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Specialists in Technology

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel 
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van 
AREPA Nederland zijn ondergebracht in vier divisies, elk met een eigen expertise:

 AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
 techniek na calamiteiten. 
 AREPA Maintenance & Services voert reinigingswerkzaamheden uit in het kader 
 van onderhoud.
 AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties, 
 machines en apparatuur.
 AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied van 
 elektrische veiligheid.
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Wow!

De reactie die onze specialisten dagelijks krijgen 
als ze een schade onzichtbaar hebben hersteld. 
En door de constante ontwikkeling van nieuwe  
reparatietechnieken in ons Novanet Lab is 
reparatie nu nóg vaker toepasbaar. Benieuwd 
naar de reparatiemogelijkheden voor schade 
aan keukens, gevels & kozijnen, sanitair, 
iinterieur en vloeren? 

www.novanet.nl
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De Register Expert

vanaf pagina 47

Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

voorwoordINHoUd

bewogen jaar 

In deze column geef ik tweemaandelijks mijn visie over actuele 
zaken die de markt bezighouden. Ik vertel geen nieuws als ik erop 
wijs dat de expertise-, reconditionerings- en schadeherstelbran-
che niet de beste periode uit de historie doormaken. In deze uit-
gave van Schade Magazine wordt dat nog eens benadrukt door 
BELFOR-directeur, die in een interview aangeeft dat ‘qua prijstel-
ling de rek er zo’n beetje uit begint te raken’ en ‘we met de huidige 
tarieven zo langzamerhand tegen de grens van het haalbare aan-
schuren’. Dat het de schaderegelingsbranche wat minder voor de 
wind gaat blijkt ook uit diverse polls die we rond de jaarwisseling 
in onze wekelijke Schade Nieuwsbrief hebben uitgezet. Daaruit 
komt naar voren dat iets meer dan een derde van de reagerende 
schadeprofessionals denkt dat zowel expertisebureaus als recon-
ditoneringsbedrijven 2016 afsluiten met een hogere omzet dan 
in 2015 en dat een kleine 30% zelfs een teruglopende expertise-
omzet verwacht en 35% een teruglopende omzet uit reconditi-
oneringswerk. Een kleine kanttekening om de (schaderegelings)
burger moed te geven: begin vorig jaar voorspelde een soortgelijk 
percentage een omzettoename voor de expertisebranche, terwijl 
aan het einde van dat jaar ruim 60% van mening was dat de to-
tale omzet uit schade-expertises in 2015 was toegenomen.  

De ‘minder vette’ jaren voor de schaderegelingssector zijn ook 
niet zonder gevolgen gebleven voor ons vakblad. Nadat we in 
2014 al noodgedwongen terug moesten in het aantal redactie-
pagina’s, hing aan het eind van het eerste kwartaal de toekomst 
zelfs aan een zijden draadje. Een doorstart onder een nieuwe 
uitgever maar met vrijwel allemaal dezelfde mensen werd, mede 
met onze trouwe adverteerders, mogelijk. Zo hebben we met 
elkaar Schade Magazine kunnen behouden, een gegeven dat 
naar onze mening het overtuigende bewijs is dat er in de scha-
deregelingsmarkt een grote behoefte is en blijft aan dit vakblad. 
Een nieuwsplatform met een dagelijks geactualiseerde website, 
een goed gelezen wekelijke nieuwsbrief en het tweemaande-
lijkse magazine voor verdieping en achtergronden bij het scha-
denieuws. Helaas heeft De Register Expert digitaal door te gaan, 
maar met een uitbreiding van het aantal redactiepagina’s en een 
nieuwe, frisse vormgeving gaan uitgever en redactie enthousiast 
en vol vertrouwen het komende jaar tegemoet. Zodat u als lezer 
verzekerd blijft van het enige echte vakblad voor de schaderege-
lingswereld en daarmee van het actuele nieuws en achtergron-
den op uw vakgebied. 

volg ons ook op twitter: 
www.twitter.com/schademagazine

Jan van Stigt Thans
hoofdredacteur

Dé Letselschadehulpdienst wil uitgroeien tot de nieuwe marktstandaard in 
de personenschademarkt
Vertegenwoordigers van de drie initiatiefnemers  lichten het hoe en waarom van 
de komst van hun nieuwe gezamenlijke bedrijf toe.
 
Hevige concurrentie en cyberincidenten grootste nieuwe 
bedreigingen in veranderend risicolandschap 
Verslag van de Allianz Risk Barometer 2016.

Bij BELFOR is alles gericht op de beleving van de eindklant  
Directeur Leo Mulder en manager marketing & Sales Patrick Neeleman over de 
strategische keuze, de verhuizing  en hun visie op de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen in de markt.

Hoe heurt het eigenlijk in de letselschadepraktijk?
Samenvatting van het 27e LSA Symposion in Amsterdam.

SchadeBedrijvigheden: Nieuws van het bedrijven- en organisatiefront.

Rubriek ‘Frisse blik’: Hans Coffeng
In deze rubriek laten we telkens een directielid uit de verzekerings- en schade-
regelingsbranche aan het woord die afkomstig is uit een andere bedrijfstak en 
zijn visie geeft op de bedrijfstak waarin hij of zij nu werkzaam is. 

Jubilerend Cunningham Lindsey Dutch Caribbean ziet ook commercieel 
toekomst zonnig tegemoet
‘Overzees’ interview met managing director Katinka van Eekelen.

Recordaantal natuurrampen, afnemende schadelast
Verslag van drie inventarisaties van het aantal natuurrampen en de hiermee 
gepaard gaande schadelast: Aon Benfield, Munich Re en Swiss Re.  

Diefstallen motorvoertuigen voor het eerst sinds jaren onder de 30.000
Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse overzicht van de 
diefstalcijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

Gestaag groeiend KakesWaal ziet opdrachtgevers primair 
kiezen voor kwaliteit en klanttevredenheid 
Impressie van het ‘Open Huis’ ter gelegenheid van de opening van het geheel 
vernieuwende kantoorpand in Zaandam. 

SchadeBerichten: Kort schadenieuws uit het buitenland

Volledige vergoeding of adequate erkenning?
Verslag van het symposium ‘Volledige vergoeding of adequate erkenning’, met 
aandacht voor de behandeling van enkele grote personenschadezaken.
 
De jeugd van tegenwoordig: Leslie Keijzer (HBS expertises) geeft antwoord op 
een aantal prikkelende vragen.
 
Uit de praktijk
Bijdrage van Wim van der Liet (Cunningham Lindsey) over ‘Expertise 2.0: de 
verschuiving van het rapport naar oplossingen voor complexe vraagstukken.

People’s business: Fotoreportage van de officiële opening van het nieuwe pand 
van TOP Expertise in Rotterdam-Hoogvliet.

SchadeBerichten: Kort schadenieuws uit eigen land 

SchadeTransfers: nieuws van de arbeidsmarkt

SchadeKalender: evenementen op schade-, riskmanagement en verzekerings-
gebied in de komende periode.
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‘Dé Letselschadehulpdienst’ wil uitgroeien tot de nieuwe marktstandaard  

Salvage 
bij letselchades

De initiatiefnemers van Dé Letseschadehulpdienst: v.l.n.r. Toine Raasveld, Martin de Haan en Johannes Marinus : “Wij zijn zo overtuigd van 
de kracht en voordelen van onze unieke aanpak dat wij verwachten dat deze op termijn zal uitgroeien tot de nieuwe marktstandaard in 
letselschadeland. Er is sprake van een win-winsituatie voor alle betrokkenen.”   
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p E R S o n E n S c H a D E

In de regel wordt in ons land letselschadeslachtoffers na een on ge val vanuit de verzekeringsbranche 
pas de noodzakelijke persoonlijke hulp en ondersteuning geboden vanaf het moment dat de aan-
sprakelijkheidsdiscussie is afgerond, gemiddeld na een maand of drie. En dat terwijl slachtoffers juist 
in de eerste fase van hun letsel behoefte hebben aan adequate hulp, vinden cunningham Lindsey 
personenschade, Raasveld Expertise/MetZorg en claims managementbedrijf inTrust. De drie bedrijven 
hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot ‘Dé Letselschadehulpdienst’, een aparte entiteit waar-
mee letselschadeslachtoffers in het vervolg al vanaf de eerste dag na een ongeval persoonlijke hulp 
kan worden geboden. “onze dienstverlening laat zich het best vergelijken met de hulpverlening en 
werkwijze van de Stichting Salvage na brand.”

We spreken over het nieuwe initiatief op letselschadege-
bied met vertegenwoordigers van de drie betrokken par-
tijen: Martin de Haan, die als directeur leiding geeft aan 
de 64 medewerkers tellende afdeling Personenschade 
bij Cunningham Lindsey, Toine Raasveld, directeur van 
zowel het voor de WA-kant werkende letselbureau Raas-
veld Expertise (35 medewerkers) als van zorghulpverle-
ningsbureau MetZorg, en Johannes Marinus , als general 
manager verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
het in ons land 60 medewerkers tellende claimsmanage-
mentbedrijf inTrust en inmiddels ook verantwoordelijk 
voor de TPA (Third Party Administration)-activiteiten van 
het CL-concern op het Europese vasteland.

DooRn In HET oog
Aan de komst van Dé Letselschadehulpdienst ligt ten 
grondslag dat het de initiatiefnemers een doorn in het 
oog is dat in ons land de hulpverlening aan letselscha-
deslachtoffers pas laat op gang komt. De Haan spreekt 
zelfs van een persoonlijke frustratie: “Bij een verkeers-
ongeval wordt de auto weggesleept en de bestuurder 
desgewenst naar huis gebracht, maar zodra er sprake 
is van letsel wordt hier in de beginperiode minder aan-
dacht aan besteed. Dat is eigenlijk te gek voor woorden, 
want juist in het begin kan het slachtoffer en zijn naaste 
omgeving steun het best gebruiken, vooral ook bij de da-
gelijkse gang van zaken zoals het huishouden, opvang 
van en naar school brengen en halen van de kinderen. 
Bovendien is het juist ook vanaf het begin van groot be-
lang om de omgevingsfactoren in ogenschouw te nemen. 
Daar willen wij met ons initiatief een oplossing voor aan-
dragen.”

Raasveld wijst daarnaast op de emotionele kant die bij 
letsel om de hoek komt kijken. “Dat moet zeker niet wor-
den onderschat. Slachtoffers zijn na een ongeval met 
letsel vaak zo emotioneel dat het voor hen lastig is rati-
onele beslissingen te nemen. Ook daarin kunnen wij hen 

bijstaan en ondersteunen”, aldus Raasveld, volgens wie 
Dé Letselschadehulpdienst met haar aanpak het accent 
verlegt van de financiële compensatie naar de persoon. 
Met andere woorden; een andere valuta voor letselscha-
de dan de euro.

Hij vervolgt: “Ons credo luidt dan ook ‘Natuurlijk helpen’, 
dat op meerdere manieren is uit te leggen. Enerzijds is 
onze ambitie dat hulpverlening vanzelfsprekend wordt, 
omdat het nu eenmaal sociaal, maatschappelijk en wen-
selijk is om mensen te helpen die als gevolg van een on-
geval allerlei wezenlijk veranderende omstandigheden 
op zich af zien komen. Anderzijds helpen wij letselscha-
deslachtoffers op een vriendelijke, menselijke manier 
en bieden wij daarnaast onze dienstverlening in natura 
aan.” Marinus haakt in: “Dat doen we onder meer door 
gedupeerden een luisterend oor en een helpende hand 
te bieden, ons goed in te leven in zijn of haar situatie en 
het ontstane probleem op te lossen. Op die manier be-
vorderen we tegelijkertijd zijn of haar herstel en zelfred-
zaamheid, zodat men het ‘oude leven’ weer zo veel en zo 
snel mogelijk kan oppakken.” 

WERkWIJZE
Dé Letselschadehulpdienst beoogt met haar aanpak dat 
iedereen die als gevolg van een ongeval letsel oploopt, 
direct – vanaf dag één - de noodzakelijke hulp en onder-
steuning krijgt die hij/zij nodig heeft. De dienstverlening 
omvat drie pijlers: Zorg (verpleging & verzorging, mentale 
ondersteuning, wachttijdbemiddeling en medische al-
ternatieven), Algemene dagelijkse verzorging (huishou-
delijke hulp, mobiliteitshulpmiddelen, ondersteuning 
mantelzorg en tijdelijke toegankelijkheid van de woning) 
en Sociale hulp (kinderopvang, boodschappenservice, 
hondenuitlaatservice en sociaal maatschappelijke on-
dersteuning. “Het zijn vormen van praktische hulpverle-
ning die vanuit MetZorg al sinds 2012 voor een deel wor-
den aangeboden aan betrokkenen bij letselschade en 

Slachtoffers zijn na een 

ongeval met letsel vaak 

zo emotioneel dat het 

voor hen lastig is 

rationele beslissingen 

te nemen. Ook daarin 

kunnen wij hen bijstaan 

en ondersteunen



4      www.schademagazine.nl

waar dus al enkele jaren ervaring mee is opgedaan. Het 
grote verschil is dat deze hulpverlening tot dusver pas in 
een later stadium wordt ingezet: vanaf het moment dat 
er duidelijkheid is over het aansprakelijkheidsvraagstuk”, 
licht Raasveld toe. “Dit met als gevolg dat mensen zelf 
al de nodige hulp via een andere weg hebben geregeld. 
Helaas blijkt deze hulp niet altijd adequaat te zijn en vol-
doet deze ook niet altijd aan de behoefte.”

De drie initiatiefnemers hebben de nieuwe dienstver-
lening onder een aparte entiteit ondergebracht, die 
operationeel wordt geleid door Lex Stegerhoek en Tim 
Beekhuijzen.”Marinus: “Een bewuste keuze, omdat wij 
de diensten van Dé Letselschadehulpdienst voor alle 
marktpartijen toegankelijk maken: verzekeraars (WAM, 
AVB/Medische aansprakelijkheid, Schadeverzekering 
Inzittenden, Rechtsbijstand, Ongevallen, Zorg etc.), in-
termediair, volmachtbedrijven, belangenbehartigers en  
idealiter direct aan consumenten. Als inTrust zijn wij 
vooral organisatorisch bij het initiatief betrokken en leve-
ren wij vanuit onze regiefunctie de mankracht en facilitei-
ten voor de eerste telefonische opvang; een portaal dat 
als eerste aanspreekpunt fungeert voor Dé Letselschade-
hulpdienst.”

Dé Letselschadehulpdienst heeft de beschikking over 
een team van ca. 20 speciaal opgeleide en ervaren me-
dewerkers, die 24/7 paraat staan om na de melding de 
betrokken persoon met letsel, eventueel los van de aan-
sprakelijkheidsvraag, professioneel bij te staan, verder 
op weg te helpen en in overleg de juiste hulpverlening op 
het juiste moment aan te bieden. Indien nodig gaat een 
medewerker persoonlijk bij het letselslachtoffer langs 
om aan de hand van de thuissituatie en persoonlijke 
omstandigheden de juiste hulpbehoefte vast te kunnen 
stellen. De kosten van inschakeling worden in de regel 
vergoed door de eigen verzekeraar of de (verzekeraar van 
de) aansprakelijke partij. “We nemen in die zo cruciale 
beginfase van het herstel van het letselslachtoffer vanaf 
het eerste moment de regiefunctie voor onze rekening. 
Onze dienstverlening laat zich wat dat betreft vergelijken 
met de hulpverlening en werkwijze van de Stichting Sal-
vage na brand”, vergelijkt De Haan.

WIn-WInSITuaTIE
De initiatiefnemers zijn zo overtuigd van de kracht en 
voordelen van de unieke aanpak van Dé Letselschade-
hulpdienst dat zij verwachten dat deze op termijn zal 
uitgroeien tot de nieuwe marktstandaard in letselscha-
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deland. “Er is sprake van een win-winsituatie voor alle 
betrokkenen”, vinden zij.  “Door de hulpverlening vanaf 
dag één wordt voorkomen dat letselslachtoffers in die 
cruciale eerste fase na een ongeval in het vervolg niet op 
weg worden geholpen”, noemt De Haan. “Uiteindelijk ver-
groot onze hulp en ondersteuning de zelfredzaamheid 
van gedupeerden, zodat zij eerder weer hun leven kun-
nen oppakken. “Daardoor krijgt het slachtoffer hierdoor 
een betere uitgangspositie”, vult Raasveld aan.

Behalve gedupeerden heeft volgens De Haan, Raasveld 
en Marinus ook de gehele verzekeringsbranche baat bij 
de voordelen die de aanpak van Dé Letselschadehulp-
dienst met zich meebrengt. “In de eerste plaats in de 
vorm van een grotere klant- slachtoffertevredenheid. 
Gedupeerden worden immers sneller geholpen door een 
ervaren specialist, die oprecht aandacht aan zijn/haar 
problemen geeft en met hem of haar meeleeft. Daarvan 
gaat een positief effect uit op het aanzien en imago van 
de gehele letselschade- en verzekeringsbranche”, bena-
drukt Marinus. 

pILoT
Volgens De Haan heeft wetenschappelijk onderzoek uit-
gewezen dat de herstelperiode van een slachtoffer vele 
malen sneller gaat wanneer hij of zij zich uitsluitend 
hoeft te focussen op het eigen herstel. “Bovendien is bij 
de gehouden pilot naar voren gekomen dat onze aanpak 
een aanmerkelijke schadelastvermindering voor verze-
keraars met zich meebrengt. Bij schades tot 25.000 euro 
zijn de transactiekosten aantoonbaar teruggebracht.” 
Marinus wijst daarnaast op de kortere doorlooptijden, 
die naar voren zijn gekomen uit de verschillende pilots. 
Daarbij verdienen in zijn ogen ook de deelnemende ver-
zekeraars de waardering voor hun medewerking aan de 
pilot. “De partijen die ons een warm hart toedragen, zijn 
vanuit diverse branches afkomstig; Rechtsbijstand, WAM, 
SVI, Accident & Health, waaronder Ongevallen.”

Raasveld noemt een succesvol voorbeeld uit de pilot-
praktijk. “Een man liep als gevolg van een ongeval ernstig 
orthopedisch letsel op. Op het moment van het verstrek-
ken van de opdracht verblijft hij in een zorghotel. Hij kan 
geruime tijd niet naar huis, omdat hij vanwege zijn letsel 
beperkt is met lopen en staan en niet mag autorijden. 
Zijn vriendin heeft een drukke baan en is overdag veel 
weg. Zij is dus niet altijd beschikbaar als chauffeur voor 
betrokkene. Er wordt een hulpcoördinator ingeschakeld 
om te bekijken of er mogelijkheden zijn om een terugkeer 
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naar huis mogelijk te maken. De hulpcoördinator inven-
tariseert de situatie en regelt de noodzakelijke hulpmid-
delen en voorzieningen die in de woning aanwezig zullen 
zijn als betrokkene uit het zorghotel wordt ontslagen. Te-
vens wordt er een fysiotherapeut ingeschakeld die hem 
een tijd lang aan huis zal behandelen. Voor bezoeken 
buiten de deur kan het letselslachtoffer gebruik maken 
van een taxi. Er wordt een taxibudget toegekend zodat hij 
zijn sociale netwerk kan blijven onderhouden en daar-
mee ook een begin kan maken met zijn werkhervatting. 
Dit alles in nauw overleg met betrokkene en zijn partner. 
Hoewel het nog met ups en downs gaat, voelt de man 
zich steeds beter. Hij is inmiddels weer volledig aan het 
werk.

