “In de markt heb je elkaar als 
verzekeraar, makelaar, expert, advocaat of andere serviceprovider nu eenmaal keihard nodig, zeker in de huidige tijd.”

Adri van der Waart, bosbouwkundig ingenieur van huis uit, 

werkt al zijn hele werkzame leven bij (onderdelen van) Arcadis, 

aanvankelijk als rentmeester en later als inspecteur bij de 

Onderlinge Bossenverzekering. In juli 2005 werd hij aangesteld 

als Insurance manager voor het Nederlandse bedrijf van Arcadis 

en sinds november 2014 vervult hij de functie van Corporate 

Insurance Manager wereldwijd. Van der Waart is een ‘bestuurlijk 

dier’. Behalve in het bestuur van NARIM, waarvan hij sinds 

april 2012 deel uitmaakt als penningmeester, heeft hij 12 jaar 

gefungeerd als voorzitter van de NVTB (Nederlandse Vereniging 

van Boomtaxateurs) en gedurende 11,5 jaar was hij bestuurslid 

van de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs).

“Ik las die typering over mezelf in Risk & Business en het klopt 

ook wel, al heb ik mijzelf nooit zo gezien. Ik heb de drive om me 

in te willen zetten voor de zaken waarover ik enthousiast ben. Dat 

was ik destijds over het vak van taxateur en dat ben ik nu over de 

professie van Risk & Insurance Manager. Dan kan ik niet langs 

de zijlijn stil zitten, maar wil ik er actief aan meewerken om de 

organisatie en het vak naar een hoger niveau te tillen. Ik heb die 

bestuursfuncties nooit opgezocht, ze kwamen op mijn pad. En 

ik zag er telkens een uitdaging in. Bovendien word je van een 

bestuursfunctie altijd persoonlijk ‘rijper’ en verbreed je je netwerk.”

NARIM als platform
Door het aangekondigde vertrek van Annemarie Schouw uit het 

NARIM bestuur werd de functie van voorzitter vacant. Adri van 

der Waart was daarvoor in. “Leuk om te doen en andermaal een 

geweldige uitdaging, zeker gezien de fase waarin de organisatie 

zich bevindt. NARIM heeft de afgelopen jaren een enorme, 

verheugende ontwikkeling doorgemaakt: van start up naar grown 

up en nu is het zaak door te groeien naar verdere volwassenheid. 

Dat is de taak waarvoor het huidige bestuur, een leuke en 

geweldige groep professionals, zich gesteld ziet. Wij willen de 

organisatie weer een stukje verder brengen. Want ondanks de in 

de loop der jaren gerealiseerde zaken kunnen we als organisatie 

geenszins op onze lauweren rusten.” 

Naast Van der Waart bestaat het NARIM bestuur uit penning-

meester Mark Hilhorst (Treasury Manager Risk & Insurance bij 

Jacobs Douwe Egberts BV), en de bestuursleden Rosalie André 

(Head of Insurance & Risk Management bij Philips Lighting, 

binnenkort Signify), mr. Jeroen van den Boogaard (Senior 

Insurance Risk Manager Europe bij CBRE Global Investors), 

mr. Mario van der Giessen (Corporate Insurance Manager 

bij IKEA Group), Lea Lelijveld van Cingelshouck-Komduur 

(Insurance Manager bij Heineken) en Ralph Mulder (Insurance 

& Subsidy Manager bij Uniper Benelux). Sylvia Tieland (De Wild 

Verenigingsmanagement) fungeert als bestuurssecretaris. 

Van der Waart is trots op de plek die NARIM inmiddels binnen 

de markt heeft verworven. “‘In een wereld van digitalisering 

en snel opeenvolgende ontwikkelingen is er een duidelijke 

Adri van derr Waart: “In de huidige Wft zit geen enkele aansluiting bij 
de grootzakelijke markt. Maar om onze diploma’s geldig te houden zijn 
insurance managers wel verplicht tijd en geld te investeren in opleidingen 
en cursussen waar zij in hun dagelijkse werk absoluut niets aan hebben. 
Te gek voor woorden. Ons vak is immers totaal anders dan dat van de 
adviseur op de hoek.”
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behoefte aan een vereniging als NARIM waar Risk & Insurance 

Managers met elkaar van gedachten wisselen, kennis delen 

en samenwerken. Daarbij worden we meer en meer gezien als 

volwaardig gesprekpartner, zowel in de markt als daarbuiten, 

door bijvoorbeeld de toezichthouders. We staan als organisatie 

centraal in de markt; met het NARIM Congres als hét podium 

en enig marktevenement waar alle partijen in de grootzakelijke 

verzekeringsmarkt elkaar ontmoeten. De markt herkent dat en 

maakt graag gebruik van de mogelijkheid om elkaar tijdens ons 

Congres te ontmoeten. Dat gaan we op 17 mei a.s. (dag van het 

NARIM Congres in Zaandam, red.) ongetwijfeld weer ervaren.”

Knowing the unknown
Wat houdt Risk & Insurance Managers vandaag de dag vooral 

bezig? “Datgene wat je niet weet”, antwoordt Van der Waart 

prompt. “Cyber is zo’n risico. Het is niet langer de vraag of je met 

een cyberaanval te maken krijgt, maar wanneer. Aan de andere 

kant biedt de voortschrijdende digitalisering ook mogelijkheden 

voor onze beroepsgroep. Technologie maakt het mogelijk om 

alle relevante data met elkaar te combineren en om zelfs zicht te 

krijgen op die zaken waarvan je het bestaan niet wist of die je over 

het hoofd zag: knowing the unkown.”

Als andere aandachtspunten van de beroepsgroep noemt de 

NARIM-voorzitter compliance en de Wft. Dat laatste zit hem 

behoorlijk dwars en daarin zit naar eigen zeggen ‘volop frustratie 

richting wetgever/toezichthouder’. “In de huidige Wft zit geen 

enkele aansluiting bij de grootzakelijke markt. Maar om onze 

diploma’s geldig te houden zijn insurance managers wel verplicht 

tijd en geld te investeren in opleidingen en cursussen waar zij 

in hun dagelijkse werk absoluut niets aan hebben. Te gek voor 

woorden. Ons vak is immers totaal anders dan dat van de adviseur 

op de hoek.” Als antwoord hierop is de Europese koepelorganisatie 

FERMA recentelijk zelf met een gecertificeerde Engelstalige 

opleiding gekomen -RIMAP – die online is te volgen en wel volledig 

is afgestemd op de beroepsgroep. “We hopen op termijn de 

wetgever/toezichthouder te kunnen overtuigen dat deze opleiding 

een beter alternatief is en dat RIMAP minimaal gelijkgesteld wordt 

aan de Wft-eisen.”

NARIM Chapeau voor afgetreden voorzitter Annemarie Schouw 
Voor haar vele verdiensten voor NARIM en het vak van Risk & Insurance Management heeft Annemarie Schouw de NARIM 
Chapeau ontvangen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 maart jl. kreeg zij de hierbij behorende sculptuur uitgereikt 
door haar opvolger als voorzitter, Adri van der Waart. Annemarie Schouw trad in november 2010 toe tot het NARIM-bestuur 
als opvolger van Yvonne du Floo. De afgelopen zes jaar was Annemarie voorzitter van NARIM. In april 2012 nam ze de 
voorzittershamer over van Ellen Rekker.
 
Op de website van NARIM (www.narim.com) wordt teruggeblikt op een eerder gesprek over wat NARIM in de afgelopen jaren 
heeft bereikt en wat de brancheorganisatie te doen staat. Daarin zegt Schouw onder meer: “Het vakgebied van Risk & Insurance 
Management professionaliseert in hoog tempo. NARIM wil dat op allerlei manieren ondersteunen. De stappen naar verdere 
professionalisering zijn terug te zien in de verschillende opleidingen waarin we onze leden faciliteren, maar ook in onze actieve 
bemoeienis bij de herziening van wet- en regelgeving. We zijn met ruim 150 leden in aantal misschien geen grote club, maar 
vertegenwoordigen wel een groot belang als je kijkt naar het premievolume. Inmiddels zijn we voor partijen als het Verbond van 
Verzekeraars en de overheid een belangenvereniging om rekening mee te houden. We willen niet meer worden verrast zoals een 
aantal jaren geleden is gebeurd met de verhoging van de assurantiebelasting. Nu zullen we vooraf onze mening geven en dat is 
ook iets wat leden mogen verwachten.”
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Informeren – inspireren – samenwerken
Kennis is sowieso één van de speerpunten in het NARIM-beleid. 

Behalve in het bovenstaande komt dat volgens de kersverse 

voorzitter tot uiting in de verschillende kenniscentra, opgezet door 

het bestuur maar ingevuld en verder ontwikkeld door de leden zelf. 

Behalve voor aansprakelijkheid, bouw en riskmanagement is er 

onlangs ook een kenniscentrum opgezet voor cyber.  

Van der Waart wil zich sterk maken voor een meer duurzame 

samenwerking met marktpartijen. “Annemarie Schouw heeft 

tijdens haar voorzitterschap de nadruk gelegd op informeren en 

inspireren. Daar wil ik samenwerken aan toevoegen. We hebben 

elkaar nu eenmaal keihard nodig. Verzekeraars en makelaars ons 

om geld te verdienen; wij om onze risico’s te kunnen beheersen 

en bij schade te kunnen rekenen op een snelle en adequate 

claimsafhandeling”, aldus de voorzitter, die daarbij de nadruk legt 

op een langdurige, bestendige onderlinge relatie. “Dat geldt voor 

onze leden, maar ook voor de NARIM-organisatie.”

Elkaar het licht in de ogen gunnen
Van der Waart reikt daarbij de sector nadrukkelijk de hand. “Ook 

wij hebben belang bij het in stand houden van een gezonde 

verzekeringsmarkt. Daar komt de duurzaamheid weer om de 

hoek kijken. We hebben bijvoorbeeld niets aan een lage premie 

als bij schade blijkt dat de claim niet snel en adequaat wordt 

afgehandeld. Voor de goede orde: ik zeg niet dat wij als Risk & 

Insurance Managers alles van verzekeraars moeten accepteren, 

maar over en weer wat meer begrip voor elkaars positie en rol zou 

ik toejuichen. We moeten elkaar wat meer het licht in de ogen 

gunnen.” 

Binnen NARIM worden uiteraard de ontwikkelingen in de 

verzekeringsbranche nauwlettend gevolgd, met name de premie- 

en dekkingsontwikkelingen in bepaalde branches, zoals CAR en 

D&O, zeker in het licht van de GDPR. Van der Waart: “Zo’n 20 

jaar geleden zei een makelaar al tegen mij dat de premies voor 

CAR-verzekeringen het jaar daarop noodgedwongen zouden 

worden verhoogd, maar dat is in al die jaren niet gebeurd. Het 

premieniveau ligt zelfs nog wat lager dan destijds, terwijl de 

(financiële) risico’s sindsdien fors zijn toegenomen. Met als 

gevolg dat het aantal aanbieders van CAR-verzekeringen sterk is 

verminderd. Bij autoverzekeringen heeft de DNB zelfs moeten 

ingrijpen, want daarin werden de verliezen gecompenseerd met 

het eigen vermogen. Allesbehalve een sustainable solution. Elk 

businessmodel gaat nat bij verlies”, aldus de NARIM-voorzitter, 

die ervan overtuigd zegt te zijn dat zijn collega’s, net als hij, best 

bereid zijn een dubbeltje of zelfs een kwartje per promille van het 

verzekerde bedrag meer te betalen als daar een goede dekking en 

dito schaderegeling tegenover staat. “De liefde moet natuurlijk wel 

van twee kanten komen.”

Hij heeft tot slot nóg een ‘boodschap’ aan de verzekeringsmarkt. 

“Ons werk is meer dan de inkoop van verzekeringen. Het 

omvat daarnaast het inschatten van de bedrijfsrisico’s: wat 

zijn die risico’s, waar bevinden deze zich en hoe kun je ze 

managen. Kort gezegd: bekijken, analyseren en beheersen. 

Het wel of niet afdekken van een risico (of een deel) via een 

verzekering vormt het sluitstuk. Door de branche wordt nog 

teveel in verzekeringsproducten en diensten gedacht. Ik zie 

vooral ook een belangrijke ondersteunende en adviserende rol 

voor de verzekeringssector weggelegd bij het vaststellen van het 

risicoprofiel van bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat hiervoor de 

in de markt voldoende kennis aanwezig is.”

