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Wij delen onze kennis graag.
Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceer-
der dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar 
voor een écht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die 
kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op 
www.partnerinkennis.nl

Dirkzwager 
zorgt dat 
u het weet.
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omdat ‘stille getuigen’ niet liegen
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1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33
Telefax 072 - 506 25 52
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De Register Expert

vanaf pagina 47

Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

INHOUD

Singulariteit
De mensheid lijkt op weg zichzelf overbodig te maken. Wetenschap-
pers spreken over technologische singulariteit, het punt waarop de 
ontwikkeling zo snel gaat dat de gevolgen niet meer te voorspellen 
zijn. Waarschijnlijk houdt de mensheid zoals we die kennen dan op 
te bestaan, beweert uitvinder Kurzweil. Nu nog bevinden we ons in 
het technologietijdperk. 

In de jaren 20 zullen we een nieuw tijdperk betreden. Biologische 
zenuwstelsels worden verbonden met elektronica. Nog deze eeuw 
zouden mens en machine zelfs samengesmolten kunnen worden. 
Stel dat we wispelturige wereldleiders kunnen vervangen door ma-
chines met een bovenmenselijke intelligentie, geen vingers boven 
de ‘rode knop’, zonder eigen belang bezig het totale nut voor de 
samenleving te maximaliseren en eerlijk te verdelen. Je ziet het al 
voor je, heel veel gezonde mensen, die weinig meer te doen heb-
ben. In zelfrijdende auto’s en huizen vol sensoren.

Voor verzekeraars is het nu reeds de vraag wat zij in de toekomst nog 
te verzekeren hebben. Het lijkt erop dat verzekeraars in dit kader 
keuzes zullen maken in hun businessmodel, zegt directeur Schade 
van het Verbond Leo De Boer in de SCHADE cijfers & trends die u 
bij dit nummer aantreft. “Migreren we van schadeverzekeraars naar 
zogenoemde ‘risico service verzekeraars’?”, schrijft hij. Het verlenen 
van service bij schade, dat is iets waar reconditioneerders goed in 
zijn. U treft in dit nummer van SCHADE magazine een overzicht van 
een aantal van deze bedrijven aan.

Wat technologie betreft kunnen we concluderen dat steeds meer 
marktpartijen fors inzetten op insurtech. Daarnaast zien we in de 
markt voortgaande consolidatie, met dit jaar grote klappers bij ver-
zekeraars en intermediair. Aegon raakte van zijn tussenpersoon af. 
Misschien komt het ook zo ver bij NN. Dat heeft wel al laten weten 
bepaalde zakelijke risico’s niet meer te willen tekenen. 

Integraties zijn vol bezinningsmomenten, waarbij ook de leveran-
ciers van fusiepartners vergelijkend tegen het licht worden gehou-
den en bijvoorbeeld ‘outsourcing’ tegen ‘zelf doen’ wordt afgezet. 
Bij fusies zie je dat eerst de personele carrousel op gang komt. 
Vervolgens, als het nieuwe management gesetteld is, ondervindt 
de rest van de schadebranche de gevolgen van de nieuwe markt-
verhoudingen. De consolidatiegolf gaat zoals gezegd verder. Dat le-
vert woelige baren, maar in een schademarkt waarin volop werk is. 
Voorlopig heeft de mensheid u nog nodig.

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Niet meer vechten in 
de letselschadebranche

“Ik hoop dat we in de letselschadebranche niet meer zullen vechten 
en dat letselschadezaken voortaan in alle rust en met veel wijsheid zo 
simpelweg mogelijk worden afgewikkeld.” Aldus Deborah Lauria’s 
persoonlijke boodschap aan alle professionals in de letselschadebranche. 
Lauria, oud-directeur van De Letselschade Raad, sprak voor een laatste 
keer op De Letselschade Raadsdag, omdat zij begin november een andere 
functie heeft aanvaard. Op 16 november 2017 nam zij afscheid tijdens een 
feestelijke bijeenkomst, volgend op De Letselschade Raadsdag, in Hotel 
Theater Figi in Zeist.