MaRkTSTanDaaRD
Het zal dan ook niemand verbazen dat de drie initiatief-
nemers de toekomst van Dé Letselschadehulpdienst po-

sitief tegemoet zien. De Haan: “In de eerste plaats van-
wege de aanbodkant. Er doen zich in ons land jaarlijks 
ongeveer 60.000 ongevallen voor, waarvan bij gemiddeld 
ongeveer een derde sprake is van enig letsel: van beperkt 
tot zwaar.” “Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat ons 
initiatief in een behoefte voorziet bij consumenten en 
dat dit uiteindelijk op grote schaal zal worden opgepakt 
door verzekeraars, volmachtbedrijven, intermediairs en 
belangenbehartigers”, vult Raasveld aan. Het slotwoord 
is aan Marinus. “Ik weet zeker dat onze aanpak met hulp-
verlening aan slachtoffers van een ongeval vanaf dag 
één onherroepelijk de marktstandaard gaat worden in 
letselschadeland. In elk geval binnen vijf jaar, maar mijn 
persoonlijke overtuiging is dat dit al binnen twee jaar het 
geval zou kunnen zijn.” <

“Bij een verkeersongeval wordt de 
auto weggesleept en de bestuurder
desgewenst naar huis gebracht, 
maar zodra er sprake is van letsel 
wordt hier in de beginperiode min-
der aandacht aan besteed. Dat is 
eigenlijk te gek voor woorden, want 
juist in het begin kan het slachtoffer 
en zijn naaste omgeving steun het 
best gebruiken, vooral ook bij de 
dagelijkse gang van zaken zoals
het huishouden, opvang van en 
naar school brengen en halen van 
de kinderen.”
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Allianz Risk Barometer 2016:

Hevige concurrentie en cyberincidenten 
grootste nieuwe bedreigingen in  

veranderend risicolandschap

Het risicolandschap voor het bedrijfsleven zal in 2016 ingrijpend 
veranderen. Terwijl bedrijven zich minder aantrekken van de impact 
van traditionele industriële risico’s zoals natuurrampen of brand maken 
zij zich steeds meer zorgen over de impact van disruptieve ontwikkelingen, 
hevigere concurrentie en cyberincidenten. Dit zijn de voornaamste 
bevindingen van de allianz Risk Barometer 2016, het vijfde jaarlijkse 
onderzoek naar corporate risico’s gepubliceerd door 
allianz global corporate & Specialty (agcS) 
onder meer dan 800 riskmanagers en 
verzekeringsexperts in meer dan 
40 landen.

Volgens de Allianz Risk Barometer blijven bedrijfsonder-
breking (Business Interruption) en onderbreking van de 
toevoer van goederen, de zogeheten supply chain, voor 
het vierde jaar op rij het belangrijkste risico voor bedrij-
ven wereldwijd. Daarnaast maken vele bedrijven zich zor-
gen over het feit dat schades door onderbreking van de 
bedrijfsactiviteiten, voorheen in het algemeen het gevolg 

van een materiële schade, in toenemende mate worden 
veroorzaakt door ‘niet-fysieke schade-oorzaken’, zoals 
cyberaanvallen, technisch falen of geopolitieke instabili-
teit. “Bedrijven uiten zorgen over alsmaar geavanceerder 
wordende cyberaanvallen, maar neigen technisch IT fa-
len als oorzaak van kostbare uitvallen en bedrijfsonder-
brekingen te onderschatten”, aldus de onderzoekers.
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R I S I co ’ S

In de top drie van bedrijfsmatige risico’s staan voor het 
eerst marktontwikkelingen (op plek twee) en cyberinci-
denten (plaats 3). Cyberincidenten worden tevens aange-
haald als belangrijkste lange termijnrisico voor bedrijven 
in de komende tien jaar. Daarentegen dalen natuur-
rampen twee plekken ten opzichte van vorig jaar naar 
de vierde plek, waarmee schade door natuurrampen in 
2015 het laagste niveau heeft bereikt sinds 2009. Nieuwe 
technologieën en onderlinge afhankelijkheid binnen toe-
voer- en productieketens nieuwkomer in Europese top 
tien risico’s. 

MaRkTonTWIkkELIngEn En cyBERIncIDEnTEn
Meer dan een derde van de respondenten (34%) noemde 
marktontwikkelingen zoals toegenomen concurrentie of 
marktvolatiliteit/-stagnatie als één van de belangrijkste 
ondernemingsrisico’s in 2016. Hiermee is deze nieuwe 
onderzoekscategorie over de hele linie het tweede top-
gevaar. Marktontwikkelingen zijn vooral een zorg in de 
bouw & techniek, financiële dienstverlening, scheepvaart 
& maritieme sector, transport, farmaceutische industrie 
en bij producerende bedrijven. Binnen alle genoemde 
sectoren eindigt dit risico op de tweede plek en in aan-
vulling hierop is dit risico een top twee zorg in zowel Eu-
ropa, Zuidoost-Azië, Afrika als het Midden-Oosten. 

Een ander gebied van een wereldwijd toenemende zorg 
voor bedrijven zijn cyberincidenten, zoals cybercriminali-
teit of inbreuk op data, maar ook technisch IT falen. Cy-
berincidenten zijn 11% gestegen ten opzichte van vorig 
jaar, waardoor dit risico verschuift van de vijfde plaats 
en voor het eerst in de top drie eindigt (28% van de res-
pondenten). Bij de eerste Allianz Risk Barometer vijf jaar 
geleden werden cyberincidenten slechts door 1% van 
de ondervraagden gezien als een risico. Volgens de res-
pondenten is reputatieschade (69%) de voornaamste 
oorzaak van financiële schade voor bedrijven na een cy-
berincident, gevolgd door bedrijfsonderbreking (60%) en 
aansprakelijkheid na een data-breuk (52%).

Business Interruption blijft voor het vierde jaar op rij, met 
38% van de respondenten, het belangrijkste gevaar in de 
Allianz Risk Barometer. Schades door bedrijfsonderbre-
king nemen toe, waarbij het volgens de onderzoekers ty-
perend is dat deze schades in het algemeen een veel gro-
te aandeel hebben dan tien jaar geleden en waarbij het 
vaak de directe materiële schade overschrijdt Volgens de 
respondenten zijn natuurrampen (51%) de grootste oor-
zaken van bedrijfsonderbreking en het meest gevreesd 
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Zorgen om geavanceerder wordende cyberaanvallen

 Volgens de allianz Risk Barometer zijn bedrijven in toenemende mate bezorgd om 
de steeds geavanceerder wordende cyberaanvallen. “aanvallen door hackers worden 
doelgerichter, duren langer en kunnen ononderbroken doordringen”, verklaart Jens 
krickhahn, Cyber Insurance Expert bij agcS. Terwijl cyberaanvallen toenemen in zowel 
frequentie als omvang, zouden bedrijven de impact van een operationele uitval in de 
hedendaagse digitale en onderling verbonden bedrijfstakken niet moeten onderschat-
ten. “Een eenvoudige technische storing of gebruiksfout kan resulteren in een grote 
uitval van de IT systemen met business interruption als gevolg, Tijdige waarschuwingen 
en betere monitoring zijn nodig om omvangrijke bedrijfsonderbrekingsschades door 
cyberinciden te voorkomen.” 

door bedrijven op de voet gevolgd door brand/explosie 
(46%). Daarnaast tonen de onderzoeksresultaten aan dat 
er binnen multinationals toenemende zorgen zijn over 
de vergaande impact van geopolitieke instabiliteit. Hier-
bij moet men denken aan oorlogen of andere politieke 
onrusten die van invloed kunnen zijn op de toevoer van 
goederen. Dit geldt ook voor terrorisme, wat weer zijn 
weerslag kan hebben op personeel, gebouwen of andere 
bezittingen. 
       
Het volledige rapport is te downloaden op http://www.agcs.allianz.com/
assets/pDFs/Reports/allianzRiskBarometer2016.pdf
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Leo Mulder (links) en patrick neeleman: “We zitten met z’n allen in een zekere spagaat. aan de ene kant dragen verzekeraars naar buiten toe uit klanttevreden-
heid hoog in het vaandel te hebben staan en ook experts en reconditioneerders willen niets liever dan bij een schade voldoende tijd en aandacht  besteden aan 
de gedupeerde en het schadeherstel. Maar daartoe krijgen zowel experts als wij lang niet altijd de (financiële) ruimte.”
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R E co n D I T I o n E R I n g

Hoofdkantoor BELFOR verhuist weer terug van Rotterdam-Oost naar -West

Alles gericht 
op beleving eindklant

Bij BELFoR (nederland) is er bewust voor gekozen de eindklant/gedupeerde centraal te stellen in het beleid en de uitvoerende 
werkzaamheden. “Daarop is alle aandacht, energie en activiteiten dan ook gericht. Simpelweg, omdat klantbeleving nog het 
enige is waarop je je vandaag de dag als recondioneerder kunt onderscheiden van de concurrentie”, verklaren directeur Leo 
Mulder en manager Marketing & Sales patrick neeleman de strategische keuze.

Een statement dat om een verdere toelichting vraagt. In 
het nieuwe hoofdkantoor van BELFOR (Nederland) aan 
de Industrieweg 15 in Rotterdam-Spaansepolder nemen 
Mulder en Neeleman daarvoor uitvoerig de tijd. “In de 
loop der jaren zijn de meeste reconditioneringsbedrijven 
geprofessionaliseerd. Daardoor kunnen we ons minder 
onderscheiden op onze kwaliteit, manier van schoonma-
ken, snelheid van werken, beschikbare equipment of 24/7 
bereikbaarheid. Dat alles biedt iedereen al. De klantbele-
ving is wel iets waarin je je vandaag de dag kunt onder-
scheiden van de rest. Het verschil zit hem niet in dingen 
en processen, maar in mensen en de manier waarop zij 
met de gedupeerde omgaan. Daarom richten wij ons in 
het vervolg primair op de eindklant”, verklaart Mulder.

In aanvulling daarop benadrukt Neeleman dat verzeke-
raars, experts en andere opdrachtgevers voor BELFOR 
belangrijke businesspartners blijven. “Zij maken onder-
deel uit van dezelfde keten waartoe ook wij behoren. 
Partijen die allemaal voor dezelfde klant werken. Als de 
eindklant/ gedupeerde tevreden is, dan is iedereen tevre-
den, ook de expert en de verzekeraar.” 

SpagaaT
Mulder geeft wel toe dat de gehele markt hiermee wor-
stelt, zowel verzekeraars, experts als onze eigen recon-
ditioneringsbranche. “We zitten met z’n allen in een ze-
kere spagaat. Aan de ene kant dragen verzekeraars naar 
buiten toe uit klanttevredenheid hoog in het vaandel 
te hebben staan, en ook experts en reconditioneerders 

willen niets liever dan bij een schade voldoende tijd en 
aandacht te besteden aan de gedupeerde en het scha-
deherstel. Maar daartoe krijgen zowel experts als wij lang 
niet altijd de (financiële) ruimte.”

Hij vervolgt: “Tot voor kort onderhandelden we over 
SLA’s en tarieven met mensen uit de praktijk. Personen 
die dicht bij het schadeproces stonden, maar de laat-
ste jaren heb je met procurement-afdelingen te maken 
die minder betrokken zijn bij ons werk en die zich meer  
focussen op prijs. Dat legt bij ons het dilemma neer: ga 
je mee met verzekeraars en snij je noodgedwongen in je 
dienstverlening aan de klant of blijf je de klant optimaal 
aandacht geven en lever je marge in”, aldus de BELFOR-
directeur, die van mening is dat qua prijstelling de rek 
er zo’n beetje uit begint te raken. “We schuren met de 
huidige tarieven zo langzamerhand tegen de grens van 
het haalbare aan.”

‘ScHaDE MoET FEESTJE ZIJn’
Op de vraag waaruit die focus op eindklant en klantbele-
ving en -tevredenheid zoal blijkt, antwoordt Neeleman: 
“In de eerste plaats in onze persoonlijke opstelling naar 
de gedupeerde toe. Waar we eigenlijk naar toe willen is 
dat deze klant de schaderegeling bij wijze van spreken 
als een ‘feestje’ ervaart. Dat hij ondanks alle vervelende 
bijkomstigheden, die een schade nu eenmaal met zich 
meebrengen, na afloop daar toch een positief gevoel aan 
overhoudt. Dat is dan ook de insteek van onze medewer-
kers.”
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Met het oog daarop wordt in opdracht van BELFOR door 
een onafhankelijk bureau een uitgebreid marktonder-
zoek gehouden, waarin met name wordt gevraagd wat 
de klant nu eigenlijk precies verlangt bij een schade. De 
resultaten hiervan zullen in de loop van dit jaar bekend 
worden gemaakt. BELFOR’s marketing- & sales-manager 
vervolgt: “We zitten dicht op de klant en helpen hem 
of haar waar mogelijk. Dat wordt in hoge mate op prijs 
gesteld. Na elke schade vragen we gedupeerden wat zij 
hebben gevonden van de manier waarop de schade is 
geregeld: vanaf de melding tot de afronding. Wat daaruit 
onder meer naar voren komt is dat gedupeerden ervaren 
dat onze medewerkers sterk met hen meeleven en een 
luisterend oor hebben.“ 

In het verlengde hiervan zegt Mulder dat schade emotie 
is en dat naast een correcte financiële schadeafwikkeling 
persoonlijke aandacht aan gedupeerden essentieel is en 
dat het belang ervan niet onderschat moet worden. “Met 
het oog hierop zullen we tijdens de officiële opening van 
ons hoofdkantoor op 17 maart a.s. ‘een nieuw lid van de 
BELFOR-familie’ introduceren, die een juiste een bijdrage 
gaat leveren aan die zo belangrijke en lang niet altijd 
goed onderkende emotionele kant van een schade.” In 
dit verband wijst hij ook op een ander initiatief van het 
reconditioneringsbedrijf: BELFOR Cares. “Daarmee gaan 
wij lokaal, via onze vestigingen, kleinschalige goede doe-
len ondersteunen door praktische hulp aan te bieden. 
Niet door geld over te maken naar een kinderboerderij 
om deze bijvoorbeeld te kunnen onderhouden, maar 
door daadwerkelijk ‘in natura’ voor het onderhoud zorg 
te dragen.”

nIEuW HooFDkanTooR
Recentelijk heeft BELFOR in Rotterdam een nieuw hoofd-
kantoor betrokken: aan de Industrieweg 15 in Rotter-
dam-Spaansepolder, op enkele honderden meters van 
de Gantelstraat waar het was gevestigd vóór het vertrek 
naar de Aluminiumstraat aan de andere (oost)kant van 
de stad. Over de redenen van de verhuizing zegt Mulder: 
“In het vorige bedrijfspand hadden we naar verhouding 
te veel kantoorruimte en een wat statische, minder flexi-
bele bedrijfshal en ontbrak een af te sluiten buitenopslag 
voor bijvoorbeeld containers, wat in de praktijk soms wat 
logistieke problemen met zich meebracht. Hoewel we in 
ons nieuwe pand dezelfde vierkante meters (ca. 1.500) 
tot onze beschikking hebben, is de verdeling kantoor/
bedrijfshal veel beter, hebben we hier de gewenste bui-
tenopslag en beschikken we over een meer flexibel in te 

delen bedrijfshal, waarin zelfs de grootste dompelba-
denlijn van Europa tot onze beschikking staat om grotere 
machineonderdelen te kunnen reinigen en reconditione-
ren.”

De verhuizing markeert tevens de weg omhoog die BEL-
FOR na enkele moeilijke jaren vanaf 2012 weer heeft inge-
zet. Sindsdien is de omzet weer geleidelijk doch gestaag 
gegroeid naar het oude niveau. Momenteel telt het re-
conditioneringsbedrijf 140 medewerkers, verdeeld over 
vijf vestigingen: Alkmaar, Heerlen, Rotterdam, Weesp en 
Dordrecht, waar het technische reconditioneringsbedrijf 
BELFOR Technology (voorheen Recontec) is gevestigd. 
Behalve met brand- en roetreiniging houdt het bedrijf 
zich bezig met technische reconditionering, industrieel 
preventief onderhoud en vochtgerelateerde werkzaam-
heden. 

aFDELIng HuMIDITy
Voor deze laatstgenoemde tak van sport is een aparte 
afdeling opgezet: Humidity. In deze twaalf medewerkers 
tellende afdeling, die onder leiding staat van Ron Kelder-
man, zijn alle vochtgerelateerde activiteiten onderge-
bracht: werkzaamheden op het gebied van o.a. drogen, 
ontvochtiging, ventilatie, verwarming, klimaatbeheer-
sing, lekdetectie, schimmelbestrijding en bouwkundig 
herstel. De werkzaamheden worden vanuit Rotterdam 
aangestuurd, al heeft iedere vestiging minimaal één 
droogspecialist in huis. 

In een toelichting stelt algemeen directeur Leo Mulder: 
“We bieden de verschillende werkzaamheden al geruime 
tijd aan en ik durf zelfs te stellen dat wij tot de grootste 
drogingsbedrijven in Nederland behoren. Deze werk-
zaamheden worden vaak onderschat. Hierbij komt dan 
ook veel meer kijken dan alleen ‘even een drogertje neer-
zetten’. Het is gecompliceerd werk, een vak apart dat be-
halve om de juiste equipment ook om specialistische en 
dedicated medewerkers vraagt.”

gRoEIMaRkT
Door middel van een meer gecentreerde en geconcen-
treerde aanpak denkt BELFOR opdrachtgevers en hun 
klanten op deze terreinen nóg beter van dienst te kun-
nen zijn. “Brandschades pakten we al van het begin tot 
het einde aan. Door de bundeling van onze vocht gere-
lateerde activiteiten kunnen wij dat nu ook beter met 
waterschades. De afzonderlijke onderdelen hangen nu 
eenmaal sterk aan elkaar Na een lekdetectieklus moet er 
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vaak ook gedroogd worden en is geregeld ook schimmel-
bestrijding en licht bouwkundig herstel nodig. Dat kan nu 
beter en efficiënter worden aangepakt”, zegt Mulder. 
Bovendien is men bij BELFOR ervan overtuigd dat de 
vochtgerelateerde werkzaamheden de komende jaren 
een steeds groter deel van het dienstenpalet zullen gaan 
vormen. “Niet in de laatste plaats doordat enerzijds het 
aantal brandschades al geruime tijd een dalende ten-
dens laat zien en tegelijkertijd het aantal opdrachten 
als gevolg van waterschade een opwaartse lijn vertoont. 
Mede door de klimatologische veranderingen en de be-
wustwording van verzekeraars op dit gebied, verwachten 
wij dat de vraag naar lekdetecties, klimaat- en vochtbe-
heersing en het hieruit voortvloeiende licht bouwkundig 
herstel de komende decennia aanmerkelijk zal toene-
men. Met  Humidity zijn wij daar klaar voor.” 

TREnDS
Gevraagd naar de trends in de verzekerings- en schade-
regelingsmarkt wijst Mulder op de certificatiedrift. “Voor-
opgesteld, ik ben voorstander van efficiënt, kosten en mi-
lieubewust werken en ik begrijp ook dat bepaalde zaken 
gecertificeerd moeten worden. Maar inmiddels moeten 
we extra muren bouwen om al die certificaten op te kun-
nen hangen, zoveel zijn het er. En dan heb ik het nog niet 
eens over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ik ben 
kritisch op die tendens en wil voorkomen dat we met 

zijn allen een beetje doorschieten. Kon je vroeger met 
enige trots een certificaat-logo op je briefpapier afdruk-
ken, tegenwoordig kan dat niet meer omdat het er zoveel 
zijn geworden en er geen plaats meer is om teksten op 
je briefpapier weer te geven. Deels is het zonde van het 
geld, deels geeft het een onevenwichtige belasting voor 
het bedrijf en soms is de toegevoegde waarde niet hele-
maal duidelijk.“

Neeleman wijst daarnaast op de kritischer opstelling van 
de eindklant. “Die wil niet alleen dat er goed werk wordt 
geleverd, maar stelt ook eisen aan de manier van wer-
ken: goede, prettige communicatievormen, empathie, 
aandacht voor het persoonlijke wel en wee en oprechte 
aandacht.”Mulder stipt tot slot de sterke prijsdruk nog 
eens aan. “Er zijn al opdrachtgevers die niet eens meer 
willen onderhandelen. Dit is dé prijs. Take it or leave it! 
Zoals eerder aangegeven, schuren we qua prijs/kwali-
teitsverhouding tegen de grens van het nog haalbare 
aan. We moeten waken voor ‘Engelse toestanden’. Daar 
is de prijsconcurrentie zo sterk doorgeslagen dat er op 
een gegeven moment te weinig schade-experts waren 
om de grote calamiteiten, zoals de recente overstromin-
gen, aan te kunnen. Dat zou ook met de reconditione-
ringsbranche in Nederland kunnen gebeuren. Een on-
wenselijke situatie: voor ons, maar ook voor verzekeraars 
en hun verzekerden.” <

“We moeten waken voor ‘Engelse 
toestanden’. Daar is de prijsconcur-
rentie zo sterk doorgeslagen dat er 
op een gegeven moment te weinig 
schade-experts waren om de grote 
calamiteiten, zoals de recente over-
stromingen, aan te kunnen. Dat zou 
ook met de reconditioneringsbran-
che in nederland kunnen gebeuren. 
Een onwenselijke situatie: voor ons, 
maar ook voor verzekeraars en hun 
verzekerden.”
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27e LSA Symposion in Amsterdam

Hoe HeUrt 
Het eIgeNlIjk 
in de letselschadepraktijk?