Géén idioot hoge ambities
Wanneer ben je tevreden als NARIM-voorzitter? Adri van der Waart 

gaat er even voor zitten. “Ik ben niet de man van idioot hoge 

ambities. Maar ik wil zeker na afloop van mijn voorzitterschap 

samen met mijn bestuursleden de organisatie een stuk verder 

hebben gebracht. Dat we door DNB, AFM, Verbond en VNAB 

nog meer worden gezien als volwaardig gesprekspartner en dat 

de RIMAP-opleiding wordt erkend als alternatief voor de huidige 

Wft-eisen.”

www.eur.nl/esl


www.riskenbusiness.nl                      5

INSURANCE

“Nederlandse verzekeraars laten premie liggen door hun prijsgedreven 
commodity-aanpak”

LEVENT TÜRKMEN WIL MET SUREBUSINESS 
TEGENGAS GEVEN AAN TOENEMENDE 
VERSCHRALING AANBOD ZAKELIJKE 

SCHADEVERZEKERINGEN

Levent Türkmen studeerde bedrijfskunde in Groningen, 

werkte bij een kleine handelsbank en vervolgens acht jaar voor 

verschillende labels van AEGON. Daarna was hij gedurende 

drie jaar werkzaam als commercieel directeur bij Unigarant en 

richtte hij White Label Company op, dat hij in 2014 verkocht aan 

VKG. In 2015 startte hij met SUREbusiness, een serviceprovider 

voor de zakelijke verzekeringsmarkt waarvan inmiddels bijna 

300 financieel advieskantoren gebruik maken. Het bedrijf biedt 

hen via een zelf ontwikkeld IT-platform toegang tot zakelijke 

verzekeringsproducten (vooral brand en aansprakelijkheid) van 

een 14-tal volmachtverzekeraars en een aantal zelf ontwikkelde 

‘huismerken’. 

 
Platform voor zakelijke schadeverzekeringen
De directeur van SUREbusiness licht toe: “We bieden zelfstandige 

advieskantoren hiermee een platform aan om de voorwaarden en 

premies van meerdere verzekeraars met elkaar te vergelijken, af 

te sluiten en zo zelf voor hun klanten een totaalpakket samen te 

stellen dat zij vervolgens onder eigen label aan kunnen bieden. 

Veel advieskantoren kunnen geen actieve relatie onderhouden 

met alle belangrijke zakelijke schadeverzekeraars. Door zich aan 

te sluiten bij SUREbusiness kan dit wel en kan men ook echt 

inhoud geven aan hun unique selling point van onafhankelijkheid. 

Wij maken het mogelijk dat zelfstandige assurantiekantoren 

dezelfde adviezen kunnen uitbrengen als grotere ketens en 

bankverzekeraars.”

Türkmen noemt deze toegankelijkheid tot een breed product-

assortiment met verzekeringsexpertise op één acceptatiepunt 

De behoefte van ondernemers aan onafhankelijk advies op het gebied van 
zakelijke schadeverzekeringen is structureel van aard en zal de komende 
jaren eerder groter dan kleiner worden. Mede daardoor zullen steeds meer 
advieskantoren hun activiteiten verleggen van de particuliere naar de 
zakelijke verzekeringsmarkt. “Des te merkwaardiger is het dat het aanbod 
aan zakelijke verzekeringsproducten verschraalt en (vooral de traditionele 
Nederlandse)  schadeverzekeraars er een sterk prijsgedreven commodity-
aanpak op nahouden. Terwijl er door de juiste risicopremie te vragen veel 
meer mogelijk zou zijn”, benadrukt Levent Türkmen, directeur-eigenaar 
en initiatiefnemer van serviceprovider SUREbusiness. “Verzekeraars laten 
met hun aanpak premieomzet liggen en zetten de deur voor (buitenlandse) 
concurrenten open. Niet op een kier, maar wagenwijd.” 

Levent Türkmen: “Verzekeraars hebben 
volmachtbedrijven jarenlang teveel hun gang laten 
gaan en zijn uit vrees markt te verliezen meegegaan in 
de premieconcurrentie met een verlies van grip op de 
tarifering als gevolg.”

en ook één schadeafhandelingspunt als de kracht van 

SUREbusiness, gevestigd aan de Van Heuven Goedhartlaan 937, 

het ‘verzekeringsplein’ in Amstelveen. Het bedrijf is gehuisvest in 

een fraai, modern kantoorpand tussen aan de ene kant Meijers, 

VSZ Assuradeuren en Cunningham Lindsey, en aan de andere 

kant MS Amlin. “We zijn één van de weinige bedrijven, zo niet het 

enige, dat zich als serviceprovider volledig richt op het zakelijke 

schadeverzekeringssegment. Er zijn geen echte alternatieven. Ik 

kom ze in de praktijk van alledag althans niet of nauwelijks tegen. 

Dat is ook één van de redenen dat wij in dit ‘gat in de markt’ zijn 

gesprongen.” 

 Géén windeieren
Die stap heeft Türkmen’s SUREbusiness allesbehalve windeieren 

gelegd. Inmiddels maken bijna 300 advieskantoren gebruik van 

de diensten van SUREbusiness en krijgt het maandelijks vier à vijf 

nieuwe aanmeldingen, vooral via mond-tot-mond-reclame en via 

kennisbijeenkomsten die de serviceprovider regelmatig voor het 

intermediair organiseert in samenwerking met Bureau DFO. Sinds 

de start in 2015 is het aantal medewerkers explosief gegroeid van 

twee naar 15 medewerkers en is SUREbusiness op jaarbasis goed 

voor vier à vijf miljoen nieuwe premieomzet. “Begin vorig jaar zijn 

we in feite pas echt operationeel geworden en nog geen anderhalf 

jaar later hebben we bijna 300 advieskantoren in de boeken. Dat 

is best veel.” 
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Het bedrijf heeft een sterk eerste kwartaal 2018 achter de rug. 

De nieuwe premie schade zakelijk steeg met ruim 1 miljoen euro. 

“Het blijkt dat 83% van de 286 aangesloten kantoren deze groei 

veroorzaken door hun zakelijke verzekeringen steeds meer bij 

SUREbusiness onder te brengen”, aldus directeur Türkmen, die 

voor heel 2018 een doorzetting van deze tendens verwacht. “Ik 

voorzie voor de rest van 2018 een krachtige doorzetting van de 

groei. De basis hiervoor is natuurlijk het algemene economische 

klimaat. De BV Nederland ziet de omzet groeien en er wordt weer 

fors geïnvesteerd. Dat gaat hand in hand met een groeiende 

behoefte om risico’s af te dekken en aan onafhankelijk advies op 

het gebied van zakelijke schadeverzekeringen.” 

Groei door bestaande en nieuwe klanten
Voor SUREbusiness versnelt volgens hem de groei nog eens 

harder doordat aangesloten intermediairs, die vaak voorzichtig 

met één of twee posten beginnen, na deze eerste ervaring meer 

nieuwe verzekeringen via SUREbusiness onderbrengen. “Er zal 

eveneens een extra impuls uitgaan van de assortimentsuitbreiding 

in dit kwartaal van tenminste vier nieuwe volmachtverzekeraars. 

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat steeds meer advieskantoren 

hun activiteiten meer en meer zullen verleggen van de particuliere 

markt naar de zakelijke markt of zelfs volledig zullen gaan 

kiezen voor dit segment. En daarmee behoefte hebben aan een 

gespecialiseerde serviceprovider op dit terrein.” 

En waar wil je staan eind 2020? “We willen verder groeien maar 

niet te groot worden, omdat dit vrijwel altijd ten koste gaat van 

het persoonlijke contact en de snelheid van werken. Ik denk op 

termijn naar 40 tot 50 medewerkers door te groeien om 500 tot 

600 advieskantoren te bedienen. Nóg belangrijker is het dat we 

beter bekend staan als dé serviceprovider die het intermediair 

goede expertise en service biedt op de zakelijke markt. Daarbij 

willen we van alle producten die we in portefeuille hebben 

onze klanten digitaal minimaal drie goede alternatieven kunnen 

bieden.”

Stokpaardje
De verschraling van het aanbod aan zakelijke schadeverzekeringen 

van Nederlandse verzekeraars is één van Türkmen’s stokpaardjes. 

“We hebben natuurlijk te maken met een consolidatieslag onder 

de verzekeraars niet in de laatste plaats onder druk van DNB 

achter de schermen. Maar het lijkt er ook op dat verzekeraars 

vanuit het rendement-denken bepaalde zakelijke risico’s, zeker 

in volmacht, niet of nauwelijks nog willen verzekeren en zich 

beperken tot commodity-risico’s, waarbij men elkaar met lagere 

premies de loef probeert af te steken. Mede daardoor is er per 

aanbieder sprake van een sterke verschraling van het aanbod.” 

Als knelpunten noemt hij onder meer aansprakelijkheid 

(vooral Beroeps-), horecarisico’s, garageverzekeringen, CAR, 

milieuschade, duurdere auto’s (DGA) maar ook de soms beperkte 

limieten voor brandrisico’s. “Mede hierdoor worden wij gedwongen 

om over de grens te kijken naar nieuwe risicodragers. En die 

vinden we ook. Ik signaleer ook een sterke belangstelling van 

buitenlandse risicodragers om dekkingscapaciteit aan te bieden 

in de Nederlandse markt. Dat is een logische reactie op de 

ontwikkeling die zich bij de grotere Nederlandse verzekeraars op 

dit moment voordoet. Hiermee laten Nederlandse verzekeraars 

premieomzet liggen.”

Behoefte aan maatwerk
Hij zegt daarnaast bij veel verzekeraars een uitstroom te zien van 

medewerkers met diepgaande deskundigheid op het gebied van 

zakelijk schade. “ Dit leidt ertoe dat bij aanbieders bijvoorbeeld 

de acceptanten worden afgeschermd voor directe contacten met 

de onafhankelijk adviseurs. Dit met als argument dat dit soort 

contacten voor de deskundige acceptanten die er nog wel zijn, te 

veel tijd kosten.”

En dat terwijl die onafhankelijke adviseurs volgens hem in 

de praktijk nu juist vaak behoefte hebben aan maatwerk ten 

aanzien van de verzekeringsdekking en rechtstreeks overleg 

met de acceptanten. “De ruimte die Nederlandse verzekeraars 

hierdoor bieden voor buitenlandse verzekeraars om samen met 

gevolmachtigden de Nederlandse markt te betreden is groot. 

Tenzij de verzekeraars hun koers wijzigen denk ik dat de komende 

jaren een steeds groter deel van de premiestroom zakelijk schade 

zich zal verleggen naar deze nieuwkomers. Als SUREbusiness 

bieden wij ook aan juist die buitenlandse verzekeraars een 

platform en onze verzekeringskennis via welke ze direct toegang 

hebben tot de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde 

advieskantoren.”

Koerswijziging
Wat moet er gebeuren? “Een koerswijziging”, benadrukt 

Türkmen. “Verzekeraars hebben volmachtbedrijven jarenlang 

teveel hun gang laten gaan en zijn uit vrees markt te verliezen 

meegegaan in de premieconcurrentie met een verlies van grip op 

de tarifering als gevolg. Ik weet dat er transportbedrijven zijn die 

een premie hebben die al tien jaar niet is aangepast omdat het 

volmachtkantoor waar deze polis loopt de tarieven niet onderhield. 

Terwijl de risico’s sindsdien alleen maar zijn toegenomen. Door 

de verslechterde schaderesultaten gaat men dan beknibbelen op 

de vergoeding. Daar is niemand bij gebaat. Volmachtverzekeraars 

zouden daarom de juiste risicopremies moeten vragen, ook bij 

iets minder aantrekkelijke risico’s. Tegelijk mogen ze van hun 

volmachtpartners verwachten dat deze professioneel omgaan met 

tarieven en clausules en dus ook de volmacht intrekken als dit 

niet zo is. Daarmee zouden zij een goed signaal afgeven richting 

een gezonde markt waarin ook voor hen rendement te behalen 

is, risico’s weer verzekerd kunnen worden en de zo cruciale 

schaderegeling niet langer als sluitpost hoeft te fungeren. Daarmee 

is eenieder gebaat. Alle marktpartijen hebben nu eenmaal belang 

bij een gezonde zakelijke verzekeringsmarkt, ook de klant.” 

Verzekeraars zetten de deur voor 
(buitenlandse) concurrenten open. 
Niet op een kier, maar wagenwijd
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Warm pleidooi voor meer transparantie

LEVENDIGE DISCUSSIE OVER 
ASBESTPROBLEMATIEK BIJ SEMINAR 

CMS EN CRAWFORD & COMPANY
De asbestproblematiek leeft volop binnen de verzekerings- en schaderegelingsmarkt, zo werd volop duidelijk tijdens het 
seminar dat advocatenkantoor CMS en expertisebureau Crawford & Company vorige maand organiseerden in het VNAB Kennis- 
en Ontmoetingscentrum in Rotterdam. Dat bleek niet alleen uit de grote belangstelling van branchegenoten om het evenement 
bij te wonen (ca 150 deelnemers), maar ook uit de levendige vragenronde die ontstond in het slotdeel van het programma. 
Daaraan werd behalve door de vier gastsprekers ook actief deelgenomen door een groot deel van de aanwezigen, waarbij 
sommige vragenstellers zich op een wel heel creatieve manier wisten te manifesteren bij het bedenken van lastige vragen op 
juridische en verzekeringstechnisch vlak voor de panelleden Bas Baks (CMS) en Marius Rijnten (Crawford & Company) en de 
beide inleiders Elvira Baars (CMS) en Harold Rorink (Arcadis).