Fotografie: Wilmar Dik

Tijdens de afscheidsbijeenkomst voor genodigden werd 
Deborah Lauria toegesproken door de huidige voorzitter 
van De Letselschade Raad Tjibbe Joustra, door de vorige 
voorzitter Aleid Wolfsen en door Siewert Lindenbergh, 
hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Vanzelfsprekend werd zij ook in het zonne-
tje gezet door haar collega’s van het bureau van De Let-
selschade Raad. Deborah Lauria heeft per 6 november 
2017 de functie aanvaard van directeur Cliëntenbelang 
Amsterdam, een belangenorganisatie voor mensen met 
een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, 
chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. 
Zij zal in de komende maanden door oud-PIV-directeur 
mr. Theo Kremer worden vervangen. Tijdens deze perio-
de zal het bestuur van De Letselschade Raad een nieuwe 
directeur werven.

‘Of(f) course’
Eerder op de dag had Deborah Lauria voor de laatste keer 
een presentatie op De Letselschade Raadsdag verzorgd. 
Daarin gaf zij uitleg aan het thema van de dag, ‘Of(f) 
course’, waarmee werd aangegeven dat De Letselschade 
Raad graag tot oplossingen komt die vanzelfsprekend 
zijn, maar waarvoor nogal eens ingewikkelde trajecten 
moeten worden afgelegd. Volgens Deborah Lauria is het 
werk van De Letselschade Raad op drie pijlers gebaseerd: 
aandacht voor toetsbaarheid, kwaliteit en transparantie 
van procedures. Over het belang hiervan zei ze: “Als je 
met elkaar afspraken maakt, moet je kunnen toetsen of 
die afspraken werken. Je moet ze af en toe evalueren om 
te kijken of je nog steeds op de juiste manier bezig bent. 
Wil je mensen met letselschade optimaal ondersteunen 
en begeleiden, dan moet je natuurlijk wel goede kwaliteit 

leveren. Belangrijk daarbij zijn opleidingen en de juiste 
cultuur en de juiste aandacht voor de persoon om wie 
het gaat. Dat betekent dat we niet paternalistisch te werk 
moeten gaan, maar goed moeten luisteren naar wensen 
en behoeften. Bij kwaliteit hoort ook dat je over financi-
ele aspecten eerlijk en transparant bent, dus ook over de 
buitengerechtelijke kosten en over alle procedures waar-
mee slachtoffers hebben te maken.”  In haar presentatie 
ging Deborah Lauria nog in op de producten waar De 
Letselschade Raad momenteel aan werkt, waaronder de 
Gedragscode Openheid medische incidenten; betere af-
wikkeling Medische Aansprakelijkheid 2.0, de financiële 
paragraaf van de Handreiking Zorgschade, de Handrei-
king Traumatisch hersenletsel, de Richtlijn Rekenrente, 
de Richtlijn Huishoudelijke hulp, de Aanbeveling Werken 
met één medisch adviseur, de inbedding van herstel-
gerichte dienstverlening, een mogelijke Gedragscode 
Behandeling Beroepsziekten en eventueel een Gedrags-
code Behandeling Letselschade 3.0. 

Handreiking Zorgschade
De Letselschade Raadsdag 2017 stond overigens niet in 
de eerste plaats in het teken van het afscheid van Debo-
rah Lauria. Meer gewicht had de officiële presentatie van 