Hoe heurt het eigenlijk in de letselschadepraktijk? Zo luidde de hoofdvraag 
tijdens het 27e LSa Symposion op vrijdag 29 januari jl. in de Beurs van Ber-
lage in amsterdam. Een recordaantal van 585 geïnteresseerden nam eraan 
deel. In vijf lezingen en een debat werd een beeld geschetst van de gewens-
te omgangsvormen in de relaties tussen advocaten, verzekeraars, verzeker-
den en slachtoffers. ‘Hoe heurt het eigenlijk’ – met een knipoog naar het 
boek van amy groskamp-ten Have, evenals naar het televisieprogramma 
van Jort kelder, die tijdens het congres het debat leidde.

In haar welkomstwoord beantwoordde LSA-voorzitter 
mr. Geertruid van Wassenaer, advocaat bij Van Wasse-
naer Wytema Letselschadeadvocaten & Mediation, als 
eerste de hoofdvraag. Zij wees erop dat je de ander, of 
dat nu een tegen- of medestander is, met respect moet 
bejegenen. Deugd is alles wat daarvoor nodig is, aldus 
Van Wassenaer. Zij concretiseerde een en ander door 
naar de vier kardinale deugden te verwijzen die Aristo-
teles onderscheidde: moed, maat, verstandigheid en 
rechtvaardigheid. “Daarvan is de laatste, rechtvaardig-
heid, voor juristen natuurlijk de grootste deugd”, zei Van 
Wassenaer. “De rechtvaardigheid ziet er niet alleen op 
toe dat je de geschreven en ongeschreven regels van 
het recht toepast, maar ook dat je jezelf rechtvaardig 
opstelt.” Na haar welkomstwoord gaf Van Wassenaer het 
stokje over aan dagvoorzitter mr. Aleid Wolfsen, voorzit-
ter van De Letselschade Raad.

caFéBRanD In VoLEnDaM 
De eerste spreker tijdens het congres was Lou Snoek, 
één van de slachtoffers van de cafébrand in Volendam 

op 1 januari 2001. Bij deze brand vielen 14 slachtoffers en 
raakten zo’n 200 mensen zeer ernstig gewond. Hij sprak 
over zijn verblijf in het ziekenhuis en zijn revalidatie, die 
er uiteindelijk toe leidde dat hij zowel de Mont Blanc als 
de Kilimanjaro wist te beklimmen. 

Het schadebehandelingsproces na de ramp resulteerde 
in 2004 in een collectieve schikking voor nagenoeg alle 
slachtoffers. “Achteraf is dat voor ons allemaal goed ge-
weest”, aldus Snoek. “Wij konden daarna onze energie 
in zaken steken die veel belangrijker waren, namelijk de 
verwerking en de revalidatie. Geld verzacht iets, maar het 
is niet alles. In Amerika kun je misschien in zo’n zaak 36 
miljoen vangen, maar kom je er dan op een goede ma-
nier bovenop? Op je lauweren rusten en that’s it, is dat de 
manier waarop je in het leven verder wilt? Ik in elk geval 
niet. Voor de schade die wij hebben geleden hebben we 
genoegdoening gehad en daarna konden we weer onze 
blik vooruit richten.” 

aFWEgIngEn MakEn
Jhr. mr. Toon Huydecoper, voor zijn pensionering onder 
meer Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad, besprak kwesties 
als de onredelijke opstelling van de cliënt, het interne 
conflicterende belang van de verzekeraar en de span-
ning tussen praktijk en principe in het gedrag van de 
letselschadeadvocaat. “Hoe hoort het nu?” zo vroeg ook 
hij zich af. “Per saldo moet de advocaat gewoon met alle 
relevante belangen rekening houden en in het belangen-
veld telkens afwegingen maken. Hij moet dus de materi-
ele en immateriële belangen van de cliënt in kaart bren-
gen, onder ogen zien welke belangen de cliënt zelf kan en 
wil beoordelen en waar het op de weg van de advocaat 
ligt om hem daarbij te helpen.” 

Volgens Huydecoper moet de advocaat ook inschatten 
in welke mate het belang van andere betrokkenen res-

Per saldo moet de advocaat gewoon met alle relevante belangen rekening 

houden en in het belangenveld telkens afwegingen maken
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pect verdient, met inachtneming van een eventuele extra 
marge waartoe de eigen cliënt gehouden is. Evenzo moet 
hij taxeren wanneer belangen van een cliënt ophouden 
legitiem te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het inwin-
nen van informatie of om het tijdig delen van informatie 
met de wederpartij. “Het maken van dit soort afwegingen 
is dagelijks werk voor de advocaat”, aldus Toon Huydeco-
per. “Wel is hij daarbij in sterke mate op zichzelf aange-
wezen – de gedachte om het maar aan de rechter over te 
laten, helpt hier maar zelden.”

gEVoLgEn Van FRauDE
Prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, hoogleraar Ver-
zekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en aan de Radboud Universiteit Nijmegen, borduurde 
voort op haar oraties in 2009 in Nijmegen en in 2013 in 
Rotterdam. Hierin schetste Van Tiggele de gevolgen van 
vastgestelde fraude: algeheel verval van het recht op uit-
kering, de opzegging van de polis(sen) door de verzeke-
raar, vastlegging daarvan in landelijke registers en zelfs 
het door de verzekerde laten betalen van de onderzoeks-
kosten die de verzekeraar heeft gemaakt om de fraude 
vast te stellen. 

Maar hoe zit het nu als de frauderende partij niet een ei-
gen verzekerde is, maar het slachtoffer van een ongeval? 
Van Tiggele betoogde in haar lezing dat de verzekeraar 
dan maar weinig kan doen. Voor dat slachtoffer geldt vol-
gens haar een status aparte. Hij of zij kan in haar ogen 
een poging tot fraude doen zonder verder te worden ge-
straft dan voor het deel waarop de fraude ziet. “Het is een 
onderscheid dat een verzekeringsjurist in beginsel niet 
zoekt, want het ‘fraude kan en mag niet’-gevoel kleurt de 
materie sterk”, aldus Van Tiggele. “Zouden we met z’n al-

len menen dat het anders moet, dan is daar een rol voor 
de wetgever weggelegd.”

gEVoEL TERuggEVEn
Mr. Gert-Jan Hoitink, mediator, conflictmanager en per-
sonal coach bij Reset Partner, besprak de weerstanden 
en blokkerende emoties in de communicatie tussen ver-
zekeraars, advocaten en slachtoffers. Hij ging in op de 
emotieleer van Nico Frijda, de werking van het limbische 
systeem en de cortex in de hersenen en de impact van 
non-verbale communicatie. Essentieel bij dit alles is hoe 
met de emoties van de ander in communicatie moet wor-
den omgegaan. Volgens Hoitink zijn er allerlei tools om 
dat te leren. 

Hij zei: “Als ik met mensen in gesprek ga, stuur ik alleen 
maar op emotie. Daar haal ik uit waar het voor die per-
soon om gaat. Het effect daarvan is dat de ander zich 
gehoord en begrepen voelt.” Volgens Hoitink is het een 
veelvoorkomende misvatting bij advocaten dat als je in 
de emoties van de ander meegaat, je die ander gelijk 
geeft. “Dat is niet het geval”, zei hij. “Sturen op emotie, het 
teruggeven van gevoel, is een belangrijke interventie zon-
der een eigen waardeoordeel te geven. Je geeft aan te 
begrijpen wat voor de ander belangrijk is en voegt daar-
aan toe wat voor jou belangrijk is. Dan heb je de kaart 
volledig ingekleurd en kun je oplossingsgericht verder.”

WaaRDE Van REcHT
Filosoof dr. Ad Verbrugge, universitair hoofddocent aan 
de VU in Amsterdam, hield een bevlogen betoog over 
de prijs van schade en de waarde van recht. Hij besprak 
hoe de fixatie op het eigen leed bij een slachtoffer tot een 
verlies aan levensvreugde kan leiden. Het slachtoffer ziet 

Letselslachtoffer 
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dan alleen maar het onrecht dat hem of haar is aange-
daan, komt in het verdriet vast te zitten en blijft zo aan het 
verleden vast gekluisterd. 

“Het slachtoffer krijgt met andere woorden een blikver-
nauwing”, aldus Verbrugge, “ziet geen toekomst meer en 
blijft, om met Kübler-Ross te spreken, vooral in de tweede 
en eventueel derde fase van de rouwverwerking zitten, 
namelijk in de woede dan wel de onderhandeling om er 
nog het beste uit te slepen. Het slachtoffer bereikt dan 
niet waar het om gaat, namelijk een verzoening met dat-
gene wat de nieuwe situatie is en de vrijheid om zijn leven 
voort te zetten met datgene wat er heeft plaatsgevonden. 
En dat is zeker het geval wanneer het slachtoffer met val-
se verwachtingen een traject ingaat. Een onderdeel van 
uw beroepseer dient dan ook te zijn de gerichtheid om 
het verdere leven van het slachtoffer weer zin te geven, de 
gerichtheid niet alleen om recht te doen en genoegdoe-
ning te bereiken, maar ook om een bijdrage te leveren 
aan het levensgeluk van uw cliënt.” 

DEBaT
Tot slot debatteerden mr. Jacqueline Meyst, partner/ven-
noot bij Van Benthem & Keulen, en mr. Marco Zwager-
man, advocaat bij Beer advocaten, onder leiding van de 
journalist en presentator Jort Kelder. Deze probeerde de 
tegenstellingen tussen Meyst, die namens verzekeraars, 
en Zwagerman, die namens slachtoffers optreedt, uit te 
vergoten, “maar de relaties zijn in de afgelopen tien jaar 
echt veel beter geworden”, aldus Zwagerman. “Door de 

diverse codes is het echt wel zo dat verzekeraars veel 
meer in overleg willen treden en ook willen nadenken 
over wat voor het slachtoffer belangrijk is.” 

Het debat werd gevoerd aan de hand van stellingen, 
waarvan er één door beiden werd onderschreven, name-
lijk dat letselschadezaken alleen door deskundigen met 
een diploma mogen worden behandeld. Zwagerman: “Ik 
sta daar helemaal achter. Ik vind dat je niet gewoon een 
bord op de deur kunt spijkeren met letselschadespecia-
list erop. Wij advocaten moeten daar een zware opleiding 
voor doen, de Grotiusopleiding, die wat mij betreft voor 
iedereen verplicht wordt gesteld.” Jacqueline Meyst: “Als 
ik met een LSA-advocaat krijg te maken, denk ik: geluk-
kig. Dan kun je tenminste normaal met elkaar praten. 
Maar bij sommige belangenbehartigers denk ik wel eens: 
arm slachtoffer. Het is dan moeilijk elkaar te begrijpen, 
er gaat kostbare tijd verloren en de zaak wordt lang 
niet altijd goed opgelost.” Met zijn scherpe interventies  
creëerde Jort Kelder een boeiend debat tussen Meyst en 
Zwagerman, waarmee een einde kwam aan een even-
eens boeiend LSA Symposion. <
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tainervervoer helder in kaart brengen hoe het 
transport van containers in zijn werk gaat en 
wat er allemaal bij komt kijken. Het boek is gra-
tis te bestellen op de website van Gard: http://
www.gard.no/web/publications
 
MaiDEn LiFE SLUiT CLaiMS-ManaGEMEnT-

OVEREEnKOMST MET Van aMEyDE
Het Zweedse Maiden Life Försäkrings AB en 
Van Ameyde International BV hebben hun sa-
menwerking aangekondigd. Van Ameyde gaat 
claimsmanagementdiensten leveren voor Mai-
dens merkverzekeringen voor autofabrikanten 
en hun klanten. Gezamenlijk worden service-
standaards ontwikkeld voor krediet- (Payment 
Protection Insurance) en hiaatverzekeringen 
(Guaranteed Asset Protection insurance) in heel 
Europa. Deze verzekeringen worden afgesloten 
bij de aanschaf van een auto op afbetaling.  

aLLE RGn-VESTiGinGEn aLS EERSTE in 
BRanCHE GECERTiFiCEERD VOOR KEUR-

MERK DUURzaaM HERSTEL
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
vandaag de dag niet langer een keuze, maar 
een absolute voorwaarde voor elke onder-
neming. Naar de burgers en samenleving toe 
en voor een beter milieu, maar ook voor op-
drachtgevers en het eigen personeel, vindt 
RGN-directeur Gerard van Engelenburg. “Wij 
omarmen duurzaam ondernemen dan ook van 
harte. Als RGN zijn we buitengewoon trots dat 
al onze 13 vestigingen als eerste in de recondi-
tioneringsbranche zijn gecertificeerd voor het 
Keurmerk Duurzaam Herstel.” Het benadrukt 
volgens hem dat de RGN-organisatie verder 
kijkt dan de eigen commerciële dienstverle-
ning. “En dat we terdege rekening houden met 
onze omgeving en dan ook bereid zijn daarin 
met z’n allen fors te investeren: zowel in tijd en 
aandacht als in geld. Zo dragen wij als RGN ons 
steentje bij aan een betere, duurzame wereld.”

Duurzaam Herstel is een initiatief van a.s.r. 
Verzekeringen, Aegon en Unigarant, die hier-
mee willen bevorderen dat het herstellen van 
brand- en waterschades op een milieuvrien-
delijke manier en met duurzame middelen ge-
beurt. Het geeft volgens Van Engelenburg aan 
dat duurzaamheid in toenemende mate een 
issue wordt bij verzekeraars, “Een extra reden 
voor ons om hier werk van te maken.”

1 MaaRT 2016 STaRT PiLOT 
TERUGVinDSySTEMEn

 Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcrimina-
liteit) gaat op 1 maart a.s. van start met een pi-
lot voor ‘terugvindsystemen’ om ervaring op te 
doen met deze nieuwe systematiek, waarmee 

SPECiaL PORT SERViCES: SCHaDELaST
TRanSPORT- En VERzEKERinGSSECTOR

DOOR VLUCHTELinGEn FORS MinDER
DOOR inTERVEnTiES in DOVER

een lezing verzorgd door de projectmanager 
over de verbouwing van het Mauritshuis.

ExPERTiSE BUREaU nOORD BREiDT UiT, 
VERHUiST En GaaT SaMEnWERKinGEn aan
Expertise Bureau Noord heeft per 1 januari jl. 
drie nieuwe ervaren collega’s in dienst geno-
men - twee schade-experts en een schade-/
toedrachtonderzoeker - en stelt per 1 maart 
a.s. een vierde aan. Verder is het bureau sa-
menwerkingsverbanden aangegaan met WA 
Groote Adviesbureau voor Personenschade in 
Hoogeveen en met GroenExpertise in Emme-
loord op het gebied van agrarische schades en 
bedrijfsschadeclaims. Per 1 februari jl. is het 
kantoor in Assen verruild voor een nieuwe, rui-
mere kantoorlocatie aan de Hoofdstraat 26 in 
Hoogeveen. “Met deze veranderingen maken 
wij een volgende stap in de nieuwe koers en 
ambitie om hét multidisciplinaire expertise-
bureau van Noord en Oost Nederland te zijn”, 
stelt de vorig jaar december aangetreden Peter 
Kleine, die sinds 1 januari jl. de directie voert 
 

JEROEn DE HaaS (BMT SURVEyS) 
SCHRiJFT naSLaGWERK OVER 

COnTainERVERVOER

Met de opzet van Special Port Services (SPS) 
in de haven van Dover in Engeland verwacht 
transportgoederenexpert Sander Bunscho-
ten (SurveyLinq) met snelle, professionele en 
praktische inspecties en interventies ter plekke 
de schade door vluchtelingen/migranten voor 
zowel transportbedrijven als verzekeraars fors 
terug te kunnen dringen en tegelijkertijd de on-
nodige verspilling van voedsel tegen te kunnen 
gaan. SPS is een initiatief van bedenker Bun-
schoten, Arno Kneefel (Kneefel Business Con-
sultancy) en de Belgisch schade-expert Erik 
Van De Sande (Transport Management Con-
sultants & Surveyors Ltd., TMCS). Daarnaast is 
SPS een strategisch samenwerkingsverband 
aangegaan met MOTIS Freight Service Agency 
in Dover.

Het nieuwe bedrijf begeleidt en ondersteunt 
ladingbelanghebbenden, transportbedrijven 
of de verzekeraars bij mogelijke problemen bij 
transporten als gevolg van de ongewenste aan-
wezigheid van vluchtelingen in de laadruimte. 
SPS denkt door zijn aanpak de vertraging voor 
transporteurs tot zo’n 90% kunnen verminde-
ren en de materiële schadelast voor hen en 
voor verzekeraars met ongeveer een kwart. 
Bovendien claimt men de expertise- en onder-
zoekskosten die ten laste komen van verzeke-
raars of transporteurs te kunnen halveren en 
de onnodige voedselverspilling met 25 tot 75% 
te kunnen reduceren.

CRaWFORD FinE aRT & SPECiaLTy 
BEKEEK MET RELaTiES HET MaURiTSHUiS

Crawford Fine Art & Specialty heeft met 18 re-
laties uit de verzekerings- en bouwbranche en 
advocatuur een bezoek gebracht aan het ver-
nieuwde Mauritshuis in Den Haag. De genodig-
den kregen een rondleiding door het museum , 
waarbij onder meer werd gekeken naar het Pa-
relmeisje van Vermeer, het Puttertje van Fabri-
tius en enkele werken van Rembrandt.Daarbij 
werd een toelichting gegeven over de verschil-
lende schildertechnieken en de verschillende 
schilderstijlen door de jaren heen. Ook werd 

‘Gard Guidance on Freight Containers’. Zo luidt 
de titel van het 336 pagina’s tellende boekwerk 
over de wereld van het containervervoer, dat 
is geschreven door Jeroen de Haas, managing 
director bij het maritieme expertisebureau 
BMT Surveys (Rotterdam), in opdracht van de 
Noorse maritieme verzekeraar GARD AS. Het 
naslagwerk is tot stand gekomen in samenwer-
king met meerdere specialisten van BMT, me-
dewerkers van Gard en externe consultants van 
de Noorse verzekeraar. 
Met het boek wil Gard, dat meerdere (hand)
boeken voor de maritieme sector heeft uitge-
geven, voor alle betrokken partijen bij het con-
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een gestolen voertuig binnen een bepaalde 
tijd kan worden teruggevonden. Sinds 4 janu-
ari jl. kunnen leveranciers van terugvindsys-
temen zich voor de pilot aanmelden bij Kiwa. 
Tijdens de pilot kunnen de goedgekeurde te-
rugvindsystemen met certificaat worden inge-
bouwd. Vanaf die datum kunnen autobezitters 
en verzekeraars bij het treffen van maatregelen 
gebruik maken van deze nieuwe categorie sys-
temen binnen het Keurmerk. De pilot loopt in 
elk geval tot september 2016, waarna op basis 
van de resultaten de definitieve eisen worden 
vastgesteld en de nieuwe systematiek verder 
wordt ingevoerd.

 STiCHTinG SaLVaGE: MEER VUURWERKGE-
RELaTEERDE BRanDEn 

Stichting Salvage is tijdens de jaarwisseling 
in alle veiligheidsregio’s uitgerukt bij één of 
meer branden. Op oudejaarsdag kwamen 34 
meldingen binnen; op nieuwjaarsdag 57. De 
Stichting Salvage spreekt van ‘een normale 
jaarwisseling’. “Door de spreiding van de mel-
dingen over alle veiligheidsregio’s en ook in de 
tijd gezien, deden zich geen piekbelastingen 
voor. De Salvagecoördinatoren konden daar-
door steeds binnen de tijdsmarge die daarvoor 
staat, zich bij de brand melden en hun acties in 
gang zetten.” 

Van alle brandmeldingen was in 39 gevallen 
(42,9%) vuurwerk de vermoedelijke oorzaak. 
Sinds 2010 constateert ‘Salvage’ een duidelijke 
toename van het aantal vuurwerkgerelateerde 
branden tijdens de jaarwisseling. In 2011 was 
0,8% van alle Salvagemeldingen vuurwerkge-
relateerd. In de jaren daarna is dit gestegen 
tot 1,4% in 2015. In 2015 ging het vaker dan in 
voorgaande jaren, namelijk bij 11,5% van het 
aantal vuurwerkbranden, om een brand in een 
onderwijsgebouw. De overige vuurwerkgere-
lateerde branden deden zich vooral in wonin-
gen voor en enkele keren in bedrijfspanden of 
schuren en bergingen. Van de branden waren 
er zeven te bestempelen als groot of zeer groot. 
Deze aantallen komen overeen met die tijdens 
vorige jaarwisselingen. Alleen de jaarwisse-
ling 2014-2015 vormde hier met 15 (zeer) grote 
branden een uitzondering op. 
 