Na het welkomstwoord door Rianne Baumann was ‘de vloer’ voor 

Harold Rorink, projectmanager en teamleider expertisecentrum 

Asbest bij het ingenieurs & adviesbureau Arcadis. In een korte, 

maar duidelijke presentatie bracht hij het asbestlandschap in 

kaart. Daarbij informeerde hij de aanwezigen onder meer over de 

historie van asbest in Nederland, de toepassingen en omvang en 

de hieraan verbonden risico’s. 

“Asbest is een natuurproduct dat vooral wordt gedolven in 

asbestmijnen in Zuid-Afrika en Rusland (Oeral). We onderscheiden 

onder meer chrysotiel (‘witte’ asbest), crocidoliet (blauwe asbest) 

en amosiet (bruine asbest).” Hij toonde een wereldkaart dat een 

beeld gaf over het asbestgebruik, waaruit blijkt dat inmiddels in 

vrijwel geheel Europa, Australië, Japan en delen van (noord- en 

zuid) Afrika een algeheel verbod geldt en dat asbest momenteel 

het meest wordt toegepast in Brazilië, Rusland en Azië (alle meer 

dan 10.000 ton per jaar). 

Meer dan 3.500 verschillende toepassingen
Vervolgens bracht hij zijn gehoor de bijzondere eigenschappen van 

asbest in herinnering: asbest is bestand tegen hoge temperaturen, 

is sterk en flexibel, slijtvast, bestand tegen veel chemicaliën, 

thermisch-, elektrisch- en geluidsisolerend, eenvoudig te 

verwerken en is een goedkoop product. Ook vertelde hij dat er 

meer dan 3.500 asbesttoepassingen zijn, waarvan de bekendste 

zijn golfplaten op daken, pijpen, tegelwerk, isolatiekokers en 

remsystemen in motorvoertuigen. 

Volgens uit 2015 daterende cijfers zouden er in ons land 

700.000 ton asbestvezels worden toegepast, er 7,8 miljoen ton 

asbesthoudend materiaal in omloop zijn, waarvan ca 80% wordt 

toegepast in asbestcement. “Probleemhebbers qua hoeveelheid 

asbest zijn woningen (10 tot 20%), openbare gebouwen/leidingen 

(10%), industrie/bedrijven (10 tot 20%) en vooral de agrarische 

sector (60%). Daarvan is inmiddels minder dan 20% van de 

openbare gebouwen/leidingen gesaneerd en ook minder dan 

10% van zowel de woningen, industrie/bedrijven en ook in de 

agrarische sector. “We staan aan de vooravond van een enorme 

operatie om asbest uit de leefomgeving te halen”, benadrukte 

Rorink.

Risico’s
Asbest is niet altijd gevaarlijk voor de volksgezondheid, vervolgde 

Arcadis’ teamleider van het expertisecentrum Asbest. Zoals 

hechtgebonden asbest, waarbij de asbestvezel is gebonden aan 

dragend materiaal. Anders is het gesteld met niet hechtgebonden 

asbest, waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Dit speelt onder 

meer bij verweerde asbest dakplaten. “Het gezondheidseffect 

door inademing van de vrijkomende stoffen is afhankelijk van een 

aantal factoren. Zoals de lengte en diameter van de vezel, het soort 

asbest, de periode van blootstelling, de asbestconcentraties en het 

eigen gestel van de betrokken personen.”

Vanwege de risico’s zijn vanuit het Arbobesluit veiligheids-

maatregelen opgesteld voor de asbestsanering. “Vroeger waren 

twee drie risicoklassen, maar sinds vorig jaar januari zijn dat er 

nog maar twee; Risicoklasse 1 voor werkzaamheden waarbij de 

vezelconcentratie onder de daarvoor gestelde grenswaarden 

liggen en risicoklasse 2 voor werkzaamheden waarbij de 

vezelconcentratie de grenswaarden overstijgt. “Relevant te 

melden is dat asbestdaken veel chrysoliet bevatten en, mits 

in technisch goede staat, tot risicoklasse 1 behoren”, aldus 

Roodink, die verwijzend naar de vele krantenkoppen over dit 

onderwerp opmerkte dat de ontstane angst en paniek bij bevolking 

en betrokken overheidsinstanties soms terecht is, maar lang 

niet altijd. “De noodzaak van een goede communicatie rond 

asbestincidenten is dan ook groot.”

Hij sloot zijn verhaal af met een blik op de actuele stand van zaken 

en de vraag ‘hoe nu verder? “Er is inmiddels wetgeving in de maak 

die bepaalt dat vanaf 2024 asbest van alle daken van gebouwen 

dient te zijn verwijderd. Het jaartal 2024 is ingegeven door de 
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verwachte technische levensduur van ca 30 jaar van asbestplaten. 

De asbestwetgeving is echter versnipperd en de normen worden 

aangescherpt. Daarnaast kampt de asbest(sanerings)sector met 

een kwaliteits- en imagoprobleem, waardoor handhaving een 

speerpunt zal vormen in het toezicht op de regelgeving door 

inspectiediensten ILT en Inspectie SZW. Bovendien is er sprake 

van hoge kosten door onnodig veel onderzoeken en saneringen”, 

aldus Rorink, die bedrijven de raad gaf een goede adviseur te 

zoeken die voor hun belang opkomt.

De juridische kant
Aansluitend belichtte Elvira Baars, advocaat bij CMS, in een 

inleiding de juridische kant van de asbestproblematiek. Daarbij 

ging zij achtereenvolgens in op de huidige regelgeving, het (nog 

niet van kracht zijnde) Wetsvoorstel Asbestverbod op daken, 

de reikwijdte ervan en de hiermee gepaard gaande wettelijke 

veranderingen, en op de naleving van de wet- en regelgeving. 

Zij noemde daarbij de wet- en regelgeving rond asbest door de 

vele van toepassing zijnde wetten en regelgeving – woningwet, 

Bouwbesluit 2012, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Productenbesluit Asbest - 

sterk gefragmenteerd.

Ook stond zij stil bij de komst van het wetsvoorstel 

Asbestdakenverbod. “Asbestvezels kunnen bij inademing 

schadelijk zijn voor de gezondheid. Om die reden wil de 

overheid eventuele gezondheidsrisico’s beperken, ook vanwege 

de economische levensduur van asbestdaken (30 tot 50 jaar). 

Daarom is besloten om het toepassen van asbest sinds 1993 te 

verbieden en is het wetsvoorstel asbestdakenverbod opgesteld, op 

grond waarvan asbestdaken vanaf 2024 in Nederland verboden 

zijn”, aldus Baars, die in tegenstelling tot wat veel mensen denken 

benadrukte dat het verbod nog niet van kracht is en momenteel 

nog in behandeling is bij het huidige kabinet.

Gevolgen Asbestdakenverbod
Vervolgens ging zij inhoudelijk in op het wetsvoorstel 

Asbestdakenverbod en vooral op de veranderingen ten 

opzichte van de bestaande wet- en regelgeving. “Er is een 

wijziging van de Wet milieubeheer en een wijziging van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 nodig. Nieuw is artikel 10 van 

het Asbestverwijderingsbesluit 2005, waarin nu staat: “Met 

ingang van 1 januari 2024 is het verboden om asbesthoudend 

materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking”.  

Over de reikwijdte hiervan zei zij: “Dit artikel richt zich tot de 

eigenaar van het asbestdak (zowel particulieren als bedrijven) 

en het ‘voorhanden hebben’ van asbesthoudende materialen 

in dakbedekking impliceert dat de enkele aanwezigheid en/

of beschikbaarheid van asbesthoudend materiaal is verboden. 

Een andere vereiste is het contact met buitenlucht, wat dus 

betekent dat er geen verbod op toepassing is in gebouwen, zoals 

asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot.” 

Ook nieuw is artikel 11 van het Asbestverwijderingsbesluit: Lid 1: 

“burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten hebben 

tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving 

van dit besluit, voor zover dit betrekking heeft op handelingen 

met betrekking tot bouwwerken.” Lid 2 vermeldt: “Burgemeester 

en wethouders en gedeputeerde staten kunnen, gelet op de 

bepalingen in de Woningwet en het Bouwbesluit ook voor het in 

artikel 10 genoemde tijdstip de eigenaar van asbesthoudende 

dakbedekking gelasten deze te verwijderen als deze een gevaar 

oplevert voor de gezondheid of de veiligheid.” 

Over de reikwijdte van het artikel 11 van het asbestverwijderings-

besluit 2005, wees zij haar gehoor onder meer op de concen-

tratie van het toezicht. “Formeel is de minister van I&M 

verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van het 

Asbestverwijderingsbesluit, maar met het in werking treden van 

het asbestdakenverbod is dit geconcentreerd naar de gemeente 

V.l.n.r. Bas Baks, Harold Rorink, Elvira Baars, Marius Rijnten en Rianne Baumann.
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en de gedeputeerde staten. Gemeenten zijn het bevoegd gezag 

voor naleving van het Asbestverwijderingsbesluit, wat onverlet 

laat dat gemeenten alsnog kunnen handhaven op grond van de 

Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Gedeputeerde Staten is het 

bevoegd gezag voor naleving van het Asbestverwijderingsbesluit 

voor zover dit betrekking heeft op handelingen met betrekking tot 

een deel van de Brzo-inrichtingen (werken met gevaarlijke stoffen) 

en de IPPC-inrichtingen (vervuilende bedrijven). Gemeenten 

hebben hierbij twee handhavingsinstrumenten gemeente: Last 

onder dwangsom en last onder bestuursdwang”, aldus Baars, 

volgens wie de Tweede Kamer inmiddels meerdere vragen heeft 

gesteld over het wetsvoorstel, waaronder over de naleving van het 

asbestdakenverbod: Wat gebeurt er met daken die, ondanks dit 

verbod, niet vervangen zijn voor 2024? En hebben de gemeenten 

wel (voldoende) rekening gehouden met de gevolgen die de 

naleving van het asbestdakenverbod met zich meebrengt? 

Subsidieregeling sanering asbestdaken 
De CMS-advocate stipte tot slot ook de ‘Subsidieregeling sanering 

asbestdaken’ aan. Sinds 1 januari 2016 kunnen eigenaren van 

gebouwen met een asbestdak onder bepaalde voorwaarden 

een subsidie aanvragen om deze te renoveren. Desondanks is 

volgens haar inmiddels slechts een zesde van de totale hiervoor 

in aanmerking komende asbestoppervlakte verwijderd. Zij 

vertelde dat onder meer brancheorganisatie ZLTO actief is de 

agrarische bedrijven hieromtrent te informeren, te adviseren en 

te ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van collectieve inkoop 

van het saneringswerk en door vermindering van de regeldruk. 

Arcadis’ projectmanager Harold Rorink vulde aan dat er inmiddels 

ook steeds meer lokale initiatieven komen van gemeenten om het 

verwijderen van asbest te versnellen.

 

Panel
Na de pauze verzorgden Bas Baks (partner bij CMS) en Marius 

Rijnten (Technical Director Property bij Crawford & Company) 

een interactieve presentatie, waarbij zij hun ervaringen met 

asbestgerelateerde zaken deelden en ingingen op de vraagstukken 

die het Wetsvoorstel Asbestverbod op daken met zich meebrengt 

voor de verzekeringsbranche. Zij kregen enkele prikkelende vragen 

voorgelegd door dagvoorzitter Rianne Baumann, die zich daarbij 

mede baseerde op de vragen die vooraf waren ontvangen van 

aanwezigen. 

Rijnten benadrukte geen asbestdeskundige te zijn maar als 

schade-expert meer ‘een ervaringsdeskundige’. “Bij een melding 

zijn de cruciale vragen: is het inderdaad asbest? Zo ja waar zit het 

en hoe kunnen we een en ander zo goed mogelijk verwijderen? 

Daarbij schakelen we steevast een gespecialiseerd bureau in 

voor de asbestinventarisatie. Vervolgens wordt in overleg een plan 

van aanpak gemaakt voor het opruimen en het saneren van het 

asbest, termen die – ook in polissen - geregeld door elkaar worden 

gebruikt. “Hij zei daarnaast dat asbestschade doorgaans gedekt 

is op de brand- of milieuschadepolissen, waarbij hij geregeld zegt 

te constateren dat bij een echte calamiteit de maximumbedragen 

geregeld worden overschreden. Een ander veel voorkomend 

probleem doet zich in de praktijk voor bij vervuiling die wordt 

veroorzaakt op het terrein van de buren.

Verschil huidige en nieuwe situatie
Daarna belichtte advocaat Bas Baks (CMS) de juridische aspecten, 

waarbij hij wees op een opvallend verschil tussen de huidige 

situatie en die van na 2024. “Conform de huidige status mag je nog 

een asbestdak hebben en kunnen getroffenen bij vervuiling op hun 

erf die is veroorzaakt door een buurman geen aanspraak maken 

op een vergoeding op diens polis met als argument ‘onrechtmatige 

daad’, tenzij er sprake is van schuld. Maar na 2024 mag je dus 

geen asbestdak meer hebben en kun je de ‘vervuilende’ buurman 

dus wel aansprakelijk stellen voor de schade.”