Deborah Lauria
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de Handreiking Zorgschade. Nadat in 2014 pogingen van-
uit Justitie om tot een wetsvoorstel te komen voor de re-
geling van zorg  en affectieschade op niets waren uitgelo-
pen – het bleek dat wetgeving een veel te star instrument 
is om zo’n brede casuïstiek in regels te vatten – stelde de 
branche voor tot zelfregulering te komen, om te begin-
nen op het gebied van zorgschade. Dit heeft geresulteerd 
in de Handreiking Zorgschade: een document dat van 
toepassing is op letselschadezaken waarin sprake is van 
een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag. Het be-
helst een beschrijving van de processtappen die kunnen 
of moeten worden gezet bij de afwikkeling van dergelijke 
zaken. De Handreiking Zorgschade beoogt partijen in 
de letselschadepraktijk van nut te zijn bij het faciliteren 
van de eigen regiefunctie van de zorgvrager. Op De Let-
selschade Raadsdag werd deze Handreiking Zorgschade 
officieel gepresenteerd. Mr. Tjibbe Joustra, die in mei van 
dit jaar tot voorzitter van De Letselschade Raad werd 
benoemd, reikte het document uit aan mevrouw mr. dr. 
Gerry ter Huurne, directeur wetgeving en juridische zaken 
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Mooie stap voorwaarts
Volgens Tjibbe Joustra is de Handreiking Zorgschade het 
resultaat van een gezamenlijke inspanning van veel ver-
schillende professionals uit de letselschadebranche. “De 
branche heeft het initiatief genomen en daadkracht ge-
toond en verdient daarvoor complimenten. Het is moe-
dig geweest aan de wetgever voor te stellen zelf met een 
oplossing te komen voor een optimale afwikkeling van 
letselschadezaken waarin zorgschade een belangrijke 
rol speelt. Overigens heeft het ministerie evenveel moed 
getoond door de markt de kans te bieden om met een 
alternatief voor de wet te komen.” Volgens Joustra heeft 
het feit dat veel verschillende professionals aan de tot-

standkoming van de Handreiking Zorgschade hebben 
bijgedragen, tot een mooi product geleid. “Deze profes-
sionals hebben laten zien wat krachtenbundeling kan 
opleveren”, zo zei hij. Volgens hem waren twee vraagstuk-
ken in de besprekingen cruciaal, namelijk de identificatie 
van de meest aangewezen persoon om de zorgbehoefte 
vast te stellen en de vaststelling van de meest aangewe-
zen personen om de taak van informeel zorgverlener op 
zich te nemen. “Ik spreek het vertrouwen uit”, zei hij tot 
slot, “dat de Handreiking Zorgschade de afwikkeling van 
delicate letselschadezaken zal verbeteren. De regie is in 
handen van de persoon om wie het gaat, ondersteund 
door gekwalificeerde professionals die hem goed van 
advies kunnen voorzien. En dat is een heel mooie stap 
voorwaarts.”

Beter dan wetgeving
Gerry ter Huurne was naar De Letselschade Raadsdag ge-
komen ter vervanging van Sander Dekker, minister voor 
Rechtsbescherming, die vanwege Kameroverleg verhin-
derd was. Zij zei, nadat haar de Handreiking Zorgschade 
was aangeboden: “Ik vind dit een heel belangrijk initia-
tief en ik denk dat iedereen dat begrijpt wanneer je je in 
het slachtoffer van een ongeval of in de naaste van een 
slachtoffer verplaatst. Terwijl zij nog kampen met de fy-
sieke en emotionele gevolgen van het ongeval moeten zij 
ook al nadenken over de alles bepalende vraag hoe het 
leven opnieuw vorm kan worden gegeven. Het is ongelo-
felijk belangrijk dat zij op dat moment de juiste bijstand 
krijgen. En daarom vind ik het prachtig dat deze Handrei-
king Zorgschade tot stand is gekomen.” Volgens Ter Huur-
ne was bijstand aan slachtoffers met omvangrijke letsels 
en aan degenen die deze slachtoffers zorg gaan verlenen 
ook de intentie van het departement toen met een voor-
ontwerp van een wetsvoorstel voor zorg  en affectiescha-

Audenaerde Jammers Wolfsen
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de werd begonnen. “Maar dat voorontwerp riep enorm 
veel discussie op”, zei ze. “En dat was ook wel begrijpelijk, 
want als de casuïstiek zo groot en omvangrijk is als bij 
zorgschade, is dat een heikel karwei. Het is erg moeilijk 
die casuïstiek in wettelijke regels te vatten. Daarvoor is 
wetgeving gewoon veel te star. Daardoor riep de uitvoe-
ring van onze mooie voornemens meer vragen op dan we 
met behulp van wetgeving konden beantwoorden. En het 
was daarom des te beter dat de praktijk er zelf mee aan 
de slag ging. Het ministerie is dan ook heel erkentelijk 
voor het feit dat De Letselschade Raad de handschoen 
heeft opgepakt en naar alternatieven voor wetgeving 
heeft gezocht. Het is gewoon knap dat u erin geslaagd 
bent tegengestelde belangen bij elkaar te brengen, ver-
schillen te overbruggen en tot dit resultaat te komen. 
Het laat zien dat u allen betrokken bent bij de menen om 
wie het echt gaat: de slachtoffers en hun naasten. Deze 
Handreiking Zorgschade is een mooi staaltje van zelfre-
gulering, iets wat in mijn ogen, als wetgevingsjurist, echt 
is te prefereren boven nieuwe wetgeving.”