GULiKER BV SLUiT 2015 OP GEPaSTE 
WiJzE aF

Met een met ruim 180 gasten geanimeerd ein-
dejaarsfeest in Nijkerk heeft Iwan Guliker van 
reconditionerings- en schadeherstelbedrijf 
Guliker BV het succesvolle jaar 2015 op ge-
paste wijze afgesloten. Voor het tweede achter-
eenvolgende jaar werd een groei geboekt die 

(ver) boven het marktgemiddelde uitsteekt. 
“Kennelijk wordt onze manier van werken, 
onze prijs/kwaliteitsverhouding en menselijke 
betrokkenheid op prijs gesteld. Met name bij 
schade-experts en onze inmiddels vaste klan-
tenkring van overige opdrachtgevers is onze 
gunfactor hoog. Mede hierdoor is het aantal 
vaste medewerkers het afgelopen jaar geste-
gen van 14 naar 22. Daarnaast kunnen we altijd 
een beroep doen op Arepa technische recon-
ditionering en op een vaste groep van ervaren 
onderaannemers en ZZP-ers als oproepkracht, 
waaronder extra schilders, timmerlieden, lood-
gieters, elektriciens etc. Voor 2016 sluit ik een 
verdere groei zeker niet uit.” 

OOK POLyGOn OnTVanGT CERTiFiCaaT 
DUURzaaM HERSTEL 

en hoeven zelf geen kosten voor te schieten. 
Zo kunnen verzekeringsadviseurs hun klanten 
extra service bieden, zodat zij bij schade direct 
door kunnen met ondernemen”, aldus de ver-
zekeraar.  

CED nEEMT SOS inTERnaTiOnaL OVER 
Van a.S.R. 

CED-group neemt alarmcentrale SOS Interna-
tional over van verzekeraar a.s.r. De alarmcen-
trale biedt al meer dan 30 jaar wereldwijd 24/7 
hulp aan gestrande reizigers, bij ziekte, een 
ongeval of autopech en is aangesloten bij In-
ternational Assistance Group, een netwerk dat 
bestaat uit 160 partners in meer dan 40 landen. 
“Met de overname versterken wij onze positie 
als fullservice schadespecialist en zijn wij nog 
beter in staat om mensen in onvoorziene si-
tuaties 24/7 hulp en duidelijkheid te bieden”, 
aldus CED, dat Marcel van der Meulen heeft be-
noemd tot directeur van SOS International,. Hij 
was eerder CEO van Reaal Verzekeringen/Vivat, 
directeur van ASR Nederland en De Goudse en 
van 2003 tot 2006 CEO bij SOS International.
 

 
JURJEn BURGHGRaEF GaaT 

zELFSTanDiG DOOR MET BURGHGRaEF 
Van TiEL & PaRTnERS 

Jurjen Burghgraef, die in 2004 samen met  
Johan van Tiel het inspectiebureau Burghgraef 
van Tiel & Partners heeft opgezet, heeft na het 
overlijden van zijn partner in 2014 zich ampel 
beraden over de toekomst van het bedrijf. “Ik 
heb uiteindelijk besloten zelfstandig door te 
gaan met mijn vaste kern aan medewerkers en 
zo de koers voort te zetten die in 2004 is uitge-
zet. Voor de markt verandert er niets.” Burgh-
graef heeft inmiddels de aandelen overgeno-
men van de erven van Johan van Tiel. 

Van aMEyDE WaaRDERinGEn VERSTERKT 
POSiTiE MET OVERnaME BOULanD

Met ingang van 1 januari JL. is Bouland onder-
deel van Van Ameyde Waarderingen, de taxa-
tie- en adviesdivisie van de Van Ameyde Groep. 
“Deze overname past in de strategie om verder 
te groeien als full-service taxatiebureau. Met de 
overname worden taxatiedisciplines gebun-
deld en bouwen wij onze positie in verschil-
lende branches verder uit”, meldt Van Ameyde 
Waarderingen. Bouland, actief op het gebied 
van taxaties ten behoeve van verzekerings- en 
bedrijfseconomische doeleinden, zal zich van-
uit het bestaande pand in Amsterdam blijven 
toeleggen op taxaties van onder andere be-
drijfsinventarissen, machinerieën en opstallen. 

Marlies van der Meulen, algemeen directeur 
bij Polygon Nederland, heeft uit handen van 
Harry Filon van Stichting Duurzaam Repareren 
het certificaat Duurzaam Herstel in ontvangst 
genomen. Alle14 vestigingen hebben inmid-
dels een certificaat ontvangen. Marlies van 
der Meulen: “Het is onze verantwoordelijkheid 
om te werken volgens hoge ethische normen, 
met respect voor mensen en de samenleving 
en met gebruik van duurzame methoden die 
bijdragen aan een beter milieu. Met de certifi-
cering door Duurzaam Herstel krijgen we hier-
voor nu de erkenning”. 

 DELTa LLOyD inTRODUCEERT MET 
‘zORGELOOS HERSTEL’ SCHaDEHERSTEL-

nETWERK VOOR OnDERnEMERS
Delta Lloyd heeft met ‘Zorgeloos Herstel’ een 
schadeherstelnetwerk voor zakelijke klanten 
geïntroduceerd. In geval van schade neemt 
de verzekeraar alle werkzaamheden voor het 
herstellen van de schade uit handen van de 
klant. Zorgeloos Herstel kan ingezet worden bij 
materiële schades tot 15.000 euro als gevolg 
van brand, lekkage, storm of inbraak. “Verze-
keringsadviseurs kunnen zonder tussenkomst 
van Delta Lloyd schades tot 2.500 euro afwik-
kelen voor hun klanten en doorzetten naar het 
schadeherstelnetwerk. Ondernemers hebben 
één aanspreekpunt voor de schadeafwikkeling 
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Hans Coffeng (CED-group)

Blijf positief en oog houden 
voor nieuwe kansen 
en mogelijkheden

Hans coffeng volgde de studie HEao Be-
drijfseconomie aan de Hanzehogeschool in  
groningen en later in diezelfde stad de stu-
die sociologie aan de Rijksuniversiteit. na zijn 
studie werkte hij 18 jaar in de uitzend- en de-
tacheringsbranche bij unique en uSg people, 
waarvan het overgrote deel in directie- en be-
stuursfuncties. In januari 2013 werd hij aange-
steld als cEo bij cED-group. Sinds begin2015  
is hij toegetreden tot het bestuur van het  
nederlands Instituut van Register-Experts  
(nIVRE) als portefeuillehouder marketing en 
communicatie. 

Hans coffeng: “Fysieke expertise blijft nodig, maar zal meer en 
meer gepaard gaan met andere manieren van klantcommunicatie 
en de toepassing van de voortschrijdende technologie om 
schadeclaims sneller en efficiënter af te wikkelen.”
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F R I S S E  B L I k

WaT TRok u aan In DEZE SEcToR? 
“Ik kende de markt niet echt, maar ik heb ab-
soluut iets met dienstverlening. CED bood mij 
een goede gelegenheid om niet alleen bij een 
prachtig, goed te boek staand bedrijf te gaan 
werken, maar tevens in een geheel andere, 
maar zeker ook buitengewoon interessante en 
uitdagende industrie. Daarbij zorgt het huidige 
tijdgewricht, waarin in de markt heel veel aan 
het gebeuren is, voor een extra dimensie. Als 
we als branche ook op de lange termijn onze 
boterham willen blijven verdienen, dan zullen 
we alert op de huidige ontwikkelingen moeten 
blijven inspelen.”

HoE HEEFT u DE EERSTE kEnnISMakIng 
ERVaREn? 

“In de eerste plaats was ik positief verrast over 
de kennis die in dit bedrijf aanwezig is op een 
heel breed terrein. We beschikken in alle gele-
dingen over deskundige en zeer betrokken me-
dewerkers. Wat zeker niet minder belangrijk is, 
is dat onze service en deskundigheid ook po-
sitief wordt ervaren door onze klanten. Mede 
door de vele keren dat ik met onze experts en 
salvagecoördinatoren op pad ben geweest, 
raakte ik bovendien al vrij snel overtuigd van 
de belangrijke meerwaarde die zij hebben in 
het schaderegelingsproces.”

Uit onze eigen klant- en marktonderzoek 
kwam twee jaar geleden naar voren dat we 
goed scoorden op tal van facetten van onze 
dienstverlening, maar bijvoorbeeld minder 
op innovatie. Op dat punt hebben we fors ge-
investeerd en flinke stappen vooruit gezet en 
inmiddels worden we gezien als ‘innovatieve 
businesspartner die volop in beweging is’. CED 
transformeert van expertisebedrijf naar scha-
demanagementorganisatie. Daarnaast wordt 
CED soms neergezet als volumebedrijf, terwijl 
we juist bij complexe schades vaak worden 
ingezet. Wij worden bij één van de drie miljoe-
nenbranden ingeschakeld en zijn betrokken 
bij veel grote transport-, aansprakelijkheids-, 
bouwkundige en andere technische schades.”

Kijkend naar de markt viel me de hoge mate 
van de loyaliteit aan de branche op. Wie een-
maal in de schaderegelingsbranche werkzaam 
is, blijft daarin heel vaak actief. Dat is op zich 
goed, al schuilt daarin wel het gevaar in dat er 
onvoldoende ‘zuurstof’ is voor de broodnodige 
vernieuwing. Bovendien valt niet te ontkennen 
dat er enkele wolken boven de sector hangen. 
Het aantal fysieke schade-expertises vertoont 

communiceren en empathisch vermogen. Het 
wordt steeds belangrijker dat je je als schade-
regelaar kunt inleven in het wel en wee van de 
gedupeerde; 2. Meer gebruik maken van ICT-
ondersteuning rond schade-expertise, waar-
door expertises sneller en nóg beter kunnen 
worden gedaan.”

WaaR STaaT DE BRancHE oVER DRIE JaaR?
“In ben van huis uit geen pessimist, maar ik 
vrees dat de al geruime tijd geleden in gang 
gezette daling van het aantal fysieke schade-
expertises in het volumesegment zich de ko-
mende jaren zal voortzetten. Fysieke expertise 
blijft nodig, maar zal meer en meer gepaard 
gaan met andere manieren van klantcommu-
nicatie en de toepassing van de voortschrij-
dende technologie om schadeclaims sneller 
en efficiënter af te wikkelen. Bovendien ver-
wacht ik dat steeds meer verzekeraars en eigen 
risicodragers om redenen van kostenbeheer-
sing, efficiency en klanttevredenheid ertoe zul-
len overgaan om delen van hun schaderege-
lingswerk uit te besteden aan gespecialiseerde 
bureaus. Sprekend voor CED denk ik verder 
dat onze schadeherstelpoot MultiHerstel een 
vlucht zal nemen, evenals de toepassing van 
onze data voor allerlei vormen van manage-
mentinformatie.”

WaT Zou DE ExpERTISEBRancHE Van an-
DERE BEDRIJFSTakkEn kunnEn LEREn?

“Door grotere externe gerichtheid en meer pro-
activiteit zal een sterke eigenschap als deskun-
digheid beter kunnen worden ‘verpakt’. Daar-
naast zou ik vernieuwingsgezindheid willen 
noemen, waarbij ik wel wil aantekenen dat het 
verschil soms in de kleine dingen zit.”

En oMgEkEERD, WaT ZouDEn anDERE 
SEcToREn kunnEn opSTEkEn Van DE 
ExpERTISEBRancHE?

“Het kennisniveau, betrouwbaarheid en de in-
zetbaarheid bij calamiteiten.”

ToT SLoT, WaT Zou u DE MaRkT/MaRkpaR-
TIJEn MEE WILLEn gEVEn?

“Wees geen doemdenker, maar blijf positief. 
Blijf ook geloven in je eigen kracht en oog hou-
den voor nieuwe mogelijkheden. Ik ben ervan 
overtuigd dat we als sector onder de krimp in 
het fysieke segment uit kunnen groeien., alleen 
moet je die kansen dan wel pakken. Dat doen 
we zeker bij CED!” <

krimp en opdrachtgevers hebben een nog gro-
tere focus gekregen op kostenvermindering, 
schadelastreductie en klanttevredenheid. Daar 
moeten wij als bedrijfstak nú op inspelen door 
te vernieuwen, zoeken naar nieuwe manieren 
om onze kennis in te zetten en gebruik te ma-
ken van de nieuwe mogelijkheden van tech-
nologieën die zich aandienen. Bijvoorbeeld in 
combinaties van fysieke schade-expertise en 
IT.”

WaaRoVER HEEFT u ZIcH In HET BEgIn HET 
MEEST VERBaaSD?

“Dat marktpartijen in de schaderegelings-
branche het lastig vinden om de volop aan-
wezige deskundigheid te etaleren. Door die 
onbekendheid zetten opdrachtgevers zich veel 
meer in op de factor prijs dan ons lief is. We 
moeten onze kennis en meerwaarde dan ook 
nadrukkelijker voor het voetlicht brengen.”

HoE kIJkT u nu TEgEn DE ExpERTISE-
BRancHE aan? 

“Niet echt anders dan drie jaar geleden bij mijn 
entree. Ik zie wel dat opdrachtgevers scherp 
aan de wind proberen te varen bij de inkoop 
van onze diensten. Verder houdt de krimpende 
fysieke expertisemarkt aan en zullen we de 
scope bij CED verder moeten verbreden door 
onze kennis breder in te zetten: van preventie 
aan de voorkant tot herstel aan de achterkant 
en het liefst geïntegreerd als ketenregisseur. 

Onze inspanningen binnen het Centrum Veilig 
Wonen, dat de schaderegeling, het bouwkun-
dig herstel en de verduurzaming coördineert 
van de woningen in het aardbevingsgebied in 
noordoost Groningen, is daar een voorbeeld 
van. Daar heeft CED samen met Arcadis in kor-
te tijd een organisatie neergezet van250 man. 
Best iets om trots op te zijn. Ook de recente 
overname van SOS International past geheel 
bij die ketenregie. Zo zijn we nog beter in staat 
schades van melding tot herstel geïntegreerd 
af te handelen. Wat in vergelijking met mijn be-
gintijd wel anders is, is dat nu breder gedeeld 
wordt dat er veranderd moet worden en dat 
biedt perspectief voor de toekomst.” 

WaT ZIJn In uW ogEn DE VooRnaaMSTE 
aanDacHTS- c.q. VERBETERpunTEn?

“De expertisebranche heeft altijd sterk ingezet 
op deskundigheid en dat zal altijd een belang-
rijk onderdeel van de werkzaamheden blijven. 
Daar komen echter twee zaken bij die sterk 
aan belang zullen winnen: 1. klantvriendelijk 
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Jubilerend Cunningham Lindsey 
Dutch Caribbean ziet ook commercieel 

toekomst zonnig tegemoet
Dit jaar is het 15 jaar geleden dat cunningham Lindsey een vestiging open-
de in Willemstad op curaçao. Jarenlang was het naast de talrijke eenpitters 
eigenlijk het enige expertisebureau op ‘de eilanden’. Enkele jaren geleden 
is daar een concurrent op curaçao bijgekomen, maar volgens managing 
director katinka van Eekelen is er voldoende ruimte om te groeien in deze 
markt en maakt concurrentie iedereen scherper en daardoor beter. “We 
maken in alle branches een goede groei door, met name op het gebied van 
personenschade, medische aansprakelijkheid en naast de grote complexe 
propertyschades is er ook groei in het lagere segment propertyschades.” 
kortom,  bij cunningham Lindsey Dutch caribbean zien ze commercieel ge-
zien de toekomst zonnig tegemoet.

Van Eekelen is van huis uit personenschade-expert, 
werkte als zodanig tien jaar in Nederland bij het toenma-
lige Cunningham Boschmann en verhuisde in 2009 naar 
de vestiging op Willemstad. Drie jaar geleden werd ze 
aangesteld als managing director. In die functie geeft zij 
leiding aan een team van zes personen, onder wie twee 
property experts, één marine expert, een personenscha-
de-expert, een personenschade claims handler en een 
binnendienstmedewerkster. Naast haar directietaken is 
zij ook zelf nog actief als personenschade-expert. 

Zowel op Curaçao als op Aruba heeft het expertise- en 
claimsmanagementbureau een kantoor. Vanuit Curaçao 
richten zij zich ook op Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint 
Eustatius en Suriname. Daarnaast fungeert het kantoor 
ook als uitvalsbasis van Cunningham Lindsey voor het 
gehele Caribische gebied, onder meer voor de activitei-
ten van het  zogeheten CAT-team (gericht op catastrofe 
risico’s), dat zich toelegt op de storm en orkaanschades 
en grotere en anderszins meer complexe schades, zoals 
orkaan Tomas in 2010 of de brand bij retailers in 2013 en 
de tropische storm Gonzalo in 2014. “Elke grote schade 
die de krant haalt, gaat naar ons.”

pRoFESSIonaLISERIng En gRoEI
Bij haar start als managing director in 2012 heeft Van 
Eekelen zichzelf een aantal doelen gesteld. “In de eerste 

plaats wilde ik een verdere professionalisering  door-
voeren, zowel in de kantoororganisatie, het personeels-
bestand als in de manier van werken. “Op al die punten 
hebben we de laatste jaren belangrijke stappen gezet, 
onder meer door de verhuizing naar het huidige, meer 
zichtbare en representatieve bedrijfspand.  Daarnaast 
hebben wij er bewust voor gekozen om lokale medewer-
kers op te leiden. Learning on the job. Omdat we hier geen 
vakgerichte opleidingsorganisaties hebben, is het zaak 
dat we die permanente educatie zelf oppakken. Ook me-
nen wij door het organiseren van kennisbijeenkomsten 
de vakbekwaamheid van onze experts, maar ook van 
onze opdrachtgevers naar een nog hoger niveau te tillen. 
Voor deze bijeenkomsten worden er verschillende exter-
ne sprekers uitgenodigd om interessante onderwerpen 
zoals, werkgeversaansprakelijkheid, wide area damages, 
fraude en subrogatie, van zowel de theoretische kant als 
vanuit de praktijk te belichten. Hier is enorm veel animo 
voor.” 

Vanwege het 15-jarig jubileum zal Cunningham Lindsey 
Dutch Caribbean dit jaar weer een grootschalig seminar 
organiseren voor haar relaties. CL’s managing director 
heeft daarnaast ook haar groeidoelstelling  gerealiseerd 
zien worden. “We maken op alle fronten een gestage groei 
door, met name op het gebied van complexe brand-, en 
bedrijfsschade, personenschade en medische aanspra-
kelijkheid, terwijl we ook steeds meer verzoeken krijgen 
om te adviseren bij kleinere propertyschades. Daarnaast 
hebben we ons werkterrein uitgebreid naar Suriname”, 
aldus Van Eekelen, die ervan overtuigd is dat de positieve 
bedrijfsontwikkeling zich de komende jaren zal voortzet-
ten. “Er is hier nu eenmaal sprake van een groeimarkt in 
de Caribbean door globalisering en verdere professiona-
lisering van de verzekeringsbranche.” <

Het  team van cunningham Lindsey Dutch caribbean: 
op de voorgrond (v.l.n.r.) katinka van Eekelen (managing director), Darlene 
Davelaar ( expert personenschade), Lila Leito (claimshandler personen-
schade) en Hedy Valeriano (financieel en administratief medewerkster). 
achter hen (eveneens v.l.n.r.) alfred kraft van Ermel (expert property), arley 
Landburg (expert property) en andy Binder (expert marine).

katinka van Eekelen: “Er is in de 
caribbean sprake van een groei-
markt door globalisering  en ver-
dere professionalisering van de
verzekeringsbranche.” 
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Aon Benfield:
Warmste jaar ooit; schadelast
30% onder 15-jaar gemiddelde

In 2015, het warmste jaar ooit sinds de metingen in 1880, werden 300 
verschillende natuurrampen geregistreerd, 31 (11,5%) meer dan het 
gemiddelde aantal van 269 calamiteiten in de afgelopen 15 jaar. Zo-
wel de economische schadelast als de verzekerde schadelast viel ech-
ter ongeveer 30% lager uit dan gemiddeld, zo blijkt uit aon Benfield’s  
Annual Global Climate and Catastrophe Report. Volgens de onderzoe-
kers heeft ‘de sterkste El niño in decennia de tweede helft van het 
vorig jaar een grote impact gehad op weerpatronen in de wereld en 
geleid tot kostbare weergerelateerde calamiteiten: overstromingen, 
tropische cyclonen en grote droogte. 