De zaal wist beide panelleden ook geregeld te verrassen 

met lastige vragen over de asbestproblematiek en de 

verantwoordelijkheden en verplichtingen van betrokken partijen. 

Wat als een pandeigenaar na 2024 zijn asbestdak helemaal heeft 

ingeseald, waardoor de asbest dus niet is blootgesteld aan de 

buitenlucht? vroeg een ‘slimme’ aanwezige. Elvira Baars bracht 

hier (juridische) uitkomst. “Met ingang van 1 januari 2024 is 

volgens het Asbestverwijderingsbesluit (art. 10) verboden om 

asbesthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast als 

dakbedekking. Van dat uitgangspunt verder beredenerend maakt 

het niet meer uit of het dak dan is ‘ingepakt’, zodat je hier juridisch 

niet snel mee weg zal komen.”

Indemniteitsbeginsel en herbouwwaarde
Interessant was ook de discussie over de herbouwwaarde- en 

dagwaardeproblematiek in relatie tot het indemniteitsbeginsel, op 

grond waarvan een verzekerde ‘niet financieel wijzer’ mag worden’ 

van een schade. Daarbij werd van de zijde van verzekeraars door 

Michel Vilijn (MS Amlin en lid van de asbest issue-commissie van 

het Verbond van Verzekeraars) gewezen op de sterk toegenomen 

saneringskosten. “Het loopt zo langzamerhand de spuigaten uit.” 

Met het oog op de naderende 2024-termijn wordt door enkele 

verzekeraars voor een asbestdak een afschrijving toegepast, wat 

tot een discussie met vooral het makelaarsdeel van de zaal leidde. 

Ook verwees Vilijn naar de wettelijke bepaling dat asbest niet 

bewerkt mag worden. Daardoor kunnen kleine schades – 

hagelstenen door deel van het dak, enkele golfplaten eraf gereden 

door een landmaterieel-voertuig – niet hersteld worden, maar 

dient in principe het gehele asbestdak te worden vervangen. In 

combinatie met het aankomende verbod kan dit gevoelsmatig 

indruisen tegen het indemniteitsbeginsel.” Ook kwam de 

herbouwwaarde ter sprake voor panden die geen economische 

betekenis meer hebben, een kwestie die nu al speelt in agrarische 

sector en na 2024 voor elk gebouw met nog een asbestdak 

versterkt zal gaan spelen. 

Baks en Rijnten riepen de markt tot slot vooral op meer 

transparantie te betrachten naar betrokkenen over wat nu precies 

wel en niet gedekt is onder de betreffende polissen. Daarbij zeiden 

ze een rol te zien weggelegd voor brancheorganisaties VNAB, 

Adfiz, NIVRE en het Verbond van Verzekeraars. Moraal van het 

seminar: 2024 lijkt ver weg, maar is in wel dichterbij dan je denkt. 

Actie is dan ook geboden.”
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Harry Filon (Stichting Duurzaam Repareren):

VEEL VERZEKERAARS ZIJN NOG TOTAAL 
NIET BEZIG MET DUURZAAMHEID

Duurzaam werken, het heeft nog niet bij elk 
schadeherstelbedrijf de hoogste prioriteit. In de automotive 
branche vaak wel, want daarin wordt er volgens Stichting 
Duurzaam Repareren al uiterst duurzaam gewerkt. In 
de overige branches is er op het gebied van duurzaam 
schadeherstel echter nog een hoop winst te behalen.

Zo’n zes jaar geleden is de Stichting Duurzaam Repareren in het 

leven geroepen voor de automotive branche. “De branche was 

op dat moment zoekende om iets met duurzaamheid te doen 

en de opdrachtgevers gingen tegelijkertijd steeds meer eisen 

stellen aan bedrijven op het gebied van duurzaamheid”, legt 

bestuursvoorzitter Harry Filon uit. Duurzaam Repareren vormde zo 

een uitkomst voor beide partijen. 

Opdrachtgevers als verzekeraars, fleetowners, leasemaat-

schappijen en de ANWB hebben zich aangesloten bij Duurzaam 

Repareren en werken op deze manier alleen nog met bedrijven 

die een duurzaamheidscertificaat in het bezit hebben. Duurzaam 

Repareren zorgt vervolgens voor een keuring op het gebied van 

duurzaamheid van die bedrijven en voorziet ze, indien ze aan de 

eisen voldoen, van een duurzaamheidscertificaat. “Na een paar 

jaar kregen we echter opdrachtgevers, met name verzekeraars, die 

aangaven dat ze bijvoorbeeld hun brand- en waterschades ook op 

een duurzame manier wilden herstellen. Daar is Duurzaam Herstel 

uit voortgekomen.”  

Pakket van Eisen
Maar wat onderscheidt Duurzaam Herstel en Duurzaam 

Repareren nu van de andere keurmerken? Volgens Filon is dat 

onder andere het dynamische aspect. “Een keurmerk kan ook 

averechts werken”, zegt hij. “Wanneer je een vaste norm bepaalt, 

dan gaat iedereen zijn best doen om aan die norm te voldoen en 

vervolgens stopt de ontwikkeling. Je haalt op die manier eigenlijk 

alle innovatie eruit, terwijl we het tegenovergestelde willen zien. 

Wij stellen daarom een Pakket van Eisen op waar de bedrijven 

aan moeten voldoen en dat herzien we elk jaar. Zo komen er 

steeds meer nieuwe eisen bij.” Wanneer bedrijven het keurmerk 

aanvragen, zullen ze dus elk jaar moeten innoveren om het 

keurmerk te behouden. “Het keurmerk halen is nog niet eens zo 

ingewikkeld, het daadwerkelijk behouden is een stuk lastiger.”

Een ander essentieel verschil is dat het Pakket van Eisen zowel bij 

Duurzaam Repareren als bij Duurzaam Herstel wordt opgesteld 

door de opdrachtgevers in de branche zelf. Beide keurmerken 

hebben hiervoor een College van Deskundigen. Bij Duurzaam 

Repareren bestaat dit college uit de ANWB, verzekeraars, 

leasemaatschappijen en fleetowners en bij Duurzaam herstel 

uit verzekeraars, woningcorporaties en gemeentes. De 

opdrachtgevers bepalen zo wat ze belangrijk vinden op het gebied 

van duurzaamheid binnen een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld 

gaan om recycling van afvalstoffen of om het gebruik van 

milieuvriendelijke producten zonder schadelijke stoffen. 

“Door het zo te organiseren ontstaan inderdaad niet de 

meest duurzame oplossingen, maar wel de hoogst haalbare”, 

vertelt Filon. “Wanneer je hele duurzame oplossingen verzint 

waardoor het herstel twee keer zo duur wordt, dan gaat 

niemand meewerken. Ons doel is om als een soort katalysator 

het duurzaam herstel op gang te brengen en daarvoor heb je 

allereerst een bepaald volume nodig. We houden zeker ambities, 

maar we willen er wel voor zorgen dat de belangrijke bedrijven 

mee kunnen komen.”

Moeizame opbouw
In de automotive branche verloopt het duurzaam repareren al 

voorspoedig volgens Filon. Duurzaam Repareren heeft daar vrijwel 

alle bedrijven gecertificeerd die in hun ogen een belangrijke 

rol spelen in de branche. Daarnaast is het Pakket van Eisen bij 

Duurzaam Repareren al vrij gedetailleerd. Bij Duurzaam Herstel 

verloopt dit een stuk moeizamer.

Harry Filon: “Wanneer je een vaste norm bepaalt, dan gaat iedereen zijn 
best doen om aan die norm te voldoen en vervolgens stopt de ontwikkeling. 
Je haalt op die manier eigenlijk alle innovatie eruit, terwijl we het 
tegenovergestelde willen zien.”

Het keurmerk halen is nog niet eens 
zo ingewikkeld, het daadwerkelijk 

behouden is een stuk lastiger
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 “Dat komt ten eerste doordat duurzaamheid bij verzekeraars 

in de andere branches totaal geen prioriteit heeft. We hebben 

een paar verzekeraars zoals a.s.r., Aegon en Unigrant die zich 

vasthouden aan duurzaamheid, maar de rest is er nog helemaal 

niet mee bezig. Vanuit de Raad van Bestuur predikt men dat het 

bedrijf erg duurzaam aan het ondernemen is en doet het beloftes, 

maar op uitvoerend niveau merk je daar uiteindelijk niets van. Dit 

is vooral te zien bij de grote verzekeringsmaatschappijen. Daar 

is de afstand tussen de CEO en de mensen op het uitvoerende 

niveau namelijk ontzettend groot. Bovenin mag alles beloofd 

worden, maar onderin gebeurt er gewoon niets. Dat speelt bij ons 

wel parten bij Duurzaam Herstel.”

“Naast het gegeven dat verzekeraars buiten de automotive 

branche minder bezig zijn met duurzaamheid, is de sturingsgraad 

bij deze branches veel lager”, stelt Filon. “In de automotive 

branche is er een veel directere relatie tussen de opdrachtgevers 

en de bedrijven. Bij bijvoorbeeld water- of brandschade loopt het 

traject veel langer en komen er experts en tussenpersonen bij 

kijken. Veel verzekeraars verkopen daar gewoon hun polissen en 

besteden de rest van het werk uit aan anderen. Het percentage 

waarbij verzekeraars direct zaken doen, en dus meer invloed 

hebben op het bedrijf, ligt daardoor een stuk lager.” 

Behoefte consument
Op de vraag of de consument dan geen behoefte heeft aan 

duurzaam herstel antwoordt Filon ontkennend. “In de automotive 

branche speelt het wel wat meer bij consumenten aangezien 

iedereen wel jaarlijks bij een garage komt. Bij de  andere schades 

zijn veel mensen hier veel minder mee bezig. Die schades 

komen ten eerste al veel minder vaak voor en ze hebben minder 

beleving bij de eindconsument. Wij vinden dat daar dus echt de 

verantwoordelijkheid bij de verzekeraars ligt.”

Verder vertelt Filon dat de grote variëteit van bedrijven een 

obstakel is bij Duurzaam Herstel. Onder Duurzaam Herstel vallen 

namelijk alle schadeherstelbedrijven die niet bij de automotive 

branche horen. Zo gaat het om bijvoorbeeld aannemers, 

schildersbedrijven of reconditioneringsbedrijven. Bedrijven die 

bijna niets met elkaar gemeen hebben en die dus grotendeels 

behoefte hebben aan een eigen Pakket van Eisen. “Allereerst 

worden er weinig bedrijven gekeurd en de bedrijven die dan 

gekeurd worden, komen steeds uit een andere sector. In de 

automotive branche is ons Pakket van Eisen vooral zo groot 

geworden door feedback van bedrijven, feedback van auditeurs 

die de bedrijven keuren en door gedeelde ervaringen. Waar er bij 

Duurzaam Repareren ruim 2.500 bedrijven zijn aangesloten, ligt 

dat aantal bij Duurzaam Herstel rond de 250. Aangezien je volume 

nodig hebt om voldoende feedback te genereren, gaat het bij 

Duurzaam Herstel in een lager tempo.”

Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn
Een ander aspect dat ook meespeelt is de gedachte over de 

prijs. “Wij werken met de definitie van duurzaamheid van de 

VN-commissie Brundtland”, begint Filon. “De belangrijkste 

pijlers zijn daarbij voorkomen van verspilling, hergebruik en 

recycling op het gebied van grondstoffen, energie en Human 

Resource Management (personeel). Dit zijn echter niet alleen 

criteria van duurzaamheid, maar ook criteria die de kostprijs 

bepalen. Mensen zeggen bij duurzaamheid nog vaak dat ze er 

niet voor willen betalen, maar daar gaat het helemaal niet om. Je 

gaat juist je kostenplaatje beheersen. Hiermee maak je je bedrijf 

toekomstbestendig, bied je diensten aan voor marktconforme 

prijzen en zorg je ervoor dat je dat over tien jaar nog steeds kunt.” 

Wanneer je hele duurzame 
oplossingen verzint waardoor het 

herstel twee keer zo duur wordt, dan 
gaat niemand meewerken

Door duurzaamheid ga je juist je 
kostenplaatje beheersen

Duurzaamheid heeft bij verzekeraars 
in andere branches dan automotive 

totaal geen prioriteit

Op maatschappelijk gebied verduurzamen kan wel voor wat 

extra kostenposten zorgen. Denk hierbij aan het aanbieden van 

stageplekken, een eerlijk beloningssysteem hanteren of ervoor 

zorgen dat je een leerbedrijf bent. Bij het basiscertificaat zitten veel 

minder van deze maatschappelijke elementen, maar inmiddels 

heeft Duurzaam Repareren een certificaat voor gevorderden dat 

meer ingaat op deze punten. “Toen we ruim zes jaar geleden 

begonnen, zaten we midden in de crisis en zijn we hier van 

weggebleven. Nu de conjunctuur een stuk beter is, zien we echter 

dat de bereidheid bij opdrachtgevers een stuk groter is.”