Register Letselschade 
Nog een tweede zwaarwegend onderwerp betrof het Re-
gister Letselschade, het beoogde resultaat van de fusie 
van De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letsel-
schade per 1 januari 2017. “Die fusie loopt niet zo soepel 
als verwacht”, zei mr. Diederik Wachter, voorzitter van de 
Commissie Register Letselschade. “Door personele en 
‘invultechnische’ problemen hebben we dit jaar niet al-
les gedaan wat we hadden moeten doen. De taakstelling 
was in ieder geval voor alle bloedgroepen in dit kwali-
teitsstelsel reglementen te maken die op elkaar aan-
sluiten. Voor de belangenbehartigers komende uit het 
Keurmerk Letselschade betekent dit een aanpassing aan 
de nieuwe situatie, maar dat is geen grote ingreep. Die 

reglementen zijn met enige vertraging net in concept op-
geleverd en worden aan alle betrokkenen ter consultatie 
voorgelegd. Het zal iets moeilijker zijn om de reglemen-
ten te ontwikkelen voor de andere bloedgroepen in het 
register, dus de WA-verzekeraars, de medisch aanspra-
kelijkheidsverzekeraars, de expertisebureaus aan de WA-
kant en de rechtsbijstandverzekeraars. Voor al deze groe-
peringen hebben we mensen bereid moeten vinden om 
in de Commissie Register Letselschade zitting te nemen. 
Vervolgens ontstond binnen de branche discussie over 
de vraag of dit een wenselijke samenvoeging is. Ik denk 
nog steeds van wel. Iedereen die in de letselschade actief 
is, is aan eigen vormen van regelgeving en verschillende 
vormen van kwaliteitstoetsing onderworpen, maar op 
enig moment moet het toch mogelijk zijn de spelregels 
die voor iedereen gelden op elkaar te laten aansluiten.” 

Consensus
Diederik Wachter benadrukte dat de Commissie Register 
Letselschade onafhankelijk van De Letselschade Raad is. 
Vanuit De Letselschade Raad bestaat dus geen zeggen-
schap over de reglementen en de daarop gebaseerde 
audits en selfassessments. Ook stelde hij nog eens na-
drukkelijk vast dat er geen juridische basis is om te veron-
derstellen dat normeringsrichtlijnen van welke aard dan 
ook bindend kunnen zijn voor partijen bij de afwikkeling 
van een letselschade. “En dat denken wij dus ook niet!”, 
aldus Wachter. Wel is het wenselijk, zo zei hij, dat normen 
over bijvoorbeeld dossierbehandeling, responstijden, 
snelheid van (door)betaling en de inrichting van medi-
sche adviezen op elkaar worden afgestemd, met het oog 
op overzichtelijkheid en efficiëntie in het belang van de 
benadeelde. “En dat kan alleen op basis van consensus 
binnen de Commissie”, aldus Wachter. Hij schetste een 
toekomstbeeld waarin het Register Letselschade als een 

Joustra Ter HuurneGiesen
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vindplaats kan fungeren voor dienstverleners, gericht op 
kwaliteit voor slachtoffers, en dat ‘Register Letselschade’ 
een kwaliteitskeur kan zijn op het netvlies van slachtof-
fers en potentiële slachtoffers. Hij zei tot slot: “Er moet 
nog veel gebeuren voordat het register er helemaal staat 
en dat zal de uitdaging zijn voor het komende jaar. Ik 
hoop dat we per 1 januari 2018 in ieder geval werkende 
reglementen voor alle bloedgroepen hebben, zodat op 
basis daarvan de audits en de selfassessments doorgang 
kunnen vinden. Daarna is er nog veel werk te doen om 
het verder uit te bouwen.”