De natuurrampen zorgden voor een totale economische schade van 
112,7 miljard euro tegen gemiddeld 160,3 miljard in de afgelopen 15 
jaar. overstromingen, zware stormen en bosbranden vormden samen 
59% van de totale economische schade. Voor de vierde keer sinds 
1980 jaar deden er in een jaar meer dan 30 miljardenschades (31 cala-
miteiten) voor, 20% meer dan het gemiddeld. Er deden zich 14 calami-
teiten voor met een schade van meerdere miljarden euro. De grootste 
schadelast bezorgde de bosbranden in Indonesië: 14,75 miljard euro, 
ongeveer 1,9% van het bruto nationaal product van het land. op de 
tweede plaats komt de aardbeving in nepal, met een schadebedrag 
van 7,35 miljard euro. Sowieso vonden vier van de vijf grootste econo-
mische schades in azië plaats, bij elkaar goed voor 50% van de totale 
schadelast door natuurrampen. 

De schadelast voor verzekeraars viel met 32 miljard euro 31% lager 
uit dan het gemiddelde van 46,7 miljard euro, het laagste schadebe-
drag sinds 2009 . Hoewel slechts 32% van de totale schadelast door 
natuurrampen het gevolg was van een calamiteit in de VS, is dit land 
goed voor zeven van de tien grootste verzekerde schades en 60% van 
de totale schadelast van verzekeraars. De februaristormen die vooral 
het oosten van de VS teisterden brachten de grootste schadelast voor 
verzekeraars met zich mee: 1,92 miljard euro. Het bedrag dat verze-
keraars aan schadepenningen aan gedupeerden uitkeerden maakte 
vorig jaar 28% van de totale economische schadelast uit, tegen 29% 
in de afgelopen 10 jaar. In geen enkel werelddeel viel de totale verze-
kerde schadelast hoger uit dan het gemiddelde schadevergoedingen 
in de afgelopen vijftien jaar. 

Munich Re: 
Recordaantal natuurrampen, 

afnemende schadelast

Voor het eerst in de historie werden in één jaar meer dan duizend na-
tuurrampen geregistreerd: 1,060, 80 (8,2%) meer dan de 980 calami-
teiten in 2014, 190 (21,8%) meer dan het gemiddelde aantal van 870 
rampen in de afgelopen tien jaar en zelfs 390 (58,2%) meer dan het 
gemiddelde in de afgelopen 30 jaar, zo blijkt uit cijfers van Munich Re. 
Tegenover de toegenomen frequentie aan weergerelateerde calami-
teiten geven de cijfers van de herverzekeraar tevens aan dat zowel de 
totale economische als verzekerde schadelast een neerwaartse lijn 
vertoont. Sinds 2009 was zowel de economische als verzekerde scha-
delast niet zo laag als in 2015.

De economische schadelast beliep omgerekend 83,9 miljard euro te-
gen 102,5 miljard euro in 2014 en 168,7 miljard euro gemiddeld in de 
afgelopen tien jaar, een afname met resp. 18,2 % en 50%. De schade-
last voor verzekeraars liep terug naar 24 miljard euro, 12,9% minder 
dan de 28,9 miljard euro in 2014, een daling met 12,9%. De gemiddel-
de verzekerde schadelast in de afgelopen tien jaar lag met 52,2 miljard 
euro zelfs bijna 52% hoger. Er vielen vorig jaar bij het recordaantal ge-
registreerde weergerelateerde calamiteiten 27.000 dodelijke slachtof-
fers, ruim 3,5 keer zoveel als de 7.700 doden in 2014 maar veel minder 
dan het gemiddelde dodental van 68.000 in de afgelopen tien jaar. 

De grootste economische schade deed zich voor in nepal. De aard-
beving op 25 april bracht een totale schade met zich mee van 4,26 
miljard euro, terwijl de schade voor verzekeraars ‘slechts’ 186,4 mil-
joen euro beliep. op de tweede plaats komt de typhoon Mujigae in 
china en de Filipijnen (schade 3,1 miljard euro). gevolgd door de win-
terstorm in februari in de VS en de typhoon Soudelor in augustus in 
china en Taiwan (beiden 2,48 miljard euro) en diverse stormen in de 
VS in mei (2,22 miljard euro).

De beide genoemde stormcalamiteiten in de VS voeren de lijst aan 
met de grootste verzekerde schades (resp. 1,86 en 1,24 miljard euro). 
De Top-5 wordt aangevuld met diverse zware stormen in de VS in mei 
(1,06 miljard euro), de winterstorm niklas eind maart, begin april in 
Europa (890 miljoen euro) en enkele bosbranden in de VS in septem-
ber en oktober (851,9 miljoen euro).
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c a L a M I T E I T E n

Swiss Re:
Forse daling schadelast 

natuurrampen; lichte toename 
schade door menselijke fouten

De economische schade als gevolg van natuurrampen en door men-
selijke fouten veroorzaakte calamiteiten komt in 2015 naar schatting 
uit op 77,6 miljard euro, 24% minder dan de 103,1 miljard euro in 2014 
en ver onder de gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar van 
175,7 miljard euro, zo blijkt uit de eind 2015 gepubliceerde Sigma Stu-
dy van herverzekeraar Swiss Re. Bij alle geregistreerde calamiteiten 
kwamen ongeveer 26.000 mensen om het leven.

Tegenover een sterke afname van het schadebedrag als gevolg van 
natuurrampen – met 28% van 104,9 miljard euro naar 67,5 miljard 
euro – staat een toename van de schadelast door man-made disasters 
met 24% van 8,2 miljard euro naar 10 miljard euro. ook de schade-
last voor verzekeraars valt dit jaar naar verwachting lager uit: van 32 
miljard euro in 2014 naar 29,2 miljard euro, een afname met 11%. De 
gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar beliep 56,8 miljard 
euro. De verzekerde schade veroorzaakt door menselijke fouten steeg 
het afgelopen jaar : met 22% van 6,4 miljard euro naar 8,21 miljard 
euro. Daar staat een forse daling tegenover van de verzekerde schade 
door natuurrampen en andere weergerelateerde calamiteiten: met 
19% van 25,6 miljoen euro naar 21 miljoen euro. 

De grootse man-made-disaster kwam vorig jaar op naam van de ex-
plosies in de chinese havenstad Tianjin, dat met naar schatting 4,5 
1a 5,4 miljard euro aan schade, waarvan de helft marine-gerelateerd,  
de grootste door menselijk falen veroorzaakte schade is die zich ooit 
heeft voorgedaan in azië. Bij de ramp kwamen 173 mensen om het 
leven. 
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dIefStalleN 
motorvoertUIgeN 
dalen voor het eerst sinds jaren onder de 30.000

uit cijfers van Stichting aanpak Voertuigcriminaliteit (aVc) blijkt dat het aan-
tal voertuigdiefstallen is gedaald van 30.681 in 2014 naar 29.218 vorig jaar, 
een afname met  1,463 stuks (4,8%). “Daarmee kwam het totaal voor het 
eerst in jaren onder de 30.000. Een mooie mijlpaal’, stelt  aVc-directeur Titus 
Visser.  De grootse daling deed zich voor bij  personenvoertuigen: met 621 
(min 5,8%) van 10.712 naar 10.091.

Visser noemt met name de daling van het aantal gestolen 
jonge auto’s t/m drie jaar – met 14% - markant. “Voor een 
deel kan dit worden verklaard door het feit dat in jonger 
auto’s betere alarmsystemen worden gemonteerd. Daar-
door is het voor autodieven moeilijker deze onopgemerkt 
te openen en de software te kraken. Het dievengilde richt 
zich nu meer op personenauto’s van 4 tot 8 jaar oud. Het 

aantal diefstallen binnen deze categorie is met 16% toe-
genomen. Opvallend is verder dat personenauto’s ouder 
dan 8 jaar minder in trek zijn. De dalende trend van voor-
gaande jaren heeft zich bij deze categorie voortgezet.”

In 2015 werden in totaal 29.218 motorvoertuigen gesto-
len, 1.463 (4,8%) minder dan de 30.681 in 2014 en 9,2% 
minder dan de 32.173 in 2010. Motoren vormen de enige 
voertuigcategorie waarbij sprake is van een diefstaltoe-
name: met 5,2% van 1.753 in 2014 naar 1.845 in 2015, 
een recordaantal diefstallen in de afgelopen 20 jaar. Daar 
staat tegenover dat sinds 2005 in alle overige voertuig-
categorieën het aantal diefstallen jaarlijks is teruggelo-
pen. In aantallen de grootste teruggang deed zich vorig 
jaar voor bij lichte bedrijfsvoertuigen: met 457 van 2.224 
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naar 2.767, een daling met 20,5. Ook de diefstalafname 
bij aanhangers /oplegger was met 21% groot: van 1.140 
naar 901, terwijl procentueel de grootste teruggang zich 
voordeed bij zware bedrijfsvoertuigen: met 30,8% van 
159 naar 110. Verder daalde vorig jaar het aantal gestolen 
brom- en snorfietsen licht met 1,3% van 14.693 in 2014 
naar 14.504 in 2015. Sinds 2010 schommelt het diefstal-
getal jaarlijks rond dit aantal. 

TERugVInDpERcEnTagE
Hoewel het aantal gestolen voertuigen daalt, toont het 
terugvindpercentage al sinds 1995 een gestaag dalende 
trend. In 2015 werden 5.113 gestolen voertuigen terug-
gevonden, hetgeen neerkomt op een tergvindpercentage 
van 33%. In 2014 werd nog 34,7% van de gestolen motor-
voertuigen bij de rechtmatige eigenaar terugbezorgd. In 
2010 was het terugvindpercentage 46,3%, in 2000 57,9% 
en in 1995 zelfs 64,8%. 

Het aandeel teruggevonden gestolen personenauto’s 
daalde van 39,6% naar 37,4% en bij zware bedrijfsvoertui-
gen van 56,6% naar 46,4%. Daarentegen werden in de an-
dere voertuigcategorieën meer motorvoertuigen terug-
gevonden dan in 2014: bij lichte bedrijfsvoertuigen waren 
dat er 684 (38,7%/was 33,4%), bij aanhangers/opleggers 
197 (21,9%/18,7%), bij motoren 411 (22,3%/19,0%) en bij 
brom- en snorfietsen 4.106 (28,3%/26,6%).

AVC hierover: “De samenwerkende partijen richten zich 
naast de preventie dan ook in toenemende mate op het 
vergroten van het aandeel auto’s dat weer wordt terug-
gevonden. Daarbij wordt onder meer geïnvesteerd in de 
toepassing van systemen die de auto na diefstal traceer-
baar maken en een versterking van de opsporing.Titus 
Visser: ”Gelukkig hebben we in Nederland op het thema 
voertuigcriminaliteit een zeer hechte samenwerking tus-
sen overheid, branche en verzekeraars waardoor we in 
staat zijn hier paal en perk aan te stellen.” Titus Visser: “Met name de daling van het aantal gestolen jonge auto’s t/m drie jaar – met 14% - is markant. Voor een 

deel kan dit worden verklaard door het feit dat in jonger auto’s betere alarmsystemen worden gemonteerd. Daardoor 
is het voor autodieven moeilijker deze onopgemerkt te openen en de software te kraken. Het dievengilde richt zich nu 
meer op personenauto’s van 4 tot 8 jaar oud. Het aantal diefstallen binnen deze categorie is met 16% toegenomen.”
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Uit de cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcrimina-
liteit blijkt dat niet alleen in het Nederland het aantal 
voertuigdiefstallen is gedaald – met 4,8% - maar dat er 
vorig jaar ook minder Nederlandse voertuigen in het bui-
tenland zijn gestolen: 197, zeven minder dan in 2014 en 
22 minder dan in 2013. Ook het aantal teruggevonden 
gestolen motorvoertuigen liep vorig jaar verder terug: 
van 191 in 2014 naar 125 vorig jaar. In 2013 werden 263 
motorvoertuigen na diefstal teruggevonden.

De Top-2 blijft al jaren hetzelfde. België voert de lijst aan 
met 48 gestolen auto’s van Nederlandse eigenaren (was 
55 in 2014 en 53 in 2013), gevolgd door Duitsland met 40 
autodiefstallen (41 in zowel 2013 als 2014), Frankrijk heeft 
de derde plaats overgenomen van Spanje met 15 dief-
stallen (was 15 resp. 26). Italië is de Top-5 binnengeko-
men met 16 diefstalgevallen (was 7 resp. 8), terwijl Spanje 
de vijfde plaats inneemt met 12 diefstallen (19 resp. 21). 
Polen is met 10 diefstallen buiten de Top-5 gevallen (was 
14 resp. 17).

VW MEEST gESToLEn auToMERk
Vorig jaar is Volkswagen opnieuw het meest gestolen 
automerk in ons land. Van alle 10.091 gestolen perso-
nenauto’s waren er 3.028 een VW, 18 (0,6%) minder dan 
de 3.046 diefstallen in 2014. Op de tweede plaats staat 
BMW (845/1.075, min 21,4%), gevolgd door Audi (797/735, 
+8,4%), Opel (520/586, min 11,3%) en Mercedes Benz 
(518/596, min 13,1%). De Top-10 wordt gecompleteerd 
door Peugeot (501/503, min 0,4%), Renault (475/428, 
+ 11%), Seat (380/447, min 15%), Toyota (361/409, min 
11,7%) en Citroen (336/311, +8%).

Ook de lijst met meest gestolen autotypen wordt aan-
gevoerd door VW: de Golf (1.510) en de Polo (935). In de 
Top-10 van de meest gestolen automodellen staat na 
de Golf en Polo de BMW 3-serie op de derde plaats (406 

diefstallen), gevolgd door de Opel Corsa (259) en de Audi 
A-4 (217). De Top-10 wordt aangevuld met de Mercedes 
E-klasse (200), de Seat Ibiza (192), de BMW 1-serie (166), 
Renault Clio (161) en Citroën C1 (156). 

Bij lichte bedrijfsvoertuigen worden eveneens VW’s het 
meest gestolen: 791, hetgeen gerelateerd aan het wa-
genpark neerkomt op een diefstalrisico van 0,35%. Op 
de tweede plaats staat Mercedes Benz met 423 diefstal-
gevallen (0,33%), gevolgd door Opel (88,0,11%), Renault 
(80, 0,09%) en Ford (65, 0,08%). Bij zware bedrijfsvoer-
tuigen voert DAF de ranglijst aan met 37 diefstagevallen 
(0,07%), gevolgd door Mercedes Benz (32/0,13%), Scania 
en Volvo (beide 10, 0,04%) en MAN (8, min 0,05%. Suzuki 
en Yamaha zijn beide met 288 diefstalgevallen de meest 
in trek zijnde motormerken bij het dievengilde, op de voet 
gevolgd door Honda (278). In de Top-5 staan verder BMW 
(179) en Piaggio (169). Dit laatste merk staat met afstand 
nummer in de diefstallijst bij de brom- en snorfietsen: 
4.424 diefstallen. Peugeot staat tweede (1.773) Tomos 
derde (1.539) Kymco vierde (840) en Sym vijfde (807). <
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op het vergroten van het aandeel auto’s dat weer wordt teruggevonden
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Geheel gemoderniseerd kantoor KakesWaal feestelijk geopend

KakesWaal ziet opdrachtgevers primair 
kiezen voor kwaliteit en klanttevredenheid

Met een met meer dan 150 relaties uit de verzeke-
rings- en schaderegelingsbranche  goed bezocht 
‘open huis’  heeft kakesWaal zijn  fraaie, geheel 
naar de huidige maatstaven gemoderniseer-
de kantoorpand ‘kalfstede’  aan de kalf  186 in 
Zaandam in Zaandam  op gepaste, feestelijke en 
geanimeerde  wijze  geopend. Een bijeenkomst 
die geheel in lijn was met de persoonlijke aanpak 
die het landelijk werkende Zaanse  expertise- en 
taxatiebureau  kenmerkt. 

Directeur Dick de Boer en zijn inmiddels 46 medewerkers, 
onder wie negen vaste freelancers, lieten hun relaties vol 
trots hun nieuwe onderkomen zien. “We hebben binnen-
muren eruit gehaald en het kantoor door de toepassing 
van veel glas veel transparanter gemaakt. Bovendien 
zijn de werkplekken ruimer van opzet, mede doordat 
veel administratiekasten door onze grotendeels digitale 
werkwijze niet langer nodig waren. Bovendien hebben 
we nieuwe vloerbedekking gelegd en de muren een fris 
kleurtje gegeven. We zijn dan ook zeer te spreken over 
ons nieuwe bedrijfspand.”

  
KakesWaal houdt zich primair met expertise- en taxatie-
werkzaamheden bezig in zowel  het zakelijke als particu-
liere brandsegment. Ook is het bureau contractpartner 
van SRK Rechtsbijstand voor bouwkundige rechtsbij-
standdossiers. Daarnaast maken ook commerciële waar-
deringen, bouwkundige rechtsbijstandszaken en bouw-
kundige opnamen, alle uitgevoerd door pure specialisten 
op deze vakgebieden, deel uit van de activiteiten.  In een 
tijd waarin het de expertisebranche niet bepaald voor de 
wind gaat, maakt KakesWaal een gestage groei door. Het 
kantoor biedt met een groot aantal vaste experts, aan-
gevuld met negen vaste regionale freelancers  een lan-
delijke dekking. Eind vorig jaar is een nieuwe (bouwkun-
dig) expert in dienst getreden en per 1 maart volgt een 
tweede, terwijl het bedrijf bovendien een vacature heeft 
voor nog een schade-expert voor de regio noordwest Ne-
derland.  

De Boer licht toe: “We groeien nog steeds jaarlijks op 
expertisegebied, vooral in het volmachtsegment. Onze 
opdrachtgevers kiezen primair voor kwaliteit en klantte-
vredenheid, al blijft de prijs uiteraard ook een belangrijke 
factor maar niet doorslaggevend. Onze kracht zit dan ook 
in onze experts, die hun vakmanschap combineren met 
persoonlijke aandacht voor verzekerden.  En hoewel wij 
niet het laagste uurtarief hanteren, zorgen wij door onze 
efficiënte en doortastende werkwijze dat schades snel 
en goed – doorgaans in ‘één bezoek – worden afgehan-
deld. Daardoor zijn onze opdrachtgevers per saldo vaak 
voordeliger uit”, aldus de KakesWaal-directeur, die de 
toekomst van zijn bureau dan ook vol vertrouwen tege-
moet ziet.” <
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jaar geleden. Zowel de ernst als de frequentie 
van bedrijfsschadeclaims neemt toe, terwijl het 
meestal wordt veroorzaakt door een mense-
lijke fout of technisch mankement. Deze groei 
in bedrijfsschadeclaims wordt gevoed door de 
toenemende afhankelijk tussen bedrijven, de 
wereldwijde supply chains en de optimalisatie 
van productieprocessen. Waar in het verleden 
een grote brand of explosie slechts één of twee 
bedrijven trof, kan dit vandaag de dag meer-
dere bedrijven treffen of wereldwijd zelfs een 
hele sector”, verklaart Chris Fischer Hirs, CEO 
van AGCS.

Volgens het onderzoek wordt het merendeel 
van de bedrijfsschadeclaims (88%) veroorzaakt 
door technische of menselijke factoren en niet 
door natuurrampen. De top tien-oorzaken van 
bedrijfsschades, gebaseerd op waarde, telt 
zelfs meer dan 90% van zulke claims, waarbij 
brand en explosie de voornaamste oorzaken 
zijn met 59% van alle bedrijfsschadeclaims 
wereldwijd, 78% in Europa en zelfs 88% in Ne-
derland. Bedrijfsschadeclaims zijn het hoogst 
in de energy-sector(3,96 miljoen euro) en de 
property-lines of business (2,21 miljoen euro) 
gevolgd door engineering (0,9 miljoen euro) en 
entertainment (0,3 miljoen euro). In de enter-
tainmentsector zijn ziektes en ongevallen van 
de cast de meest in het oog springende oorza-
ken van bedrijfsschade.  Volgens AGCS zouden 
in de toekomst ook niet-fysieke schadeoorza-
ken van bedrijfsschade een belangrijkere rol 
kunnen gaan spelen, zoals cyberaanvallen, 
politiek geweld, stakingen, pandemieën of een 
stroomuitval. Andere niet-fysieke schade eve-
nementen omvatten ook burgerlijke of mili-
taire acties zoals toegangsrestricties of sluiting 
van het luchtruim.