Het certificaat voor gevorderden is nu echter alleen nog 

beschikbaar bij Duurzaam Repareren. “Bij Duurzaam Herstel 

ben ik al blij als we eerst wat volume krijgen en dan met name 

onder de verzekeraars”, licht Filon toe. “Ik weet nu eerlijk gezegd 

nog niet hoe we dat moeten doen, maar we blijven het gewoon 

proberen. Vooral bij verzekeraars in de brandvaria is dit nog een 

grote uitdaging, aangezien daar de affiniteit met duurzaamheid 

nog het meest gering is. We vergroten op dit moment wel het 

volume door ook woningcorporaties en gemeentes aan te sluiten 

bij Duurzaam Herstel. Dit zijn belangrijke en grote opdrachtgevers 

en zo hopen we de impact op de markt te vergroten. Hoe meer 

opdrachtgevers namelijk duurzaamheid willen, hoe groter 

uiteindelijk de bereidheid van de bedrijven zal zijn.”
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18e PIV Jaarconferentie:

EVOLUTIES IN DE LETSELSCHADE 
HEBBEN EFFECTEN OP HET WERK

In de letselschadebranche van de toekomst zal de verzekeraar meer een dienstverlener dan een financiële dienstverlener 
zijn, zullen de juristen alleen nog op zwaardere letsels worden gezet en moet de afwikkeling van lichtere letsels meer 
gestandaardiseerd en genormeerd worden. Dit waren enkele belangrijke vaststellingen tijdens de 18e PIV Jaarconferentie, op 
vrijdag 23 maart 2018 in Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Het Personenschade Instituut van Verzekeraars bestaat dit 
jaar twintig jaar. Alle reden dus voor een terugblik en een vooruitblik.

Volgens Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan 

de Erasmus School of Law in Rotterdam, zijn er tal van 

ontwikkelingen te verwachten – in de schade, in het recht en in de 

schadeafwikkeling. Voor wat betreft de schade wees Lindenbergh 

erop dat het aantal verkeersongevallen in vier jaar tijd met 27% is 

gestegen, na een lange periode van daling met 1 à 2% per jaar. 

Als mogelijke oorzaken noemde hij het gebruik van smartphones 

in het verkeer, de e-bikes en het verkeersgedrag van tieners. 

Hij wees ook op de toename met 14% van het aantal 

bedrijfsongevallen en de grotere risico’s die met voedsel hebben 

te maken. In de afgelopen jaren waren daar de salmonella in 

zalm en de finopril in eieren voorbeelden van. Lindenbergh zei er 

niet gerust op te zijn dat de toenemende modificatie van voedsel 

geheel veilig zal geschieden. 

Andere trends
Andere trends die hun weerslag op het schadebeeld zullen 

hebben, zijn volgens hem de vergrijzing, de toename van 

het aantal zzp’ers, de terugtredende overheid en de robotica 
Siewert Lindenbergh: “De gedragscode voor de afwikkeling van 
beroepsziekteclaims staat hoog op mijn wensenlijstje.”
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en domotica. Ook in het recht zijn volgens Lindenbergh 

ontwikkelingen te verwachten, hoewel het letselschaderecht 

volgens hem minder dan in de afgelopen twintig jaar leidend zal 

zijn op het gebied van rechtsontwikkeling. Die rol wordt meer 

en meer door het schadevergoedingsrecht op het gebied van 

financiële producten overgenomen. (In Engeland en Duitsland 

ligt dat anders. Daar is het schadevergoedingsrecht vooral 

ontwikkeld op het gebied van respectievelijk de scheepvaart en 

het automobilisme.) Enkele vraagstukken die zich in de toekomst 

zullen aandienen zijn die met betrekking tot de vergoeding van 

affectieschade, de normering van buitengerechtelijke kosten en 

het first partymodel voor verkeerschades.

De das omgedaan
Over de ontwikkelingen in de schadeafwikkeling zei Lindenbergh: 

“Er is in de afgelopen jaren veel aandacht aan het herstelgericht 

schaderegelen besteed. Het herstelgericht schaderegelen zou 

de toekomst hebben. Dat heeft het ook vast en zeker, maar mijn 

indruk is dat het in hoge mate beperkt blijft tot een debat over 

bevoorschotting en over de posten die daarvoor in aanmerking 

komen, ook als er van alles nog niet vaststaat.” 

Over de gedragscode voor de afwikkeling van beroepsziekteclaims 

zei Lindenbergh: “Die staat hoog op mijn wensenlijstje. Van 

alle ontwikkelde landen in Europa en zelfs daarbuiten bungelt 

Nederland onderaan. Sinds de arresten van de Hoge Raad in juni 

2013 (inzake de arbeidsrechtelijke omkeringsregel – red.) is de 

afwikkeling van beroepsziekteclaims de das omgedaan, dus daar 

moeten we iets mee – sommigen weten ook al wat, maar daar 

hebben we de handen nog niet voor op elkaar.” 

Nog een interessante ontwikkeling is de afwikkeling van kleine 

claims zonder buitengerechtelijke kosten. Lindenbergh: “Soms 

bedragen de buitengerechtelijke kosten honderd procent 

of meer ten opzichte van de claim zelf. Dat leert ons toch 

wel iets. De Engelsen hadden een nog groter probleem, met 

buitengerechtelijke kosten – of moet ik zeggen: gerechtelijke 

kosten – tot tweehonderdvijftig procent ten opzichte van de claim. 

Daar is inmiddels voor claims tot 1.000 pond, en binnenkort 

tot 5.000 pond, een ‘small claims track’ ontwikkeld: een soort 

procesmachine waar de claims doorheen worden geduwd 

en zonder veel gedoe er betrekkelijk snel weer uit rollen. Dit 

heeft in Engeland veel bedrijven die zich met personenschade 

bezighielden, de kop gekost.”

Ander type mens
Dit laatste aspect, de werkgelegenheid in de letselschadebranche, 

was het onderwerp van de inleiding door econoom en journalist 

Mathijs Bouman. Volgens hem is de angst voor verlies van 

werkgelegenheid door ontwikkelingen als automatisering, 

robotisering en de inzet van kunstmatige intelligentie van alle 

tijden. Hij betoogde dat het in de letselschadebranche ook zo’n 

vaart niet zal lopen. “Sommige banen zullen weliswaar verdwijnen, 

maar de werkgelegenheid als geheel zal niet afnemen. Laten we 

hopen dat u de dossiers die u behandelt, als unieke dossiers ziet, 

waarbij het menselijk contact heel belangrijk is.”

Hij vervolgde: “Ik kan me niet zo goed een wereld voorstellen 

waarin klanten het leuk vinden dat alles via een invulformulier of 

een chatbox op internet gaat. Uw werk is op fundamenteel niveau 

echt mensenwerk. Bovendien is het geen bulkbedrijf. Er zijn niet 

zo veel dossiers dat je daar alle beschikbare denkkracht op kunt 

inzetten om daar eens even keihard te gaan automatiseren.” 

Toch is het in de branche zelf de verwachting, zo bleek later 

tijdens het debat over het werkgelegenheidsaspect, dat er wel 

het een en ander staat te veranderen. De stelling dat de helft 

van de aanwezigen over vijf jaar zijn baan kwijt zal zijn, ging 

Matthijs Boumann: “De angst voor verlies van werkgelegenheid 
door ontwikkelingen als automatisering, robotisering en de inzet van 
kunstmatige intelligentie van alle tijden.”
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nagenoeg iedereen te ver, maar PIV-directeur Marjoleine van der 

Zwan zei: “Wel denk ik dat hier over vijf jaar een andere type 

mens in de zaal zal zitten, met andere vaardigheden. De pure 

juristen zullen op de echt zwaardere letsels worden ingezet. 

Met betrekking tot de lichtere letsels is het wenselijk veel meer 

te normeren en te standaardiseren.” Een andere stelling sloot 

daarbij aan: de afhandeling van kleine personenschades moet 

worden genormeerd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd, zodat de 

menskracht voor een persoonlijke afwikkeling van grotere schades 

kan worden ingezet. 

Mathijs Bouman: “Het is echter een illusie te denken, en ook een 

ontkenning van de werkwijze van bedrijven, dat als je door het ene 

geld overhoudt, je dat voor het andere kunt gebruiken. Wanneer 

het effectief is om kleine schades slimmer af te handelen, zullen 

bedrijven dat doen. Maar nog steeds zal dan het persoonlijk 

contact in zwaardere zaken worden geoptimaliseerd, zodat 

bedrijven hun winst kunnen maximaliseren.”

Achter problemen aanjagen
Hoe een onderneming ingrijpende veranderingsprocessen 

in goede banen kan leiden, was het thema van Pier Eringa, 

president-directeur van ProRail. In diverse rollen heeft hij bedrijven 

die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, klantgericht 

gemaakt. Vanuit die ervaring besprak hij hoe een bedrijf of een 

branche ervoor kan zorgen geloofwaardig voor de klant te zijn en 

erin kan slagen tot een goede dienstverlening voor grote groepen 

te komen. 

Eringa gaf aan dat dit binnen ProRail was aangepakt door op drie 

V’s te focussen: verbinden, verbeteren en verduurzamen. “Wij 

zijn van het verbinden”, zei hij. “Van verbinding met mensen en 

steden en van verbinding met de klant en andere stakeholders. 

Hoe zit dat met jullie? Hoeveel mensen in jullie bedrijven zijn 

vervreemd van de klant en vervreemd van het product? Volgens 

mij is er in jullie branche nog veel werk aan de winkel.” 

Over verbeteren zei Pier Eringa: “Bij ProRail moeten sommige 

dingen grandioos veel beter gaan dan nu het geval is. Wordt er 

bijvoorbeeld een bovenleiding kapotgereden, dan kan het vier of 

vijf uur duren voordat we de mensen uit de trein hebben. Dat moet 

veel sneller gaan. Wat we ook moeten verbeteren is de robuustheid 

van het systeem. We moeten laten zien dat we het anders willen, 

met minder wissels en minder overwegen. Ga ook in jullie branche 

op zoek naar meer robuustheid van de systemen!” 

Het verduurzamen concretiseerde Eringa in de vorm van positieve 

aandacht. “De conducteur in de trein is er niet om zwartrijders op 

te sporen, maar om mensen die een kaartje hebben gekocht, het 

gevoel te geven dat het goed is dat ze dat hebben gedaan. Een 

conducteur is een normbevestiger. En hoe zit dat bij jullie? Volgens 

mij jagen jullie veel te veel achter problemen aan!”

Omdenken
De deelnemers aan de PIV Jaarconferentie konden ’s middags 

workshops volgen over specifieke vaardigheden (effectief 

communiceren, Harvard-onderhandelen), nieuwe ontwikkelingen 

(innovaties in de rechtspraak, de nieuwe Algemene verordening 

gegevensbescherming, de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg) en bijzondere onderwerpen (de impact van een 

dodelijk arbeidsongeval, de bescherming van het vermogen uit 

een letselschade-uitkering). Ook was er gelegenheid om met 

wederpartijen specifieke dossiers te bespreken en zo mogelijk 

tot een goed einde te brengen. Het middagprogramma werd 

afgesloten met een zogenoemde Clinic Omdenken: over hoe men 

in mogelijkheden in plaats van in problemen kan denken. Gelet op 

al hetgeen te berde was gebracht, mocht het een gepast slot van 

de dag worden genoemd.

Madeline van der Zwan: “Over vijf jaar zal een andere type mens in de 
zaal zitten, met andere vaardigheden. De pure juristen zullen op de echt 
zwaardere letsels worden ingezet. Met betrekking tot de lichtere letsels is 
het wenselijk veel meer te normeren en te standaardiseren.”

Pier Eringa: “Hoeveel mensen in jullie bedrijven zijn vervreemd van de 
klant en vervreemd van het product? Volgens mij is er in jullie branche nog 
veel werk aan de winkel.” 

foto’s PIV
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LEADINSURANCE LICHTTE EERSTE 
TIPJES VAN DE BLOCKCHAIN-SLUIER OP
Voorafgaande aan de bijeenkomst die Leadinsurance organiseerde over  blockchain in de verzekeringsmarkt was er bij de 
40-tal aanwezigen een zekere scepsis aanwezig hieromtrent en werd het onderwerp door menigeen nog beschouwd als een 
‘ver-van-mijn-bed-show. Ruim een uur later was dat beeld bij de meesten grotendeels bijgesteld. Dat kwam enerzijds door de 
informatieve presentatie van Shujohn Ahmed van Cortex en anderzijds door de praktijkverhalen van advocaat Simon Sanders 
(CMS) en Eelco Wester (Allianz Global Coroporate & Specialty) tijdens het afsluitende panelgesprek met de zaal. Met name 
Wester’s verhaal over de ervaringen van een succesvolle pilot van AGCS met een captive in China, de VS en Zwitserland 
bracht het onderwerp blockchain – en de pragmatische toepassingen voor de verzekeringsbranche - een stuk dichterbij.

V.l.n.r. Sjaak Schouteren, Shujohn Ahmed, Eelco Wester en Simon Sanders.