BRiTSE VERzEKERaaRS MaKEn VOOR HET 
EERST PERCEnTaGE GEHOnOREERDE 

SCHaDECLaiMS BEKEnD

Van alle in 2013 en 2014 ingediende autoscha-
declaims hebben de Britse verzekeraars er 99% 
vergoed; bij reisschadeclaims is dat 87% en 
van alle inboedel- en opstalclaims werden er 
vier van de vijf (79%) vergoed. Dat blijkt uit cij-
fers van de Britse verzekeraarsorganisatie ABI. 
Het is voor de eerste keer in de historie dat de 
verzekeraarsorganisatie het percentage geho-
noreerde schadeclaims bekend maakt. 

De belangrijkste redenen voor afwijzing van 
een inboedel- of opstalclaims waren slijtage, 
slecht onderhoud, een schadebedrag die bin-
nen het eigen risico bevalt of een niet gedekte 
schade-oorzaak. Reisschadeclaims werden 
het meest afgewezen vanwege niet gedekte 
schade-oorzaken als vertraging, verzwijging 
van medische klachten, het niet of onvoldoen-
de kunnen aantonen van het verlies van de 
geclaimde spullen en schades die binnen het 
eigen risico vielen. 

SPECiaLE UniT BRiTSE POLiTiE HOUDT 
1000STE VERDaCHTE VERzEKERinGSFRaU-

DEUR aan
Met de arrestatie van vier mannen in Wales 
heeft het Britse Insurance Fraud Enforcement 
Bureau (IFED), de speciale door de verzeke-
ringsbranche gefinancierde speciale politie-
unit die zich toelegt op de bestrijding van ver-
zekeringsfraude, zijn 1000ste arrestatie verricht 
in zijn driejarig bestaan. Sinds de start in 2012 
heeft IFED inmiddels voor miljoenen ponden 
aan frauduleuze schadeclaims onderzocht en 
zijn er 626 fraudeurs gearresteerd. Een en ander 
heeft geleid tot 109 veroordelingen met in to-
taal 49 jaar gevangenisstraf door de rechtbank 
en 185 politiewaarschuwingen. Ook zorgde po-
litieacties ervoor dat fraudeurs een geldbedrag 
van een kleine 320.000 euro aan gedupeerden 
moesten terugbetalen.  Met het IFED is een in-
vestering gemoeid van de verzekeringsbranche 
van bijna 15 miljoen euro in drie jaar. Voor het 
komende jaar zijn zeven extra politiemannen 
aangesteld.    

 PiRaTERiJ OP zEE VORiG JaaR OP 
VRiJWEL HETzELFDE niVEaU aLS in 2014

De criminaliteit op zee is vorig jaar op onge-
veer hetzelfde niveau gebleven als in 2014, 
zo blijkt uit het recent verschenen jaarlijkse  
Piracy Report van de International Chamber of 
Commerce (ICC) en het International Maritime 
Bureau (IMB). In 2015 werden er in totaal 246 
incidenten geregistreerd, één meer dan in het 
jaar daarvoor. 

Het aantal gevallen waarbij piraten aan boord 
kwamen van schepen steeg met 11%: van 183 
naar 203. Verder werd één schip beschoten, 
terwijl nog eens 27 pogingen daartoe werden 
verhinderd. Eén bemanningslid kwam daarbij 
om het leven en 14 personen raakten gewond. 
Het aantal ontvoeringsgevallen van beman-
ningsleden voor losgeld verdubbelde van 9 
naar 19, vooral als gevolg van vijf incidenten 
in Nigeria. Daar staat tegenover dat er min-
der schepen werden gekaapt – van 21 naar 
15 - waarbij in totaal 271 bemanningsleden 
werden gegijzeld tegen 442 in 2014. Opvallend 
genoeg werd in het laatste kwartaal van 2015 
geen enkel kapingsgeval gemeld. Volgens het 
IMB is er vooral een daling te zien in het aantal 
aanvallen op kleine brandstoftankers, waarvan 
de laatste zich in augustus heeft voorgedaan. 

Ondanks de succesvolle aanpak van de lokale 
en regionale autoriteiten, waarbij twee crimi-
nele bendes zijn opgepakt, blijft zuidoost Azië 
wereldwijd de meeste incidenten houden. In 
Vietnam steeg het aantal incidenten van 7 naar 
27, waarbij het grotendeels om kleine diefstal-
gevallen ging. Daarnaast is Nigeria een hotspot 
voor geweldige overvallen en piraterij: er wer-
den veertien calamiteiten geregistreerd, waar-
bij in negen gevallen de criminelen aan boord 
van de schepen kwamen. In de voormalige hot-
spot Somalië daarentegen werden vorig jaar 
geen incidenten gemeld. 
 
BEDRiJFSSCHaDECLaiM GEMiDDELD RUiM 

EEn DERDE HOGER Dan 
BRanDSCHaDE

De gemiddelde grote brand/bedrijfsschade-
claim bedraagt meer dan 2 miljoen euro, 36% 
hoger dan de daarmee gepaard gaande brand-
schade die gemiddeld op 1,6 miljoen euro ligt. 
Dat komt naar voeren in het ‘Global Claims 
Review 2015’ rapport van Allianz Global Corpo-
rate & Specialty (AGCS), waarin in de periode 
2010-2014 meer dan 1.800 grote bedrijfsscha-
declaims in 68 landen zijn geanalyseerd met 
een totale waarde van meer dan 3 miljard euro. 
“Bedrijfsschade heeft op dit moment een veel 
groter aandeel in het schadetotaal dan tien 

BELGië HERVORMT RiJOPLEiDinG in DE 
STRiJD TEGEn DE VELE VERKEERSDODEn

 Daar waar in Nederland wordt gekozen voor 
gedragsbeïnvloeding en/of een bredere infra-
structuur, moet in België het hervormen van de 
rijopleiding het aantal verkeersdoden drastisch 
naar beneden brengen. De Vlaamse minister 
van Mobiliteit Ben Weyts wil ‘de schande van 
de 400 verkeersoden’ bij de bron aanpakken 
en verlengt daarom de minimale duur van een 
rijopleiding en verzwaart zowel het theorie- als 
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ongelukken met 265 doden, zo blijkt uit cijfers 
van het Aviation Safety Network (ASN). In de cij-
fers zijn de twee vliegtuigrampen met de mees-
te doden in 2015 niet meegenomen, omdat het 
opzet betrof: een co-piloot van Germanwings 
liet zijn toestel moedwillig crashen in de Alpen 
(150 doden) en een Russische Airbus stortte 
neer in de Sinaï door een bom aan boord van 
het toestel (224 slachtoffers).

Noord-Amerika had in 2015 met zes ongeval-
len van alle regio’s de meeste crashes. Vorig 
jaar vond daar slechts één ongeluk plaats. In 
Afrika zijn er juist minder vliegtuigongevallen 
geweest: van negen in 2014 naar twee in het 
afgelopen jaar. Het ongeluk met de meeste do-
delijke slachtoffers gebeurde in Indonesië (54 
doden) , gevolgd door een crash in Taiwan (43 
doden) en Zuid-Sudan (41 doden) . 

S c H a D E  buitenland

het praktijkexamen. Bovendien wordt na een 
half jaar tot negen maanden na het behalen 
van het rijbewijs een verplichte terugkom- an-
nex bijscholingsdag ingevoerd, waarbij de au-
tomobilist onder andere wordt getest op risico-
perceptie, het uitvoeren van een noodstop en 
bijzondere manoeuvres.

WERELDWiJD OnTSTaan DE MEESTE 

euro, waarvan de helft marine-gerelateerd is. 
Ook werd veel schade toegebracht aan wo-
ningen en bedrijfspanden en de infrastructuur. 
In het rapport staat dat de ramp werd veroor-
zaakt doordat de chemische stof natriumcya-
nide verkeerd werd opgeslagen, te droog werd 
en ontbrandde. 

ViER Van DE ViJF BEDRiJVEn SLaCHTOF-
FER Van FRaUDEUR UiT EiGEn HUiS 

Driekwart van de bedrijven heeft het afgelo-
pen jaar op de een of andere manier te maken 
gehad met fraude, een toename ten opzichte 
van een soortgelijk onderzoek van drie jaar ge-
leden, toen 61% van de bedrijven een fraude-
ervaring had. Iets meer dan twee van de vijf 
fraudegevallen (41%) werden gemeld door een 
klokkenluider. Verder kwam 31% van de frau-
degevallen aan het licht door externe (31%) 
of interne audits (25%). Uit het internationale 
onderzoeksrapport ‘Kroll Global Fraud 2015-
2016’ komt verder naar voren dat bij vier van 
de vijf getroffen ondernemingen de fraudeur 
uit de organisatie zelf kwam tegen 72% in 2012. 
Bijna zeven van de tien (69%) bedrijven geeft 
aan financieel verlies te hebben geleden door 
de fraude tegen 64% drie jaar geleden. Diefstal 
van spullen werd het vaakst genoemd (22%), 
gevolgd door in- en verkoopfraude (17%) en 
diefstal van bedrijfsinformatie (15%). Eén van 
drie deelnemers aan het onderzoek noemt 
directie en hoge kader als main driver voor de 
toegenomen fraude, meer dan twee zoveel als 
de toegenomen outsourcing van werkzaam-
heden. Meer dan een derde van de fraudeurs 
(36%) was werkzaam in het hoger of midden-
kader, terwijl 45% van hen tot de junior mede-
werkers behoorde. Iets minder dan een kwart 
(23%) van de fraudegevallen komt om naam 
van een tussenpersoon of agent.  

BRanDEn OP EEn DinSDaG; HET MinST OP 
EEn zOnDaG

Volgens dr. Nick Earl, als klimaatwetenschap-
per verbonden aan de University’s School of 
Earth Sciences in Melbourne, blijkt uit een on-
derzoek van zijn universiteit dat branden we-
reldwijd sterk worden beïnvloed door de cy-
clus van werk- en rustdagen en dat er tevens 
een verband is tussen religie en het uitbreken 
van een brand. Het onderzoek wijst verder uit 
dat wereldwijd de meeste branden ontstaan 
op een dinsdag. Op die dag is er tussen 2001 
en 2013 in totaal 113 miljoen keer brand uit-
gebroken. Dat is 8% meer dan de 104 miljoen 
branden die op een zondag hebben plaatsge-
vonden. Daarmee is de zondag qua brandfre-
quentie de ‘rustigste’ dag in de week. Niet over-
al op de wereld woedden op zondag minder 
branden. Vooral in Australië en in de VS was dit 
effect te zien. In gebieden waar veel moslims 
wonen, zoals in de regio Kazachstan, woedden 
er op donderdag en vrijdag opvallend weinig 
branden. Earl: “Vrijdag is voor de moslims de 
dag van samenkomst en gebed. Dat onder-
schrijft dus de theorie dat religie van invloed is 
op het klimaat.”

ExPLOSiES TianJin GROOTSTE 
Man-MaDE LOSS OOiT in azië

De explosies in Tianjin, waarbij vorig jaar au-
gustus 173 mensen om het leven kwamen, 
hebben ruim een miljard dollar aan schade 
aangericht, zo blijkt uit een onderzoek door de 
Chinese autoriteiten. Volgens IUMI, de koepel 
van nationale transportverzekeringsorgani-
saties, is hierbij sprake van de grootste door 
menselijk falen veroorzaakte schade die zich 
ooit heeft voorgedaan in Azië: 4,5 à 5,4 miljard 

MinSTE aanTaL VLiEGTUiGOnGELUKKEn 
MET DODEn SinDS 1946

In 2015 hebben zich 16 dodelijke ongelukken 
met commerciële vluchten voorgedaan. Zo’n 
laag aantal is niet voorgekomen sinds 1946. Er 
kwamen 186 mensen om het leven door een 
vliegtuigongeluk. In 2014 waren dat 19 ongeval-
len met 526 dodelijke slachtoffers en in 2013 29 

BRiTSE inBREKERS GEK OP FiETSEn, 
MOBiELE TELEFOOnS En ELEKTRiSCH 

GEREEDSCHaP
Fietsen zijn in Groot-Brittannië het meest ge-
wilde item voor inbrekers om te stelen. Van 
alle inbraakclaims bij verzekeraar Direct Line 
betreft 11% een fiets. Eveneens één op de ne-
gen diefstal- en inbraakclaims heeft betrekking 
op mobiele telefoons, een toename met 3%. 
Op de derde plaats komt elektrisch gereed-
schap, goed voor 10% van alle claims, gevolgd 
door laptops en tablets (elk 9 %). Volgens de 
verzekeraar is de grootste toename te zien in 
de diefstal van mobiele telefoons en tablets. 
Daar staat tegenover dat claims voor gestolen 
laptops met 30% zijn teruggelopen. De Top-10 
wordt gecompleteerd door camera’s (8%, min 
2%), golfattributen (7%, min 1%), tuingereed-
schap (7%), audio-apparatuur (5%) en TV’s 
(3%). De drie laatstgenoemde items werden 
vorig jaar net zo vaak als gestolen geclaimd. 
Het onderzoek toont verder aan dat de winter-
maanden januari en februari het meest geliefd 
zijn bij het dievengilde. Bijna één van de vijf 
inbraken (19%) vindt in deze maanden plaats. 
Opmerkelijk genoeg laat de derde winter-
maand december 19% minder inbraakclaims 
zien. 
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Volledige vergoeding 
of adequate erkenning?

nederland kent een aantal zeer grote personenschadezaken. De legionel-
labesmetting in Bovenkarspel (in 1999), de vuurwerkramp in Enschede 
(in 2000), de cafébrand in Volendam (in 2001) en het schietdrama in alp-
hen aan den Rijn (in 2011) zijn daar voorbeelden van. Toch zijn deze zaken 
nog bescheiden in omvang als ze worden vergeleken met de dossiers over 
asbestslachtoffers, het seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk en 
het seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. precies 
over deze zeven kwesties handelde het symposium ‘Volledige vergoeding 
of adequate erkenning’ op 4 december van het vorig jaar op de Erasmus 
universiteit in Rotterdam.

Het symposium in Rotterdam was een initiatief van de 
masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering aan 
de Erasmus School of Law. Deze opleiding kent momen-
teel zijn zevende jaargang en kreeg vorig jaar in de na-
tionale studentenenquête  de hoogste waardering van 
alle masteropleidingen in Nederland, zo werd gememo-
reerd in een welkomstwoord door Siewert Lindenbergh, 
hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, die 
daarin tevens de keuze van het thema toelichtte.

BEIDE Van BELang
Advocaat John Beer, van Beer advocaten in Amsterdam, 
behandelde in zijn presentatie het aansprakelijkheids-
recht als grondslag voor de afwikkeling van de rampen in 
Bovenkarspel, Enschede, Volendam en Alphen aan den 
Rijn. Zijn kantoor  trad in deze dossiers namens de slacht-
offers op. In al deze zaken was sprake van een individuele 
direct verantwoordelijke met een beperkte verzekerings-
dekking (de whirlpoolverkoper, de vuurwerkhandelaar, 
de cafébaas en de schutter) en een derde partij die mo-
gelijk ook aansprakelijk was (met name vergunningver-
strekkers). Op basis van deze zaken kwam Beer tot de 
conclusie dat het niet een volledige vergoeding òf een 

adequate erkenning is, maar dat beide van belang zijn. 
Hij gaf aan dat het Nederlandse schadevergoedingsrecht 
een volledige vergoeding van schade als uitgangspunt 
heeft en dat zo’n volledige vergoeding een vorm van ade-
quate erkenning is. Ook concludeerde hij dat het bij het 
verstrekken van (evenementen)vergunningen aanbeve-
ling verdient aandacht te besteden aan de mate waarin 
een aansprakelijkheidsverzekering dekking moet ver-
lenen. Daarnaast brak hij een lans voor de directe actie 
(waarbij dus slachtoffers van een ongeval buiten de ver-
zekerde om diens aansprakelijkheidsverzekeraar kunnen 
aanspreken).

aSBESTSLacHToFFERS 
Machiel van der Woude, die een week na het symposium 
met pensioen ging als directeur van het Instituut Asbest-
slachtoffers, schetste eerst de ernst van het probleem: 
vanwege de geringe levensverwachting voor mensen bij 
wie mesothelioom of asbestose is gediagnosticeerd en 
ook vanwege de juridische lijdensweg die velen in het ver-
leden hebben moeten volgen bij het aansprakelijk stellen 
van een werkgever. Het Instituut Asbestslachtoffers werd 
in 2000 opgericht om die juridische strijd te verkorten en 
asbestslachtoffers snel, zorgvuldig en laagdrempelig te 
helpen. Daartoe adviseert het instituut de Sociale Verze-
keringsbank over het recht op een tegemoetkoming voor 
asbestslachtoffers en bemiddelt het tussen (ex-)werkge-
vers en (ex-)werknemers over het betalen van een scha-
devergoeding. In een convenant zijn daar vaste bedragen 
voor afgesproken. 

Tot en met 2014 werden 6.451 aanvragen van mesothe-
lioompatiënten behandeld. In 20% van de zaken volgde 
een afwijzing, in 40% een schadevergoeding en ook in 
40% alleen een tegemoetkoming. Patiënten met asbes-
tose kunnen nog maar sinds 2014 bij het instituut terecht. 
Van der Woude gaf aan dat slachtoffers zich tevreden 
tonen over de inzet van het Instituut Asbestslachtoffers, 
maar dat er ook kritiek is: van werkgevers die vinden dat 
het instituut zich te veel als belangenbehartiger opstelt 
en van werknemers die menen dat het instituut te weinig 
een vuist kan maken en dat de uitgekeerde bedragen te 
laag zijn.

SEkSuEEL MISBRuIk
Bart Holthuis, advocaat en partner bij JPR Advocaten, 
behandelde in zijn presentatie de Compensatieregeling 
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Seksueel Misbruik in de Rooms-katholieke Kerk in Ne-
derland. Holthuis is voorzitter van de Compensatiecom-
missie, die de regeling toepast. De regeling is op vijf ca-
tegorieën van misdragingen en financiële compensatie 
gebaseerd. Holthuis concludeerde dat de hoofdvraag 
van het symposium, dus of er sprake moet zijn van een 
volledige vergoeding of adequate erkenning, niet een-
duidig is te beantwoorden. In sommige gevallen was het 
misbruik relatief gering, maar werd het leven van betrok-
kene toch verwoest en was er veel smart. In andere geval-
len was het misbruik veel ernstiger, maar had betrokkene 
een relatief onbezorgd leven, met veel minder smart. 

Van belang, aldus Holthuis, is de sociale context waarin 
het misbruik plaatsvond. Die is er beslissend voor hoe 
het misbruik en ook hoe de compensatieregeling wordt 
ervaren. Hij concludeerde daarnaast dat de initiële opzet 
van de compensatieregeling, namelijk een snelle financi-
ele pleister op de wonde na de erkenningsprocedure bij 
de Klachtencommissie (die in de procedure aan de Com-
pensatiecommissie voorafgaat), slechts gedeeltelijk was 
gelukt. Het was volgens hem beter geweest, en voor de 
betrokkenen minder belastend, als de Klachtencommis-
sie en de Compensatiecommissie in één procedure hun 
werk zouden doen.

JEugDZoRg
Jan van Dijk, emeritus hoogleraar Victimologie, behan-
delde het  ‘Statuut voor de buitengerechtelijke afhan-
deling van civiele vorderingen tot schadevergoeding 
in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in 
instellingen en pleeggezinnen’. Van Dijk is voorzitter van 

de Raadkamer Statuut, een instelling van het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven die de aanvragen van een fi-
nanciële tegemoetkoming in behandeling neemt. Naar 
analogie van de RK-regeling hanteert ook het Statuut 
vaste tarieven al naar gelang het letsel. Alle bij Jeugdzorg 
Nederland aangesloten instellingen hebben zich bereid 
verklaard loyaal aan de regeling mee te werken, onder 
meer door in eigen kring actief recherche te plegen en bij 
toekenning van een claim onverwijld te betalen. 

Van Dijk legde uit dat het Statuut grotendeels een civiel-
rechtelijke regeling is. De uitkeringen worden betaald 
door de jeugdzorginstelling onder wier verantwoordelijk-
heid het misbruik heeft plaatsgevonden en de aanvragen 
worden op tegenspraak behandeld. De partijen worden 
in beginsel ook gezamenlijk gehoord, tenzij de aanvra-
ger dit niet wil. Als punten van zorg noemde hij onder 
meer dat het voorbereiden, indienen en toelichten van 
een aanvraag voor de aanvragers vaak zeer belastend is 
en dat de eis van feitelijke wetenschap voor aanvragers 
vaak moeilijk is te aanvaarden. Voor Van Dijk en zijn me-
dewerkers is het dan ook de opdracht om secondaire 
victimisatie tijdens de hele procedure zo veel mogelijk te 
voorkomen.

Dagvoorzitter Siewert Lindenbergh stelde in zijn slot-
woord dat de tegenstelling in het thema van het sym-
posium inderdaad onjuist, maar toch uitdagend genoeg 
was geweest om zinvolle inzichten met elkaar te delen. 
“Vaak gaat het in procedures niet alleen om de uitkomst”, 
zo zei hij tot slot, “maar gaat het er ook om gehoord te 
worden.” <

De sociale context waar-

in het misbruik plaats-

vond is er beslissend 

voor hoe het misbruik en 

de compensatie-

regeling wordt ervaren
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waarom ben je expert geworden?
In de tijd dat ik in de werkplaats werkte kwam 
ik contact met autoschade-experts. Dat vak 
sprak mij wel aan. Na een jaar in de autoscha-
de-expertise had ik het wel gezien en ben ik bij 
Crawford terecht gekomen. Hier heb ik zo’n 3,5 
jaar gewerkt tot ik Jan Vermijs tegenkwam die 
mij vroeg bij zijn net opgerichte bureau HBS Ex-
pertise te komen werken als contra-expert. Tot 
de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. 
 
beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Loyaal, sportief, ambitieus, ijverig en een door-
bijter. 

welke eigenschap van je komt het best tot 
zijn recht in je werk als expert?
Dat is niet één eigenschap maar de combinatie 
ervan. Als ik er toch één moet noemen, is het 
de laatste. Als contra-expert moet je twee keer 
zo hard lopen en heb je een grote verantwoor-
delijkheid richting verzekerde. 

wie is je grote leermeester?
Dat kan er maar één zijn: Jan Vermijs. Hij heeft 
mij een kans geboden waarvan ik altijd droom-
de, aan iemands hand mee mogen lopen en 
het vak leren. Jan is een energieke, gedreven 
vakman met hart voor de klant en staat voor 
een zaak. 

worden jongeren in de expertise branche 
voor vol aangezien? 
Niet als je in de bulk actief bent, wel als je door-
groeit naar het hogere segment. Er zijn abso-
luut voldoende mogelijkheden om jezelf te 
ontplooien, mits je bereid bent hard te werken. 

Met welke (bekende) persoon zou je graag 
een avondje doorbrengen?
Romee Strijd, Google maar. 

Favoriete app?
Flistmeister, heeft me een hoop geld 
bespaard. 

Krijgt ‘schade ’in de verzekeringsbranche 
de aandacht die het in jouw ogen
verdient?  
Het schadescenario en de clausules zouden 
bij de totstandkoming van een polis meer cen-
traal moeten staan.    

als je morgen de leiding krijgt binnen een  
bedrijf, wat ga je dan als eerste verande-
ren?
Ik zou het thuiswerken verbieden. Dit bevor-
dert het teamgevoel en een kantoor vervult 

ook de functie van een soort clubhuis waar je 
het gevoel moet hebben met elkaar aan iets 
moois te werken.
 
wat is de laatste film die je hebt gezien?
Wolf of Wallstreet (2x), legendarische film en 
een schande dat Leonardo Di Caprio hiervoor 
geen Oscar heeft gewonnen. 

waar wind je je over op in je werk?
Over het beeld dat er over contra-experts 
bestaat, al besef ik dat de beroepsgroep dit 
imago over zichzelf afroept door de opstelling 
van sommige contra’s. Achter de brandweer 
aanrijden, gedupeerden blijven bellen voor de 
opdracht, nota’s nasturen als je er niet uit komt 
met de fee van verzekeraars. Dat laatste vind ik 
een blijk van onvermogen. 

welke tekst zou je op een t-shirt willen 
zetten?
Succes is een keuze!

waaraan moet een goede collega voldoen?
Een collega moet een teamplayer zijn en geen 
9-5 mentaliteit hebben.  

wat zou je in de praktijk van alledag graag 
veranderd zien?
De tenders zijn mij een doorn in het oog. Door 
tendering wordt expertise feitelijk alleen nog 
verricht op het hoge segment. In de bulk kun je 
niet meer spreken van expertise en zijn het de 
schoonmaakbedrijven en herstelpartners die 
de dienst uitmaken.  

welk boek ben je nu aan het lezen?
Schoon genoeg, over de carrière van wielren-
ner Thomas Dekker.

wat is het grootste vooroordeel over je 
werk?
Dat een contra vertragend werkt. 

als je geen expert was geworden, welk vak 
had je dan gekozen?
Iets met mijn handen, zelf iets maken geeft veel 
voldoening.

wat kunnen jongeren leren van ouderen/
senioren en andersom?
Jongeren kunnen van senioren leren dat er een 
alternatief is voor mailen door gewoon de te-
lefoon te pakken of ergens naar toe te rijden. 
Andersom denk ik dat een goede senior open-
staat voor kennis overdracht en dat gebeurt 
naar mijn mening te weinig. 

wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
Aantrekkelijk is de vrijheid en verantwoorde-
lijkheid die je hebt; minder aantrekkelijk is dat 
het soms lastig is om een zaak los te laten en je 
ook wel eens in het weekend naar een schade 
toe moet. Eenmaal ter plekke ben ik dat gevoel 
snel weer kwijt.

van wie hingen er vroegen posters in je 
kamer?
Vrouwelijk schoon uit de Hitkrant. 

is er een tekort aan jonge schademensen? 
Volgens mij valt de vergrijzing best mee en is 
er meer dan genoeg aanbod van jong aanstor-
mend talent. 

waar heb je je in het begin het meest over 
verbaasd?
Ik vind de verzekeringsbranche soms best een 
harde wereld. Ik maak van dichtbij mee wat 
de impact van bijvoorbeeld een afwijzing kan 
zijn. Emotioneel, terwijl jezelf vooral rationeel 
moet blijven. Met de kennis van nu verbaas ik 
me ook over de vanzelfsprekendheid waarmee 
ik schoonmaak ingeschakelde en een afwach-
tende houding aanhield. In mijn huidige rol zet 
ik verzekerde centraal en vraag hem wat hij ei-
genlijk wil.

wat is je favoriete restaurant?
Dat is Rust Wat in Blaricum: omdat Jan me hier 
heeft aangenomen en omdat we hier vaak eten 
met experts en mensen uit de branche. 

wat moet de regering meteen aanpakken?
Dat de schades in Groningen op een behoor-
lijke manier worden afgewikkeld. 

wat is de meest opvallende vakgebeurte-
nis van de laatste tijd? 
Er is een ontwikkeling gaande dat verzekerden 
na schade veel te vaak worden geconfronteerd 
met clausules op de polis waarvan zij geen 
weet hadden. Voor tussenpersonen en make-
laars is hier een schone taak  weggelegd hun 
klant te informeren. 

wat wil je bereiken in het vak? 
Over vijf jaar hoop ik dat ik en ons kantoor zijn 
gegroeid en een vaste waarde vertegenwoordi-
gen in de top van contra-expertisebureaus. 

wat is je levensmotto?
Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. 
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expertise 2.0:

Het expertisevak is continue in ontwikkeling en 
verschuift zich meer en meer van het ‘droog’ aan-
leveren van een expertiserapport naar het door 
de expert leveren van oplossingen voor vaak 
complexe vraagstukken die bij schadegevallen 
ontstaan. Het luisteren naar de klant en het over-
zien van de verschillende belangen die spelen in 
het evenwicht tussen verzekerde, verzekeringne-
mer,  makelaar en verzekeraar spelen daarbij een 
belangrijke rol.

Als voorbeeld wil ik een kwestie belichten waarbij een 
medewerker van een petrochemisch bedrijf (verzekerde) 
bekneld raakte tussen een voormalige branddeur in een 
loods, helaas met dodelijke afloop. Het bedrijf meldde de 
kwestie op haar werkgevers aansprakelijkheidspolis en 
ik werd gevraagd een technisch toedrachtonderzoek te 
doen naar de oorzaak van het voorval. De loods werd tot 
2012 gebruikt voor de opslag van brandgevaarlijke ma-
terialen. In die tijd was het noodzakelijk om, in verband 
met de brandveiligheid, de loods te voorzien van zoge-
naamde branddeuren, een deur die het verspreiden van 
de brand moet tegengaan. De deur is daarom gemaakt 
van brandwerend materiaal en de besturing is zo inge-
regeld dat de deur altijd zal sluiten als het brandalarm 
in werking treedt. Omdat na 2012 de loods niet meer ge-
bruikt werd voor brandgevaarlijk materiaal, werd de deur 
omgebouwd tot een ‘normale’ toegangsdeur (zie foto).

En 16065-noRM
Vanaf april 2013 is de EN 16005-norm van kracht, waarin 
de veiligheid van personen bij het gebruik van automati-
sche deuren centraal staat. In de norm staat omschreven 
dat de deur voorzien moet zijn van een beveiliging tegen 
bekneld raken. Bij het ombouwen van de branddeur naar 
een toegangsdeur werd echter geen rekening gehouden 
met de EN 16005 waardoor de deur ook niet voorzien 
was van een beveiligingsmechanisme tegen beknellen. 

de verschuiving van het rapport naar 
oplossingen voor complexe vraagstukken

door Wim van der Liet, senior loss adjuster Cunningham Lindsey Nederland
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Bovendien, zo bleek uit ons onderzoek, was de besturing 
nog steeds gericht op het sluiten van de deur (zoals een 
goede branddeur betaamt) en waren de drukknoppen 
waarmee de deur open of dicht gestuurd kon worden 
dermate verwarrend dat de deur onverwachts kon gaan 
sluiten. Door het ontbreken van de voornoemde beveili-
ging tegen beknelling ontstond mogelijk een situatie die 
vergelijkbaar is met de liftscene uit de gelijknamige film 
van Dick Maas.

Het mysterie van de schuifdeur werd mede ontrafeld 
door gebruikmaking van, voor de gemiddelde expert. On-
orthodoxe onderzoeksmethoden. Zo hebben we alle cy-
cli van het openen en sluiten van de branddeur op video 
vastgelegd en geanalyseerd. De kracht waarmee de deur 
dicht drukt hebben wij kunnen bepalen aan de hand 
van een weegschaal. Niet direct een standaard attribuut 
waarmee de gemiddelde expert zijn expertise verricht. 
Wij hebben daarnaast onze collega’s van de afdeling 
tactisch onderzoek interviews laten afnemen bij diverse 
medewerkers en bewakingsvideo’s geanalyseerd om de 
laatste minuten voorafgaand aan het voorval helder in 
beeld te krijgen. Dit omdat er in eerste instantie sprake 
leek van een eventuele uit de hand gelopen ‘practical 
joke’ van een collega van het slachtoffer. Gelukkig bleek 
dit niet het geval.

Voor de schadehandelaar van de verzekeraar was met 
bovenstaand onderzoek feitelijk de casus helder en had 
daarmee de rol van de expert beëindigd geweest kunnen 
zijn. In deze kwestie speelde echter ook mee dat de ver-
zekeringnemer een holding is die over de gehele wereld 
soortgelijke loodsen met soortgelijke deuren heeft. Door 
de kwestie eveneens onder de aandacht te brengen bij de 
acceptatie afdeling van de internationaal lopende mas-
terpolis, kon hier gericht een risicoprofiel van gemaakt 
worden door de verzekeraar. Naar aanleiding van het 
door de ons uitgevoerde onderzoek werd op verzoek van 
de verzekeraar door de verzekeringnemer een instructie 
uitgevaardigd om alle gelijksoortige deuren wereldwijd 
te laten onderzoeken zodat dergelijke voorvallen in de 
toekomst voorkomen kunnen worden.

DE MoRaaL Van HET VERHaaL
Uit bovenstaande voorbeeld blijkt dat door het leveren 
van meer toegevoegde waarde dan alleen het produce-
ren van een expertiserapport, door het verder denken 
van alle betrokken partijen, niet alleen de oorzaak van 
het tragische ongeval technisch ontrafeld kon worden, 

Een goede illustratie
De beschrijving van dit voorval is volgens cunningham Lindsey een goede illustratie 
van hoe het bedrijf met haar dienstverlening uitgroeit richting een risicomanagement-
bureau “Dat gebeurt enerzijds door nauwkeurig de juiste strategie te bepalen om voor-
waarts te gaan. Door uit te gaan van de eigen competenties en die te koppelen aan 
gedegen marktonderzoek en concurrentieanalyse zullen producten en diensten ‘van 
achter de tekentafel ontstaan’. Een aantal diensten zal binnenkort al geïntroduceerd 
worden. anderzijds vinden we in de praktijk van ons schade-expertise vak vaak genoeg 
handvatten om nú al onze toegevoegde waarde te laten zien, op andere plekken in de 
‘schade-keten’ dan alleen nadat een schade zich heeft voorgedaan. Bovendien wordt 
in dit specifieke voorval ook duidelijk hoe belangrijk het is dat alle betrokken partijen 
bereid zijn verder te kijken dan hun neus lang is. Door met elkaar de juiste (en soms 
dus ook andere en onbekende) wegen te bewandelen, kunnen we uiteindelijk meer 
toegevoegde waarde creëren voor de eindklant. ook dat soort verbindingen dienen in 
het licht van risicomanagement te worden gezien, en daar zullen wij ons ook meer en 
meer op gaan focussen”, aldus cunningham Lindsey in een toelichting.

maar kon tevens de verzekeraar actief reageren om zo 
de mogelijke kosten voor de toekomst te beperken. Maar 
veel belangrijker nog: er werden mogelijk toekomstige 
slachtoffers (op andere sites in de wereld) voorkomen. 
De toekomst van het expertisevak zit volgens mij in het 
aandacht hebben voor alle (mogelijk) betrokken partijen 
in een schadedossier, waarbij de expert als een soort re-
gisseur steeds dient te beschikken over voldoende ken-
nis, kunde en creativiteit om voor alle betrokken partijen 
te komen tot de meest ideale oplossing om de kwestie te 
kunnen afhandelen. Dit gaat veel verder dan het produ-
ceren van een expertiserapport.” <
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De verzekerings- en schaderegelingsbranche is van oudsher een bedrijfstak van people’s business,  kennen en gekend worden  en van per-
soonlijk contact. niet voor niets worden marktbijeenkomsten druk bezocht. In deze rubriek belichten we door middel van een fotoreportage 
er telkens één. op deze pagina de jubileumbijeenkomst die Top Expertise op 5 februari jl. organiseerde ter gelegenheid van de officiële ope-
ning van het nieuwe kantoorpand aan de kaasmakerstraat 12 in Rotterdam-Hoogvliet.

  p E o p L E ’ S  B u S I n E S S



S c H a D E b e r i c h t e n

VERzEKERaaRS KOMEn MET MELDPUnT 
MiSSTanDEn COnTRa-ExPERTiSE

Verzekeraars gaan duidelijkheid bieden over 
de vergoeding van contra-expertise. Het Ver-
bond roept particuliere schadeverzekeraars 
op bij inschakeling van een contra-expert voor 
het vaststellen van materiële schades, in elk 
geval de kosten te vergoeden tot de kosten 
van inschakeling van de eigen expert. Voor 
compensatie van eventuele meerkosten kijken 
verzekeraars naar de redelijkheid daarvan. Het 
Verbond komt daarnaast met een Meldpunt 
Misstanden Contra-expertise. Dat meldpunt 
moet de kwaliteit en inzet van contra-experts 
waarborgen en ongewenste praktijken zoals 
‘ambulance chasing’ aan de kaak stellen.

“Het Verbond krijgt geregeld signalen én klach-
ten van klanten die uit het niets worden bena-
derd door bureaus, die alarmsites gebruiken 
om te kijken waar hulpdiensten zoals de brand-
weer actief zijn geweest. Verzekeraars verwer-
pen deze vorm van acquisitie die de toets van 
redelijkheid vaak niet doorstaat. Ook komen er 
klachten over excessieve adviestarieven. Om 
deze ongewenste verschijnselen tegen te gaan 
en de kwaliteit van contra-expertise te bevor-
deren opent het Verbond voor zijn leden een 
Meldpunt Misstanden Contra-expertise. Met 
het meldpunt wil het Verbond een inventari-
satie maken van de misstanden en de ondui-
delijkheid wegnemen die de laatste maanden 
is ontstaan over de vergoeding van contra-
experts zo licht het Verbond het meldpunt toe.
 
‘REDELiJKE KOSTEn ‘ 
De huidige wettelijke norm stelt slechts dat ‘de 
redelijke kosten ter vaststelling van de schade 
voor vergoeding in aanmerking komen’. Daar-
bij wordt de contra-expert in de wet in het ge-
heel niet genoemd. Welke kosten redelijk zijn, 
is volgens de minister ter beoordeling aan de 
rechter. Verzekeraars willen klanten echter 
meer houvast en richting bieden. Wie na een 
schade zelf redelijkerwijs een deskundige wil 
inschakelen, moet kunnen rekenen op een ver-
goeding tot minimaal de kosten van de eigen 
expert van de verzekeraar, vindt het Verbond. 
“Zo weet de klant waar hij of zij aan toe is. Zijn 
de kosten voor een dergelijke second opinion 
hoger, dan kan compensatie van het meer-
dere worden getoetst aan de redelijkheid: de 
inschakeling van de expert moet te allen tijde 
redelijk zijn, evenals de omvang van de ge-
maakte kosten.”
Om de regeling voor verzekerden nog consu-
mentvriendelijker te maken, zal de verzekeraar 

op verzoek van de klant die een deskundige wil 
inschakelen ook duidelijk en transparant moe-
ten zijn over de kosten van de eigen expert in 
de betreffende zaak. Dan weet de verzekerde 
vooraf welke kosten zeker worden vergoed, en 
welke kosten daarboven worden getoetst aan 
de redelijkheid. Het Verbond komt de eerstvol-
gende Algemene Ledenvergadering met een 
voorstel om de Gedragscode schade-expertise 
hierop aan te passen: de verzekeraar moet zijn 
verzekeringsnemer op diens verzoek adequaat 
informeren.

 
2E KWaRTaaL 2015: 75 MiLJOEnEnBRan-
DEn; SCHaDELaST 245,5 MiLJOEn EURO 
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CBS: VaLLEn OP WERKVLOER MEEST 
GEnOEMD aLS OORzaaK 

aRBEiDSOnGEVaL
Onderuitgaan op de werkvloer was met 29% in 
2014 de meest genoemde oorzaak van arbeids-
ongevallen die leidden tot een verzuim van 
vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers 
van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen 
(bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak 
genoemd: 22%, gevolgd door geraakt worden 
door een voorwerp (16%) of beknelling (12%). 
Negen procent van het langdurig letselverzuim 
heeft zowel een val van hoogte als snij – en/of 
stootwonden als oorzaak, terwijl contact met 
stroom hitte en gevaarlijke stoffen ten grond-
slag ligt aan drie procent van deze gevallen.

In de enquête geeft 3,4% van de werknemers 
aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te 
hebben gehad. Dat komt neer op zo’n 240.000 
werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot 
verzuim. Uit de enquête blijkt dat bij 88.000 
arbeidsongevallen de werknemer minimaal 
vier dagen verzuimde. In de meeste gevallen 
was sprake was van lichamelijk letsel en bij 
ruim een kwart van de arbeidsongevallen die 
in 2014 leidden tot langer verzuim gaven de 
ondervraagden aan dat sprake was van geeste-
lijk letsel (26%), zoals psychische schade door 
bedreiging of een shock door een traumatische 
ervaring. Bij16% ging het om een combinatie 
van fysiek en psychisch letsel.