Shujohn Ahmed gaf de aanwezigen een inzicht in het ontstaan 

en ontwikkeling van blockchain, dat in 2008 is uitgevonden door 

een pseudoniem Satoshi Nakamoto. Hij omschreef blockchain 

als een gedistribueerde en gemeenschappelijk database met 

niet-wijzigbare data. Hierbij zijn alle deelnemers eigenaar van de 

ledger (gedeeld grootboek) en ontstaat er één enkele betrouwbare 

informatiebron. In tegenstelling tot wat tot dusver mogelijk is 

kan via blockchain waardevolle data van ‘a naar b’ worden 

getransfereerd zonder tussenkomst van een derde (tussen)persoon 

of instantie. “Blockchain is een (betrouwbare) transformator van 

betrouwbare data via het (onbetrouwbare) internet”, aldus de 

inleider, die aansluitend toelichtte hoe blockchain in de praktijk 

werkt. Wat mede door de soms technische aard van de materie tot 

menige vraag uit de zaal leidde.

Géén technologische innovatie
Shujohn benadrukt dat ‘blockchain geenszins een technologische 

innovatie is, omdat het gebruik maakt van reeds bestaande 

technieken’. De eerste bekende toepassing is die van de 

bitcoins, en in de tweede generatie van blockchains zijn smart 

contracts geïntroduceerd. Vervolgens noemde hij een aantal 

specifieke karakteristieke eigenschappen van blockchain. 

“Iedereen moet meewerken volgens vooraf vastgestelde regels, 

het is cryptografisch beveiligd, de data zijn door middel van 

hashing beschikbaar voor iedereen, eenvoudig verifieerbaar en 

programmeerbaar, optimaal opgeslagen en liggen vast, waardoor 

ze derhalve door niemand zijn te wijzigen. Bovenal is snelheid één 

van de voordelen van blockchain.” 

Hij vertelde verder dat er momenteel in de wereld een beperkt 

aantal blockchain-platforms operationeel zijn: R3, Ripple, IOTA, 

Hyperledger, Ethereum, Bigchain en Multi Chain en dat wereldwijd 

zo’n 25 consortiums hiervan gebruik maken, waarvan de meeste 

(22) gestart zijn in 2016. Het gaat onder meer om 13 consortiums 

in de financiële dienstverlening en twee in de gezondheidszorg. 

Tien hebben hun basis is de VS, drie in het Verenigd Koninkrijk en 
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drie in Nederland. Daarnaast werken vier consortiums aan een of 

andere vorm van standaardisatie. Shujohn sloot zijn verhaal af met 

een antwoord op de hamvraag: what’s in it for us? Hjj noemde een 

zestal voordelen van het toepassen van de blockchain-technologie: 

het verbeteren van de performance, kostenvermindering, generen 

van nieuwe inkomstenbronnen, creëren van nieuwe innovatieve 

diensten, realiseren van vertrouwen en risicobeheersing.

Panel
De organisatie had als afsluiting een paneldiscussie gepland met 

inleider Shujohn Ahmed, Simon Sandsers (advocaat bij CMS) 

en Eelco Wester (Key Accountmanager bij AGCS), waarbij ‘ ter 

prikkeling’ één van d vier barkrukken was leeg gehouden voor 

de makelaar. Een bewuste keuze, omdat één van de stellingen 

waarover het panel en de zaal met elkaar de discussie moesten 

aangaan luidde ‘de (huidige) rol van de makelaar bestaat over 5 tot 

10 jaar niet meer’.

Sanders was positief over de komst van de blockchain-technologie, 

vooral vanwege de efficiency-voordelen – en daarmee de 

kostenvoordelen – die het met zich meebrengt. Ook noemde hij 

het een voordeel dat verzekeraars en makelaars hierdoor minder 

tijd gaan besteden aan hun administratieve werkzaamheden, 

waardoor er voor beide partijen weer meer tijd overblijft voor 

hun corebusiness: underwriting en advisering, waarbij in het 

blockchain-tijdperk vooral voor de makelaar een rol is weggelegd 

bij het opstellen van smart contract, een contract tussen twee of 

meer partijen dat is gecreëerd en opgeslagen in de blockchain dat 

veel verder gaat dan de huidige samenwerkingsovereenkomst.

Pilot internationaal verzekeringsprogramma
Vervolgens lichtte Eelco Wester een praktijkvoorbeeld van 

de succesvolle toepassing van de blockchain-technologie 

bij AGCS toe. Het betrof een pilot met een internationaal 

verzekeringsprogramma van een – bewust anoniem gehouden 

– captive voor de landen China, de VS en Zwitserland. Daarbij 

wordt door het AGCS-onderdeel Alternative Risk Transfer AG 

samengewerkt met EY (consultancy), Ginetta (digitalisering) en City 

Treasury and Trade Solutions (betalingsverkeer). De pilot bevestigt 

volgens Wester dat door middel van blockchain internationale 

verzekeringstransacties significant sneller en eenvoudiger kunnen 

worden verricht. Ook konden hierbij betalingen worden uitgevoerd 

en hadden de betrokkenen real time toegang tot de opgeslagen 

informatie en werd gebruik gemaakt van een klantvriendelijke 

interface. Westers’s verhaal bracht voor velen de praktische 

toepassing van blockchain in de verzekeringsbranche plotsklaps 

een stuk dichterbij.

De presentatie van Shujohn Ahmed en de beide korte inleidingen 

van Sanders en Wester leidde tot zoveel vragen dat er niet of 

nauwelijks werd toegekomen aan de beide andere stellingen: 

‘Blockchain is alleen mogelijk omdat we elkaar niet vertrouwen’ 

en ‘Kijkend naar ICO’s (Initial Coin Offerings) in de toekomst is 

iedereen co-verzekeraar.” Het deed dagvoorzitter Sjaak Schouteren 

opmerken: “Ik zie een vervolgbijeenkomst aankomen.” Wordt dus 

ongetwijfeld vervolgd.

www.obeg.nl
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Voorzitter George Oostrom wil nog optimalere samenwerking nastreven 
met markt en overheid

ANDERMAAL ZEER GESLAAGDE EDITIE 
VAN NIVRE’S RENDEZ VOUS D’EXPERTISE

Meer dan duizend aanwezige ingeschrevenen in het NIVRE-Register en relaties uit de 
verzekerings- en schaderegelingsbranche, een zestal bijeenkomsten voor de verschillende 
branchegroepen met tal van vakmatig interessante presentaties, een perfecte organisatie 
en een prima locatie. Het waren de ingrediënten die van de 2018-editie van het 
traditionele Rendez Vous d’Expertise andermaal een succes maakten. Het evenement 
werd voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden bij Hotel van der Valk in Vianen.

goed voor. We groeien, maar de uitdaging blijft”, aldus de NIVRE-

voorzitter, die voorafgaande aan het officiële programma tijdens een 

speciale lunchbijeenkomst een 20-tal zilveren jubilarissen toesprak, 

allen Register-Experts van het eerste uur. Daarbij sprak Dide 

Redegeld, voorzitter van Jong NIVRE, eveneens een 20-tal aspirant 

ingeschrevenen toe.

In zijn korte toespraak zei Oostrom in de toekomst een nog 

optimalere samenwerking met derden te willen nastreven. “Met 

de nadruk op samen. “Samen met de markten waarin wij actief 

zijn maar ook met de overheid, zoals bijvoorbeeld in het NAM-

dossier. Verbinden en samen, ook met u. Het is wat mij betreft 

gebaseerd op wederkerigheid, dus vraag u niet alleen af: ‘wat doet 

het NIVRE voor mij?’ maar ook: ’wat doe ik voor het NIVRE? Op die 

manier kunnen we verbinden om zo tot een nog professionelere 

beroepsgroep te komen. Onze markten vereisen aansluiting bij het 

NIVRE, nu, maar nog nadrukkelijker, in de toekomst.”

Op de volgende pagina’s verslagen van de zes bijeenkomsten van 

de verschillende branchegroepen.

NIVRE-voorzitter George Oostrom zei na afloop dan ook met 

tevredenheid terug te kijken op het evenement en bedankte zowel 

de besturen van de diverse branchegroepen als de professionele 

staf van de NIVRE-organisatie voor hun bijdragen hieraan. “Ik ben 

daar bijzonder trots op. Ik gebruik dat woord vaak en ook nu: ik 

ben trots op het NIVRE en al haar leden en dat mag u ook zijn”, zo 

sprak hij in zijn welkomstwoord tot alle aanwezigen in de speciale 

uitzending van ‘NIVRE TV’, die vooraf aan elke bijeenkomst werd 

getoond.

Veel bereikt
Hoewel Oostrom aangaf niet per se iemand te zijn die graag 

terugkijkt, zei hij er niet helemaal aan te ontkomen stil te staan bij 

wat het NIVRE in de afgelopen periode zoal heeft bereikt. Daarbij 

noemde hij onder meer de vereenvoudiging van de zij-instroom 

voor inschrijving in het NIVRE-Register door het terugbrengen 

van de ervaringstermijn naar drie jaar, de toename in de uitrol 

van e-learning, de aanpassingvan het tuchtrecht naar deze tijd 

met de voorzittersbeslissing, de definitieve komst van het register 

van schadeherstelcoaches en de introductie van het aspirant 

lidmaatschap voor jonge experts. “Kortom: het NIVRE staat er 
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ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra

VERBINDEN, VERJONGEN EN 
KWALITEITSBORGING

“Afgelopen jaar heeft het branchebestuur zich gericht op drie pijlers van deze branche namelijk: kwaliteitsborging, 
waar deze branche altijd en continu mee bezig is, verbinding tussen generaties en verjonging.” Met die woorden 
opende Rianne Baumann, voorzitter branchebestuur ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra, de bijeenkomst. De laatste 
twee pijlers zijn een uitdaging, zeker gezien de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen in de zaal. Daar de zorg in de 
beroepsgroep continuïteit is en door het verschil van inzicht hoe te verbinden en te verjongen heeft het branchebestuur 
bewust gekozen voor de spreker drs. Thomas Verhiel, specialist op het gebied van toekomst van werk en flexibilisering 
van organisaties, met zijn presentatie ‘Het Spel der Generaties’.

Aansluitend op het verzoek van NIVRE-voorzitter George 

Oostrom’s videoboodschap om te streven naar een nog optimalere 

samenwerking met derden, deed ook Rianne een oproep aan de 

leden van de branche ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra om 

niet alleen te kijken naar wat het NIVRE voor de experts doet, 

maar ook omgekeerd naar wat de brancheleden (kunnen) doen 

voor het NIVRE? “Met elkaar meer halen uit het NIVRE én méér 

brengen, maakt dat er verder gebouwd kan worden”, aldus Rianne 

Baumann, die namens het branchebestuur ook een oproep deed 

aan de aanwezige branchegenoten om vooral onderwerpen en 

ideeën aan te dragen voor seminars e.d. 

Op de eerste vraag van Thomas Verhiel via de ‘votemaster’ 

(een online tool die alle aanwezige leden voor aanvang van de 

presentatie hadden gedownload) was de toon al gezet: 92% man, 

8% vrouw en het geboortejaar ligt bij 60% van de aanwezigen 

tussen 1961 en 1975, de generatie X. De generatie Babyboomers 

met geboortejaar 1945 tot 1960 komt op 20% uit en de generatie 

Y met geboortejaar 1976 tot 1990 ook. Bijna 70% van de in 

de zaal aanwezige experts werkt in de ATV. Kortom, er dreigt 

vergrijzing en ook personeelskrimp, want tot 2020 verlaten 

775.000 babyboomers de arbeidsmarkt, terwijl er slechts 420.000 

jongeren toetreden. 

Dit veroorzaakt volgens de spreker spanning op de arbeidsmarkt. 

“Automatisering en robotisering zijn hard nodig en ook efficiënter 

werken. Rekening houden met de specifieke kenmerken van 

de generaties, helpt in de dagelijkse omgang en samenwerking 

met collega’s en klanten. Dit is zeker geen stof voor alleen HR-

medewerkers.” Er ontstond ook geregeld hilariteit in de zaal door 

gegeven antwoorden op de gestelde vragen, die ondanks de 

toezegging niet altijd anoniem waren, zoals ‘Wat vind je typische 

eigenschappen van de generatie Babyboom? En wat vind je 

typisch Y en X?’. Na de presentatie van Thomas Verhiel gingen 

de aanwezigen met elkaar in gesprek over de vaak kritische 

antwoorden, die via de votemaster naar voren kwamen.

Workshops
Na de pauze van alle branches, konden de leden van de ATV, 

Agrarisch en Monitoring Bouw&Infra kiezen uit een van de vier 

workshops gericht op de secties van deze branche.  De experts uit 

de sectie ‘Agrarisch’ woonden de workshop ‘Fosfaatrechten’ bij, 

verzorgd door Joost de Rooij (van Linssen Advocaten). Behandeld 

werden de actuele situatie én de knelpunten in deze sector. Met 

name het verbod om niet meer dierlijke meststoffen te produceren 

dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht, juridische/

civielrechtelijke aspecten en het fosfaatreductieplan zijn aan bod 

gekomen.

In de workshop die Annet van Duijn (Dirkzwager advocaten 

& notarissen) verzorgde zijn de ATV-experts op de hoogte 

gebracht van diverse uitspraken over de dekking onder de CAR-

verzekering aan de hand van vijf actuele praktijkvoorbeelden, 

zoals de waterlekkage bij Erasmus MC en een gasexplosie in 

een coffeeshop. Rianne Baumann (Crawford) en Jeroen van de 

Mortel (Context) verzorgden een workshop met als titel ‘Fake 

President Fraud’. Hierbij belichtten zij o.a. een actuele zaak over 

het verdwenen miljoenenbedrag dat Lazio Roma dacht te hebben 

overgemaakt aan Feyenoord voor de transfer van Stefan de Vrij, 

maar dit door activiteiten van criminelen aan de verkeerde partij 

heeft gedaan.

Voor de experts die zich bezighouden met Monitoring Bouw&Infra 

besprak Rob Meelker (Marree & Dijxhoorn Advocaten) in een zeer 

interactieve workshop met de aanwezigen de gevolgen van de 

invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking 

(AGV) per 25 mei. Hierbij gaf hij aan de hand van een groot aantal 

voorbeeldfoto’s, in een razendsnel tempo waarbij de humor niet 

werd geschuwd, aan wat conform de nieuwe wet- en regelgeving 

wel en niet vastgelegd mag worden. Door de praktische vragen 

uit de zaal vloog de tijd voorbij en konden niet alle vragen 

worden beantwoord.  Desalniettemin boden alle vier workshops 

de aanwezige voldoende praktische tips en handreikingen om 

daarmee hun voordeel te doen bij hun dagelijkse werkzaamheden.
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Branche Brand:

IN TEKEN VAN NADERE KENNISMAKING, 
GEZAMENLIJKE AANPAK EN OMDENKEN

Dit jaar heeft het branchebestuur Brand er bewust voor gekozen om tijdens het Rendez-Vous een wat korter programma 
met meer gelegenheid voor netwerken te organiseren voor de brandexperts, vanwege de (te) hoge werkdruk door alle 
storm- en vorstschades. “Sommige brandexperts zijn nog steeds bedolven onder de dossiers, waardoor ze ook geen tijd 
kunnen vrijmaken om verzekeraars en makelaars te spreken, die gelukkig hier in grote getale aanwezig zijn”, zo lichtte 
Josee Tomassen toe, voorzitter van het Branchebestuur Brand. Centraal stond de workshop ‘Omdenken’.

Zij stelde vervolgens de branchebestuursleden voor en belichtte 

de doelstellingen en activiteiten van de branchegroep Brand. 

“Het branchebestuur is een afspiegeling van de markt met 

brandexperts werkzaam in de co-assurantiemarkt, provinciaal, 

bij verzekeraars en de contra-experts”. Met deze presentatie 

hopen we meer betrokkenheid te creëren, door te laten zien wie 

het branchebestuur en de commissies vertegenwoordigen en wat 

we doen”, aldus Josee. In vogelvlucht belichtte zij de zaken die 

het branchebestuur Brand en de commissies en de werkgroepen 

de afgelopen periode hebben opgepakt, zoals de richtlijnen 

sloopbestek voor de opstalexperts en de procedure bij het bindend 

advies derde schatter, in de volksmond “arbitrage”. Op dit moment 

vindt een update plaats van de “Advieslijst Opstal-Inboedel” van 

het Verbond van Verzekeraars waarvan de laatste versie dateert uit 

2011. 

Verwijzend naar de oproep tot ‘wederkerigheid’ van NIVRE-

voorzitter George Oostrom in zijn ‘TV’-boodschap riep Josee 

Tomassen verder de aanwezigen op om zaken die van belang zijn 

voor de branche Brand samen aan te pakken. Het branchebestuur 

Brand verneemt graag van de ingeschreven in het NIVRE-Register 

Brand waar ze tegen aan lopen. Hiervoor is zelfs een speciaal 

e-mail adres aangemaakt: Brandidee@nivre.nl. “Waar kunnen we 

als  branchebestuur u als ingeschrevenen mee van dienst zijn? 

“Laat het weten en stuur een e-mail. Als branchebestuur zullen 

we hiernaar kijken en deze zaken daadwerkelijk oppakken”, aldus 

Josee, die verder de hoop uitspraak alle brandexperts terug te 

zien bij de 2019-editie van het Rendez-Vous d’Expertise. En niet 

alleen vanwege de gezelligheid, het geweldige eten en de prima 

bediening, maar ook voor een goed, pakkend programma. “Heb je 

een idee voor de invulling voor het Rendez-Vous van volgend jaar? 

Mail naar Brandidee@nivre.nl”

Na de presentatie eerde Josee de ingeschrevenen die hun zilveren 

jubileum vierden; NIVRE schade-experts Magna Kraaijeveld, Henk 

Verbruggen, Jan Visser en Bart de Vos. 

Activiteiten
Mathijs Hoek, voorzitter van de actieve Commissies Seminars en 

branchebestuurslid van het branchebestuur Brand, lichtte de 

activiteiten van de commissie toe en stelde de commissieleden 

voor. De commissie is samengesteld uit een evenwichtige verdeling 

van de disciplines opstal, inventaris/goederen, inboedel en 

bedrijfsschade experts. Voor het organiseren van de seminars, 

cursussen, kennissessies en specialistenbijeenkomsten, worden 

er binnen de commissie werkgroepen opgericht die zich 

bezighouden met de algehele organisatie; intakegesprekken, 

try-outs, locatiebezoeken etc. De cursus ‘Helder Rapporteren en 

Klantgericht e-mailen’, ooit ontstaan als idee binnen de commissie, 

is nu een vast onderdeel van de opleiding tot NIVRE-expert, iets 

waar we als commissie trots op mogen zijn”, aldus Mathijs Hoek. 

Voor de komende periode staan er meerdere onderwerpen op de 

ideeënlijst die raakvlakken hebben met het vak. De brandexperts 

kunnen zich nu nog inschrijven voor het ‘voorjaarsprogramma’; 

in mei is er een interactieve workshop ‘Je voornemens de Baas’, 

in juni ‘Asbest, wie kent het niet!’ en de Psychologie van het 

Schadespel. Aan het najaarsprogramma wordt momenteel gewerkt.

De bijeenkomst werd afgesloten met een interactieve workshop 

‘Omdenken’, een praktische filosofie waarmee je problemen 

in mogelijkheden kunt transformeren. Een interessant thema 

waarmee de aanwezige brandexperts en relaties uit de branche 

een aantal praktische tips kregen die ze kunnen meenemen in de 

dagelijkse praktijk.
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FLINKE SCHELDPARTIJEN BIJ DE BRANCHE 
MOTORRIJTUIGEN

Grensoverschrijdend gedrag, strategie en de toekomst waren de thema’s van de Rendez-Vous d’Expertise 2018 
voor de ruim 200 belangstellenden. Na het welkomstwoord per video van NIVRE-voorzitter George Oostrom werd 
de bijeenkomst namens het branchebestuur door dagvoorzitter Rob den Ouden (vice-voorzitter branchebestuur 
Motorvoertuigen) in goede banen geleid. Hij was tevens de eerste spreker van de geanimeerde middag.

Hij keek terug op de Rendez-Vous d’Expertise 2017 en de 

activiteiten in het afgelopen jaar in de diverse commissies van 

de branche Motorvoertuigen. Hij memoreerde de introductie van 

het hagelschadecalculatiemodel van NIVRE en de Belgische 

zusterorganisatie UPEX, de samenwerking met UPEX, de aanpak 

van diverse richtlijnen en de permanente educatie. Uiteraard 

eerde hij de ingeschrevenen die hun zilveren jubileum als 

NIVRE-expert vierden: de experts Martijn van den Berg, Adriaan 

Bol, Jan Dijkstra, Hans Nederlof, Eric Thorenaar, Ab Verbeeten, 

Anton Verhees, George Wissink en Hans Zwaan. Den Ouden 

introduceerde tot slot Maarten Hoogslag, die het onderwerp 

grensoverschrijdend gedrag ging behandelen.

Frustraties en pressie
Maarten Hoogslag is coach en trainer op het gebied van onder 

andere weerbaarheid, persoonlijke effectiviteit, communicatie en 

sociale vaardigheid. Hij is specialist in het trainen en coachen 

van mensen die werken op een plek waar veel onderling contact 

is. In zijn presentatie definieerde Hoogslag het begrip agressie 

aan de hand van voorbeelden en behandelde hij vervolgens 

veelvoorkomende patronen in de wijze waarop agressie iemand 

kan raken (impact), de verschijningsvormen ervan (soorten) en 

de mogelijke reactiestijlen (communicatie). In de praktijk van de 

autoschade-expert zijn ontladingen van frustraties en pogingen 

tot pressie herkenbare uitingen van agressie en het ‘meeveren’ en 

‘begrenzen’ mogelijke reactiestijlen.

Flink uitschelden
Hoogslag legde uit dat agressiviteit en subassertiviteit 

tegengestelde vormen van assertiviteit kunnen zijn. Assertief 

gedrag is een normaal volwassen en professioneel gedrag. Het is 

niets meer en niets minder dan rustig voor jezelf opkomen, gewoon 

zeggen wat je vindt, zonder de ander te kwetsen. Subassertieve 

mensen echter manoeuvreren zichzelf nogal eens in een 

slachtofferrol, terwijl anderen lang meegaand kunnen zijn en veel 

slikken, maar op een gegeven moment, vaak door een onbenullig 

voorval, plotseling agressief gedrag gaan vertonen. Ter illustratie liet 

Hoogslag zich door enkele aanwezigen in de zaal flink uitschelden 

en diende hij hen met enkele standaardzinnen effectief van 

repliek.

Interactieve deel
Het interactieve deel van de bijeenkomst werd verzorgd door Petra 

Boom, directeur van Amstel Vote. Dit bureau is gespecialiseerd 

in het vormgeven en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. 

Petra Boom had met het branchebestuur van de branche 

Motorvoertuigen een quiz voorbereid met acht technische en zes 

procedurele vragen, evenals een enquête naar standpunten over 

de toekomst van het vak en over de te volgen strategie van de 

branche. Over de uitkomsten zal nader worden gecommuniceerd 

door het branchebestuur Motorvoertuigen. 

www.nederland.mainplus.com


www.riskenbusiness.nl                      21

ONWILLIGE MELKVEEHOUDER TE GAST 
BIJ BRANCHEGROEP PERSONENSCHADE

Wie schade lijdt, heeft een schadebeperkingsplicht, maar in hoeverre geldt dit ook voor een letselschadeslachtoffer? 
In hoeverre mag men bijvoorbeeld verlangen dat een slachtoffer zich medisch laat behandelen? De Rendez-Vous 
d’Expertise 2018 voor de branche Personenschade stelde dit thema, de schadebeperkingsplicht, centraal. Aan het 
begin van de bijeenkomst werden de zilveren jubilarissen in het zonnetje gezet: Han Raasveld, Rob Andriessen, Frans 
van Cuijk en Joan van der Heyden. De branchegroep telt overigens nog een viertal jubilarissen - Arnold van Kouterik, 
Richard Tijink, Peter Potters en Berth Groot – maar die konden niet op de bijeenkomst aanwezig zijn.

Peter Knijp, advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten, 

noemde de problematiek van de schadebeperkingsplicht in de 

letselschadebranche ‘een mijnenveld’. Over op het eerste gezicht 

vergelijkbare zaken komen rechtbanken tot verschillende oordelen. 

De jurisprudentie op dit gebied lijkt op een lappendeken waar flink 

de mot in zit. Wellicht is er slechts één algemene lijn te trekken, 

namelijk dat men in de letselschade ‘terughoudend’ moet zijn in 

het opleggen van een schadebeperkingsplicht. Het is de dader die 

een slachtoffer in een bepaalde positie heeft gebracht en dan voelt 

het niet goed om aan het slachtoffer zware eisen te gaan stellen. 

Voor de rest moet men vooral de omstandigheden van het geval in 

ogenschouw nemen.

Drie deelgebieden
Om de aanwezige personenschade-experts bij het inschatten van 

de schadebeperkingsplicht enig houvast te geven, behandelde 

Peter Knijp drie deelgebieden waar de problematiek zich in deze 

branche het meest manifest voordoet. Daarbij gaat het om de 

vragen in hoeverre verzekeraars van slachtoffers mogen verlangen 

dat zij 1) zich medisch laten behandelen, 2) zich laten bijscholen 

om ander werk te accepteren en 3) van sociale voorzieningen 

gebruik maken. De vraag is bijvoorbeeld of iemand die als gevolg 

van een ongeval zo gehandicapt is dat zelfstandig wonen eigenlijk 

niet meer mogelijk is en het best naar een instelling zou verhuizen, 

ervoor mag kiezen toch in de eigen woning te blijven, met veel 

extra hulp en veel aanpassingen in huis. Of handelt zo’n slachtoffer 

dan in strijd met de schadebeperkingsplicht?