BRanDWEER RUKT VaKER UiT VOOR HULP-
VERLEninG 

Het aantal keren dat de brandweer gealar-
meerd werd bij een verzoek voor hulpverlening, 
zoals assistentie bij ongelukken en ondersteu-
ning bij wateroverlast of stormschade, is in 2015 
gestegen met 14%; van 59.000 naar 67.000. Dat 
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Vooral in het derde kwartaal is een 
piek te zien. Dit komt voornamelijk door de zo-
merstorm van 25 juli. Nederland beleefde die 
dag de zwaarste julistorm sinds het begin van 
de metingen in 1901. Uit het hele land kwamen 
meldingen van afgewaaide takken, omgeval-
len bomen en loshangende reclameborden. Bij 
de brandweermeldkamers kwamen in 2015 in 
totaal 234.000 meldingen binnen van inciden-
ten. Dat is iets meer dan de 232.000 in 2014. Van 
alle meldingen die vorig jaar bij de meldkamers 
van de brandweer binnenkwamen leidden er 
152.000 tot het daadwerkelijk alarmeren van 
de brandweer, iets vaker (1,5%) dan het jaar 
daarvoor. 

In de eerste helft van 2015 hebben zich in totaal 
72 miljoenenbranden voorgedaan, het op een 
na hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Al-
leen 2013 scoorde hoger met 75 grote branden. 
In dat jaar viel ook de schadelast hoger uit dan 
de 245,5 miljoen euro in de eerste zes maanden 
van 2015: 270,5 miljoen euro. De Top-3 wordt 
aangevoerd door 2008, toen tussen januari en 
juni 49 branden voor 316,8 miljoen euro aan 
schade veroorzaakten. Dat komt naar voren uit 
de meest recente registratie van de grote bran-
den, die tot stand is gekomen in samenwerking 
met de bij het NIVRE aangesloten expertisebu-
reaus, expertiseorganisaties van verzekeraars 
en met verzekeraars.

De meeste miljoenbranden deden zich in de 
eerste zes maanden voor in midden-Nederland 
(27), op de voet gevolgd door de drie zuidelijke 
provincies met 26 grote calamiteiten. In Noord- 
en Zuid Holland werden in het eerste halfjaar 
van 2015 in totaal 17 miljoenenbranden gere-
gistreerd en in de drie noordelijke provincies 
samen slechts twee. De meeste grote brandca-
lamiteiten deden zich voor in de industrie (14). 
Op de tweede plaats komen bedrijven/groot-
handel/ verzamelgebouwen (13), gevolgd door 
woningen/detailhandel (11), de automotive 
branche(9), de agrarische sector (8) en sport- en 
vrijetijdscomplexen (7).



PARTIJgoedeRen 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 65 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

Ervaar onze ‘Triple M’ certificering die wij kunnen geven door altijd de beste prijs 
en financiële zekerheid te bieden met daarnaast snelle, professionele logistieke 
afhandeling ongeacht de grootte van de partij. Hiermee nemen wij al deze zorgen 
uit uw handen.

Maak kennis met een gepassioneerd bedrijf.
Maak kennis met een innovatieve handelspartner.
Maak kennis met Timco Trading.

Ons bod staat voor meer dan alleen geld. 
Het bod van Timco Trading staat voor:

P	Beste prijs

P	ontzorging 
 door financiële zekerheid

P	Binnen 24 uur gehele 
 logistieke afhandeling

geen probleem, wij lossen het voor u op!

Timco Trading B.V.

Petunialaan 4

5582 HA Aalst-Waalre 

nederland

t. +31(0)40-2213433

m. +31(0)6-53404947

e. info@timcotrading.nl

w. www.timcotrading.nl

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

HET EERSTE INTERCULTURELE LETSELSCHADE & ADVIES VAN NEDERLAND

wwwfifififififififififififififififififififi

GRATIS ADVIESLIJN 

wwwfikfizfifivukfitifififi

AvukatıazaK
‘‘Intercultureel letselschadebureau’’

wwwfififififififififivifififififi

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht

ROTTERDAM 
Weena 717 

 3013 AM Rotterdam

AMSTERDAM
Tussen Meer 1 B

1068 EX Amsterdam

ROTTERDAM
Dorttselaan 32 A

3073 GC Rotterdam

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht

DEN HAAG
Vaillantlaan 366 A
2526 HV Den Haag

ROOSENDAAL
Nieuwe Markt 65 A

4701 AD Roosendaal



S c H a D E b e r i c h t e n

www.schademagazine.nl                      47

 aanTaL LaDinGDiEFSTaLLEn STERK 
GEDaaLD

nummer één in de Top-3 van meest dodelijke 
beroepsziekten is kanker. Aan werkgerelateer-
de kanker overlijden jaarlijks bijna 2.200 per 
jaar. Daarbij gaat het in 500 gevallen om asbest-
kanker (mesothelioom). Op de tweede plaats 
staan ziekten van de ademhalingswegen. Die 
kosten het leven aan 1.000 mensen per jaar. 
Hart- en vaatziekten als gevolg van het werk 
bezetten de derde plek. Hieraan overlijden elk 
jaar nog eens ruim 500 mensen. Bureau Be-
roepsziekten FNV is van mening dat nog altijd 
veel te veel mensen hun werk moeten beko-
pen met de dood of een beroepsziekte. Sinds 
de oprichting heeft het bureau bijna 1.000 keer 
een bedrijf of organisatie aansprakelijk gesteld 
voor de ziekte door werk van een werknemer. 
In ruim 500 gevallen heeft dit geleid tot een re-
geling. 
 

GOEDE CLaiMaFHanDELinG: 
LiCHTE VERBETERinG WaaRDERinG

Met name tevredenheid van consumenten 
over de afhandeling van hun claim heeft vorig 
jaar geleid tot een verdere verbetering van de 
waardering voor verzekeraars. Het beeld van 
verzekeraars laat al enkele jaren herstel zien, 
maar bevindt zich nog niet op het niveau dat 
in de jaren daarvoor gebruikelijk was. Het aan-
deel consumenten met een overwegend posi-
tief gevoel over verzekeraars bedraagt nu 56% 
tegen 51% in 2010. Dat blijkt uit de twaalfde 
Consumentenmonitor van het Verbond van 
Verzekeraars. 

Het onderzoek laat zien dat het verbeterde 
beeld van verzekeraars vooral is toe te schrij-
ven aan de claimafhandeling bij verzekeringen: 
33% van de ondervraagden geeft aan dat een 
goede afhandeling van een claim heeft geleid 
tot een verbeterd beeld, voor tien procent is 
een afgewezen claim juist reden voor een ver-
slechterd beeld. Ook geeft 30% van de consu-
menten het belangrijk dat verzekeraars een 
snelle schade-afhandeling naleven, maar aan 
de andere kant noemt 17% van de responden-
ten de snelheid in de schadeafhandeling als 
verbeterpunt. Verder geeft 45% aan het eens te 
zijn met de stelling dat schades sneller worden 
afgehandeld (34% neutraal, 21% oneens). 

Februari
l Door gebrek aan motivatie door strengere 
eisen en geen gehoor bij het management 
keren veel brandweervrijwilligers  de brand-
weer de rug toe uit onvrede met de keuzes 
van de leiding. Dit blijkt uit onderzoek van 
EenVandaag en RTV NH.   
l Onderzoek van ANWB Autoverzekering 
toont aan dat één van de zes schades (16,3%) 
in de winter betreffen eenzijdige aanrijdingen. 
Parkeerschades komen op de tweede plaats 
(8,5%) en botsing met andere auto’s (8,4%) is 
schadeoorzaak nummer drie.  
l Na vijf achtereenvolgende jaren van da-
ling is vorig jaar het aantal autoschadecal-
culaties vorig jaar weer toegenomen: met 
16.213 (1,5%) tot bijna 1,1 miljoen stuks, zo 
blijkt uit cijfers van Audatex. Het gemiddelde 
schadebedrag daalde vorig jaar licht – met 
bijna 0,5% naar 1.178,92 euro.  
    
januari   
l De schade die tijdens de jaarwisseling is 
veroorzaakt aan particuliere woningen en au-
to’s komt volgens een eerste schatting uit op 
circa 11 miljoen euro, iets minder dan de 13 
miljon euro tijdens de vorige ‘oud en nieuw’.
l Op de Spoedeisende Hulpafdelingen 
(SEH) van ziekenhuizen in Nederland heb-
ben zich op 31 december 2015 en 1 januari 
2016 in totaal 482 slachtoffers van vuurwerk-
ongevallen gemeld. Dit zijn er 92 minder dan 
vorig jaar, een daling van 16%. Hiermee is dit 
het laagste aantal slachtoffers in de laatste 
25 jaar. De aard van de verwondingen is ook 
minder ernstig.  
l In de buurt van Harkstede is een lichte 
aardbeving geweest. Volgens de actiegroep 
‘Schokkend Groningen’ was het de duizend-
ste aardbeving in de provincie. Het KNMI 
meldde dat de beving, de achtste dit jaar, een 
kracht van 1,5 op de schaal van richter. 

deceMber
l Criminelen lijken kaas te hebben ontdekt 
als interessante buit.In het afgelopen jaar is 
er in ons land zeker 8.500 kilo kaas gestolen 
ter waarde van bijna 90.000 euro, zo blijkt uit 
een inventarisatie van dagblad NRC.   
l Tijdens het winterse weer is het aantal 
gebarsten voorruiten in het noorden van Ne-
derland met 50% togenomen. Ruim 40% van 
deze stijging werd veroorzaakt door ijsblok-
ken die van vrachtauto’s afvielen, meldt  Car-
glass.  

Het aantal ladingdiefstallen in Nederland is in 
2015 fors gedaald. Vorig jaar werd er 303 keer 
aangifte gedaan van ladingdiefstal of een po-
ging daartoe. Dat is een daling van 20% ver-
geleken met 2014. De dalende trend lijkt zich 
voort te zetten. In 2014 vonden reeds een kwart 
minder ladingdiefstallen plaats ten opzichte 
van 2013. Ook het aantal aangiftes van diefstal 
van een compleet voertuig daalde: van 200 in 
2014 naar 159 in 2015. Volgens de politie komt 
de daling van de diefstallen door de samen-
werking met het bedrijfsleven en het Openbaar 
Ministerie. De meeste diefstallen vonden plaats 
op onbeveiligde parkeerplaatsen, vooral langs 
de A67, gevolgd door de A2 en de A16. De die-
ven zijn vooral uit op goederen met een hoge 
verkoopwaarde zoals computerapparatuur, 
merkkleding en genotmiddelen.

DRiE Van DE DUizEnD VERzEKERDEn 
PLEEGT VERzEKERinGSFRaUDE

Per duizend verzekerden worden gemiddeld 
drie personen betrapt op fraude met een ver-
zekeringsproduct. Eén van hen eindigt in het 
landelijk waarschuwingssysteem. Dat staat te 
lezen in de visie ‘Toekomst in aanpak van ver-
zekeringsfraude’ door het Centrum Bestrijding 
Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Ver-
bond van Verzekeraars. Dankzij verbetering van 
de detectieprocessen zijn verzekeraars steeds 
beter in staat fraude te detecteren. In 2015 is 
met 15% minder uitgevoerde incidentonder-
zoeken bijna 10% meer fraude opgespoord. In 
een paar jaar tijd is verder de verhouding van 
het aantal fraudezaken bij schadeafhandeling 
en acceptatie steeds dichter bij elkaar geko-
men. Waar in 2012 nog ruim 64% van de onder-
zoeken op claims betrekking had, heeft in 2015 
bijna de helft van alle onderzoeken betrekking 
op fraude in de acceptatie-fase.

KanKER, PROBLEMEn MET LUCHTWEGEn 
En HaRT- En VaaTziEKTEn 

VOORnaaMSTE BEROEPSziEKTEn 
In Nederland gaan elk jaar ruim 3.700 mensen 
dood als gevolg van hun werk en krijgen 20.000 
werknemers een beroepsziekte. Onbetwiste 
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Bij KakesWaal zijn twee bouwkundige 
schade-experts aangesteld. Stefan van 
Zoggel is per 1 december jl. in dienst ge-
treden; Kashif Matsari volgt per 1 maart 
a.s. Laatstgenoemde werkte eerder een 
jaar als bouwkundige schade-expert bij 
Crawford & Company en sinds 1 januari 
2015 als schade-expert bij VIDI.
  
Crawford & Company heeft dit voorjaar 
de organisatie versterkt met de aanstel-
ling van vijf nieuwe schade-experts. 
Inmiddels zijn Nick van Breugel en 
Maarten de Valk aan de slag gegaan als 
resp. bedrijfsschade-expert en property 
bouwkundig expert. Van Breugel is 
afkomstig van BDO Nederland, waar 
hij sinds september 2006 werkzaam 
is, laatstelijk als junior manager audit 
& assurance. De Valk werkte hiervoor 
sinds oktober 2011 als CVT expert bij 
Lengkeek, Laarman & de Hosson. Per 
1 februari jl. zijn Nathalie Smit (als 
aansprakelijkheidsexpert) en Hans 
Sikkema (als Property Engineering 
Expert) de gelederen versterken. Smit is 
recentelijk afgestuurd en Sikkema komt 
van Strukton. Per 1 maart a.s. treedt 
Diana Kerekes in dienst als aansprake-
lijkheidsexpert. Zij komt van KPMG Risk-
management. Tegenover de komst van 
de nieuwe experts staat het vertrek van 
Katinka van Essen, productspecialist 
bij Broadspire, die per 1 februari jl. aan 
de slag is gegaan als account manager 
bij Marsh.

Bij de Zeeuwse vestiging van Holland 
Herstel Groep in Heinkenszand is per 
1 januari jl. Philippe Dusarduyn aan de 
slag gegaan als vestigingsmanager. Hij 
geeft in het Zeeuwse leiding aan een 
team van in totaal zes medewerkers. 
Dujardin werkte hij onder meer bij 
Dolmans Specialistische Reinigings-
diensten en bij Polygon.

Gijs de Bruin, bouwkundig expert bij 
EMN Expertise, maakt per 1 maart a.s. 
de overstap naar de property-afdeling 
van Vanderwal & Joosten. Het van 
oudsher gespecialiseerde technische 
schade-expertisebureau (CAR/AVB) zegt 
hiermee het al langer gewenste proper-
ty-team op orde te hebben. Na de komst 
van brandexpert Rob Vigelius in 2014 
komt per 1 februari a.s. Marck Latten  
(ex Crawford & Company) als schade-ex-
pert het team versterken, terwijl drs Jan 
Joling (Joling BV) op interimbasis wordt 
ingeschakeld voor werkzaamheden op 
het gebied van bedrijfsschade.
 
Bij Expertise Bureau noord, dat vesti-
gingen heeft in Hoogeveen en Appinge-
dam, zijn vier nieuwe medewerksters 
in dienst getreden: Otto Veenstra, die 
ruim 35 jaar gewerkt heeft bij Cunning-
ham Lindsey en haar voorlopers als 
schade-expert op het gebied van opstal- 

en inboedelschades; Benno Roest, 
die eveneens meer dan 30 jaar heeft 
ervaring als schade-expert/taxateur 
bij onder CED/EMN Expertise en Wim 
van Spengen, laatstelijk werkzaam bij 
Eneco, gaat zich toeleggen op technisch 
schade- en toedrachtonderzoek en 
advies aangaande installaties en machi-
nes. Per 1 maart a.s. zal ook Etto Plan-
ting in dienst treden als expert. Hij heeft 
ruim 25 jaar ervaring op het gebied van 
opstal-, inhoud- en AVP-schades en met 
AVB-claims en is afkomstig van CED. 

EMn Expertise heeft zich per 1 januari 
jl. versterkt met één nieuwe medewer-
ker en een ‘oude bekende’. Ing. Joep 
Delissen is in dienst getreden als senior 
expert/specialist bij de productgroep 
CAR/Aansprakelijkheid in Eindhoven. 
Hij is meer dan 20 jaar werkzaam in het 
expertisevak en werkte onder meer bij 
Nationale-Nederlanden en Cunningham 
Lindsey, waar hij als manager de vak-
groep aansprakelijkheid/CAR-bouw MCL 
aanstuurde. Mr. Rebecca Stockmann, 
afgestudeerd aan de Erasmus Universi-
teit waar zij de master Aansprakelijkheid 
en Verzekeringen heeft gevolgd, zal een 
traineeship binnen EMN volgen en zal 
vanuit kantoor Deventer gaan werken 
in de productgroep CAR/Aansprakelijk-
heid en het nieuwe regresteam van EMN 
Claims en Recovery gaan versterken. 

Michael Blonk, als schade-expert ver-
bonden aan Context, is tijdens de jaar-
vergadering op 18 januari jl. gekozen tot 
voorzitter van de Amsterdamse Beurs 
Brand Sociëteit (ABBS). Hij is in die func-
tie Willem van Seumeren opgevolgd, die 
vanwege zijn pensionering de functie 
van ABBS-voorzitter heeft neergelegd. 

Prof. mr. Ton Hartlief is per 1 april a.s. 
benoemd tot  advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad der nederlanden.  Nu is hij 
werkzaam als hoogleraar privaatrecht 
aan de Universiteit van Maastricht.
 
Wijnand Mebius stopt als Algemeen 
Directeur van aBS autoherstel, een 
functie die hij bijna vier jaar heeft ver-
vuld. Nico Stolk is gevraagd om, naast 
zijn functie als Manager Commercie 
& Operatie, de rol van Mebius over te 
nemen.

Cees Klaassen is per 1 januari jl. 
toegetreden tot de directie van aSn 
nederland in de functie van commerci-
eel directeur. Daarmee volgt hij Jeroen 
Veldman op, die ASN inmiddels heeft 
verlaten. 

Edward Reinderts is met ingang van 
maart 2016 commercieel directeur van 
Care autoschade. Hij komt van Route 
Mobiel en volgt Marja Versleijen op. 

Datum:  1 maart  
Bijeenkomst:  kennissessie & high 
 team Relet ‘afwikkelen 
 letselschades in 2016: 
 met een voorbehoud of
 in prijzen van 
 onzekerheden? 
Organisatie:  Relet 
Locatie:  Kasteel Montfoort, 
 Montfoort
tijd:  14.00 - 17.30 uur
Informatie:      www.relet.nl

Datum:  1, 9 en 15 maart
Bijeenkomst:  Workshop nomot 
 nieuwegein  
Organisatie:  Nomot 
Locatie:  Nomot Nieuwegein
tijd:  10.00 tot 12,30 (1 maart) 
 en 13.30 tot 16.00 uur 
 (9 en 15 maart)
Informatie:     dimfyd@nomot.nl
  
Datum:  10 maart
Bijeenkomst:  Cyber Risk Seminar 
Organisatie:  Cunningham Lindsey 
Locatie:  VNAB Kennis- en 
 ontmoetingscentrum, 
 Rotterdam
tijd:  middag
Informatie:     gjubitana@cl-nl.com

Datum:  11 maart  
Bijeenkomst:  relatie-evenement 
 Crawford & Company 
 Fine art & Specialty 
Organisatie:  Crawford & Company 
 Fine Art & Specialty, 
Locatie:  Galerie Residentie & Tefaf,
 Maastricht
tijd:  10.30 -17.00 uur
Informatie LieveElshout@crawco.nl 

Datum:  16 en 17 maart
Bijeenkomst: Training Fact  Finding 
 bij interne incidenten  
Organisatie:  van Gelder Training & 
 Advies 
Locatie:  Hotel de Bergse Bossen, 
 Driebergen
tijd:  dagsessies
Informatie:      piet@fact-finding.nl

Datum:  18 maart  
Bijeenkomst:  PiV Jaarconferentie 
 ‘Onderweg naar 
 overmorgen’? 
Organisatie:  Stichting PIV
Locatie:  Orpheus, Apeldoorn
tijd:  10.00  - 17.00 uur
Informatie:      www.pivjaarconferentie.nl

Datum:  22 maart  
Bijeenkomst:  Seminar Disruptie in de 
 schadesector
Organisatie:  Automotive Insiders
Locatie:  Studio A12 Bunnik 
tijd:  15.30-18m30 uur
Informatie:      edirkse@
 automotoveinsiders.nl 
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Wow!

De reactie die onze specialisten dagelijks krijgen 
als ze een schade onzichtbaar hebben hersteld. 
En door de constante ontwikkeling van nieuwe  
reparatietechnieken in ons Novanet Lab is 
reparatie nu nóg vaker toepasbaar. Benieuwd 
naar de reparatiemogelijkheden voor schade 
aan keukens, gevels & kozijnen, sanitair, 
iinterieur en vloeren? 

www.novanet.nl
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www.arepa.nl

Specialists in Technology

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel 
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van 
AREPA Nederland zijn ondergebracht in vier divisies, elk met een eigen expertise:

 AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
 techniek na calamiteiten. 
 AREPA Maintenance & Services voert reinigingswerkzaamheden uit in het kader 
 van onderhoud.
 AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties, 
 machines en apparatuur.
 AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied van 
 elektrische veiligheid.

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten
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