Casuïstisch
Peter Knijp: “Je ziet op alle deelgebieden dat heel goed naar de 

omstandigheden van het geval moet worden gekeken. Ook de 

jurisprudentie is ontzettend casuïstisch, dus ook erg afhankelijk 

van die omstandigheden van het geval. De Rechtbank Limburg 

ging ermee akkoord dat het slachtoffer van een ongeval zijn 

medische behandeling staakte en in een ander geval, ongeveer 

een jaar later, deed de Rechtbank Midden-Nederland dat niet. 

Het verschil tussen de twee zaken zat hem uitsluitend in de 

omstandigheden van het geval en dan met name in de ernst 

van het letsel. In de ene zaak ging het om een letsel met een 

ernstige psychische impact op de persoon van het slachtoffer 

en in de andere zaak betrof het een wat lastiger te duiden letsel, 

namelijk whiplash. Gaat het om de omscholingsplicht, dan moet 

bijvoorbeeld op omstandigheden worden gelet als de leeftijd, de 

opleidingscapaciteit en het arbeidsverleden. Op grond daarvan 

moet van geval tot geval worden beoordeeld wat het slachtoffer 

nog redelijkerwijs moet kunnen. Een rechter kan daar alle kanten 

mee op en dat maakt het enorm lastig.”

Been verbrijzeld
In het interactieve deel van de bijeenkomst werd onder leiding 

van Dianne Bleeker van Bleeker Training & Advies een casus 

gespeeld, met general manager personenschade bij Cunningham 

Lindsey Martin de Haan in de rol van melkveehouder en twee 

acteurs in de rollen van verzekeraar en belangenbehartiger. Het 

linkerbeen van de melkveehouder was bij een bedrijfsongeval 

verbrijzeld. Omdat hij zich in een rolstoel moest verplaatsen, moest 

de boerderij worden verbouwd en moest een melkrobot worden 

aangepast. Voor de bediening daarvan was het wenselijk dat de 

enkel van de boer werd vastgezet, maar de onwillige man zag dat 

niet zitten.

De boodschap was vooral dat de inhoud van een gesprek pas 

goed overkomt wanneer er geen beletselen in de vorm zijn. C’est le 

ton qui fait la musique! Dianne Bleeker licht toe: “Bij een gesprek 

waarbij het gaat om schadebeperking bij letsel is het noodzaak om 

bij verschillende niveaus van communicatie aan te sluiten. Zowel 

het inhoudelijk deel als het relationeel deel zijn van belang om 

alle aspecten van dit onderwerp goed ter sprake te brengen. Het 

vraagt moed en kennis om dit effectief te doen.”
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Scheepvaart & Techniek en Transport/Goederen

TWEE BIJZONDERE MARITIEME VERHALEN: 
HET VERVOER VAN ZWARE LADING EN DAT 

VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Living apart together. Het gehele jaar opereren de beide maritieme branchegroepen binnen het NIVRE - Scheepvaart 
& Techniek en Transport/Goederen – volledig gescheiden van elkaar, maar één keer per jaar tijdens het ‘Rendez-Vous’ 
komen ze ‘gezusterlijk’ bijeen met één gezamenlijke bijeenkomst. Ook dit jaar zijn de organisatoren erin geslaagd een 
programma te maken dat voor beide ’bloedgroepen’ interessant was: de bijzondere, geavanceerde techniek bij het 
vervoer van zware lading en de aspecten die om de hoek komen kijken bij het vervoer en de opslag van gevaarlijke 
stoffen.

De bijeenkomst begon ‘gescheiden’ met een afzonderlijke ‘Meet 

& Greet’, waarbij beide branchevoorzitters – Bart Leijssen, die als 

S&T-voorzitter wordt opgevolgd door René van Dijk (Arntz | Van 

Helden), en Walter Dekkers (T/G) – de ontwikkelingen binnen 

hun branchegroep schetsten en de doelstellingen en activiteiten 

belichtten.

Heavy lift en ander bijzonder vervoer
De eerste spreker was Wiebe Broeksma, Operations manager 

bij RollDock, het maritieme bedrijf dat een uniek concept 

heeft ontwikkeld voor het vervoer over water van zware en 

anderszins bijzondere lading. Doordat het schepen naar wens 

kan laten afzinken, kan hiermee op elke kadehoogte worden 

geladen en gelost. Nadat hij de aanwezigen eerst een korte 

schets had gegeven van het ontstaan, ontwikkeling, activiteiten 

en werkgebieden van zijn bedrijf, stond hij uitvoerig stil bij het 

unieke ontwerp, de werkwijze en de praktische voordelen van de 

bijzondere RollDock-schepen, waarvan er inmiddels meerdere, 

verschillende versies en modellen op de maritieme wateren in 

omloop zijn.

Vervolgens nam hij ‘de zaal’ in een helder verhaal mee in het 

gehele traject ‘van a naar b’ bij het transport van bijzondere lading 

en de vele technische en andere vaak bijzondere aspecten, risico’s 

en probleempunten die daarbij allemaal om de hoek komen 

kijken tussen de eerste melding van het vervoer tot en met de 

daadwerkelijke lossing. Aan de hand van tal van voorbeelden 

uit de praktijk van alledag, gelardeerd met aansprekende foto’s 

en een filmpje en vele illustraties die een goed beeld gaven van 

de werkwijze, verschafte hij de aanwezigen enerzijds een goed 

beeld van de risico’s die daarbij spelen en anderzijds van de 

mogelijkheden om ook de meeste bijzondere ladingen op een 

professionele en veilige manier op de gewenste bestemming te 

krijgen. Daarbij benadrukte hij het belang van de juiste mensen op 

de juiste plek met de woorden: ”Having the right people around 

the table at the right times crucial for a successful project!”

Gevaarlijke stoffen
De tweede inleiding werd verzorgd door de ervaren 

veiligheidsadviseur Cor Schot, die in zijn leerzame presentatie tal 

van praktische zaken met betrekking tot het vervoer en opslag 

van gevaarlijke stoffen belichtte. Daarbij ging hij onder meer in 

op het wettelijk kader van de vervoerswetgeving, waaronder de 

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, de implementatie daarvan in de 

Nederlandse wetgeving en de reikwijdte daarvan. Ook vertelde hij 

zijn aandachtig gehoor over de instanties die bevoegd zijn op de 

naleving daarvan toe te zien en controles uit te voeren, alsmede 

over de geldende gevarenklassen en de indeling daarvan. Zo wordt 

de mate van gevaar – groot, middelmatig of gering – aangegeven 

door verpakkingsgroepen.

Verder stond hij uitgebreid stil bij de geldende beveiligings-

voorschriften en de verplichtingen en verantwoordelijkheden 

van ondernemingen van de vele partijen die bij het vervoeren en 

opslaan van gevaarlijke stoffen betrokken zijn: de afzender, de 

vervoerder en de geadresseerde, maar ook de belader, verpakker, 

vuller, tankoperator en losser. “Wanneer een betrokkene gebruik 

moet maken van informatie van derden, mag hij erop vertrouwen 

dat deze juist is”, zo benadrukte Schot, die verder wees op 

de plicht dat conform artikel 47 WVGS elk incident, hoe klein 

ook, gemeld moet worden. In dit verband benoemde hij enkele 

actiepunten van wetgever/handhaver, waaronder de wetgeving 

t.a.v. brandveiligheid en de ladingzekering van containers. Hij 

besloot zijn verhaal met een groot aantal aansprekende foto’s die 

aantoonden waar het in de praktijk van alledag zoal mis kan gaan.

 



www.riskenbusiness.nl                      23

Toedrachtonderzoekers en Coördinatoren Fraudebeheersing

NIEUWE INZICHTEN IN DE VELE OPENBARE 
INFORMATIEBRONNEN OP INTERNET EN EEN 

KIJKJE IN DE BRABANTSE ONDERWERELD
Nieuwe inzichten in de mogelijkheden om via gebruikmaking van de talrijke openbare bronnen op het internet de 
gewenste onderzoeksgegevens te achterhalen en een kijkje achter de deur van de Brabantse, ‘de drugsschuur van 
Europa’. Dat was het programma dat de aanwezigen bij het programma van de Toedrachtonderzoekers en Coördinatoren 
Fraudebeheersing kregen voorgeschoteld tijdens het Rendez Vous d’ Expertise.

De huidige digitale wereld biedt onderzoekers en fraude-

coördinatoren vandaag de dag een schat aan mogelijkheden 

om achter de gewenste onderzoeksinformatie te komen, hield 

Christiaan Triebert de aanwezigen voor. Daarbij wees de 27-jarige  

onderzoeker/onderzoeksjournalist, die deel uitmaakt van de 

bekende Bellingcat- en Airwars-onderzoekteams, onder meer 

op de talrijke openbare bronnen die het world wide web, in zich 

herbergt, waaronder social media en satellietbeelden. 

Aan de hand van een aantal politiek beladen voorbeelden – MH17, 

de Coup in Turkije en opsporen van IS-aanhangers – liet hij zien 

hoe hij de ‘openbare bronnen’ gebruikte voor hun onderzoeken. 

Zo deed Bellingcat in samenwerking met een TV-zender een 

fraudeonderzoek inzake een hoge OM-functionaris in Oekraïne, 

“Mensen maken van alles foto’s en delen die ook massaal. Vooral 

van bijzondere gebeurtenissen, zoals een militair konvooi, een 

BUK-raket of een exclusieve auto. Daarnaast zijn er mensen met 

hele bijzondere hobby’s, zoals het verzamelen van kentekens, 

waarmee je je voordeel kunt doen bij onderzoeken”, aldus Triebert, 

die ook de mysterieuze en militaire locaties besprak die door 

de hardloopgegevens van Strava werden geopenbaard. Nadat 

nota bene de legerleiding dit aan Amerikaanse militairen had 

aangeboden om het sporten te bevorderen.

Stuk voor stuk voorbeelden waarmee de aanwezigen hun voordeel 

kunnen doen bij hun eigen onderzoekswerk. Dat wellicht wat 

minder spannend is dan dat van de jonge onderzoeker, maar 

waarbij de toegepaste methodieken minstens net zo effectief 

kunnen zijn.

De drugsschuur 
‘Brabant is de drugsschuur van Europa!’ Een statement dat velen 

met ongeloof zullen aanhoren. Zo ook de aanwezigen bij de 

lezing van Bram Endedijk, journalist NRC, maker van het NPO2-

programma ‘ De Zaak van je Leven’ en auteur van het boek ‘ We 

regelen het zelf wel’, dat een kijkje verschaft in de wereld van de 

Brabantse penoze. Sprekend met een toepasselijke Brabantse 

tongval schetste hij een even helder als schokkend beeld van de 

criminele praktijk van alledag, waar zowel op het platteland als 

in woonwijken van de steden de wietteelt welig tiert en tal van 

drugslaboratoria (XTC) te vinden zijn.

Daarbij refereerde hij onder meer aan een inventarisatie van 

burgemeesters in een deel van Noord-Brabant waaruit naar voren 

kwam dat driekwart van de boeren in hun regio ooit benaderd is 

door criminelen, soms netjes en vriendelijk maar ook wel eens 

dreigend, om een wietplantage of drugslaboratorium in hun schuur 

of loods te plaatsen. Hij wees op het grote aantal moorden in 2015 

in West-Brabant, grotendeels gerelateerd aan de synthetische 

drugsscene, dat zelfs hoger lag dan in Amsterdam, en de recente 

vondst van twee lijken in een woonwijk in Kaatsheuvel als gevolg 

van een vergiftiging bij de productie van XTC.

Ook voor de overheden blijkt de omvang van de wietteelt en XTC-

productie groter dan verwacht. Endedijk schrijft dat onder meer toe 

aan de Brabantse ‘Omerta’: velen weten wat er (ongeveer) speelt, 

maar niemand zegt wat. Dat heeft volgens hem twee oorzaken: 

een alom aanwezig wantrouwen jegens de overheid (gemeente, 

politie etc.) en het feit dat vrijwel iedereen in de omgeving van 

de criminelen op de een of andere manier van de malafide 

activiteiten profiteert, onder wie soms zelfs advocaten, notarissen 

en verzekeringsmensen.

Christiaan Triebert  (bron Christiaan Triebert.com)



www.riskenbusiness.nl                      24

Hij sloot af met een niet al te optimistisch toekomstbeeld: Ondanks 

de nieuwe, aangescherpte aanpak van de criminaliteit, waarbij 

criminelen vooral in de portemonnee wordt aangepakt, zei hij te 

verwachten dat de problemen niet binnen twee tot vijf jaar zullen 

worden opgelost. Bovendien vindt hij dat hierbij teveel de focus ligt 

op de kleine crimineel, de schil om de ’grote jongens’ heen, wat de 

bestaande aversie tegen de overheid verder versterkt.

Dat de aanwezigen te spreken waren over het geboden 

programma, bleek overduidelijk toen een van de sprekers vroeg 

of zijn verhaal interessant was. Nog voordat hij was uitgesproken, 

schalde al een volmondig ‘ ja’ door de zaal.

Bram Endedijk

foto’s NIVRE