Drijfveer
Over deze kwestie sprak ook drs. Victor Jammers. Hij was 
voorzitter van Stichting Keurmerk Letselschade en is nu 
bestuurslid van De Letselschade Raad. “Mijn drijfveer bij 
alles wat ik met betrekking tot dit onderwerp doe”, zo zei 
hij, “is dat we uiteindelijk voor de slachtoffers aan het 
werk zijn. Ik heb in dit verband twee stellingen. De eer-
ste is dat het Register Letselschade een vindplaats voor 
dienstverleners is gericht op kwaliteit voor slachtoffers. Ik 
heb het dan nadrukkelijk over de ‘good guys’ in de bran-
che, niet alleen in de klassieke groepen, maar evenzeer 
de groepen die wat mij betreft ook een plek in het Regis-
ter Letselschade moeten krijgen. Ik noem als voorbeeld 
de medisch adviseurs, adviseurs op het gebied van zorg-
schade, aanbieders van herstelgerichte dienstverlening 
enzovoort. Als je alle ‘good guys’ in de branche bij elkaar 
vindt, hebben de slachtoffers daar gemak van, maar ook 
de dienstverleners. Voor al deze doelgroepen geldt dat er 
een vorm van normering zou moeten zijn op maat toe-
gesneden op het type werk. Mijn tweede stelling is dat 
het Register Letselschade een kwaliteitskeur kan zijn op 
het netvlies van slachtoffers. Met grote regelmaat komen 
mensen bij mij klagen, over bepaalde dienstverleners, 
over geldstromen, over te weinig ruimte voor nieuwe ini-
tiatieven in de branche. Ik denk dat ook op deze gebie-
den het Register Letselschade een rol kan spelen, door 
richting slachtoffers en potentiële slachtoffers de juiste 
signalen af te geven.”

Nieuwe risico’s 
Na de lunch en een programma van vier workshops – de 
aanwezigen konden zich aanmelden voor actualiteiten 
omtrent de Letselschade Richtlijnen, een brainstorm 
over de herziening van de GBL, de gang van zaken met 
betrekking tot het Register Letselschade en netwerkgele-
genheid op het Letselschade Plein – werd de afsluitende 
presentatie verzorgd door prof. mr. Siewert Lindenbergh, 
hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Lindenbergh was gevraagd enkele toekom-
stige ontwikkelingen in de letselschade te schetsen en hij 

deed dat langs drie lijnen, te weten de schade op zich, 
het recht en de afwikkeling van de schade. Voor wat be-
treft de schade op zich wees Lindenbergh erop dat het 
aantal verkeersongevallen in vier jaar tijd met 27 procent 
is gestegen, na een lange periode van daling met 1 à 2 
procent per jaar. Als mogelijke oorzaken noemde hij het 
gebruik van smartphones in het verkeer, de e-bikes en het 
verkeersgedrag van tieners. Lindenbergh wees ook op de 
toename met 14 procent van het aantal bedrijfsongeval-
len en de grotere risico’s die met ons voedsel hebben te 
maken. In de afgelopen jaren waren daar de salmonella 
in zalm en de finopril in eieren voorbeelden van. Linden-
bergh zei er niet gerust op te zijn dat de toenemende 
modificatie van voedsel geheel veilig zal geschieden. Nog 
andere trends die hun weerslag op het schadebeeld zul-
len hebben, zijn de vergrijzing, de toename van het aan-
tal zzp’ers, de terugtredende overheid en de robotica en 
domotica. Lindenbergh noemde de buitengerechtelijke 
kosten een splijtzwam. Hij zei: “In Engeland zijn de bui-
tengerechtelijke kosten de pan uit gerezen en  dat is niet 
goed voor de branche geweest. Ik denk daarom dat de 
branche hier echt iets mee moet. Ik vrees dat de branche 
zich ervoor moet schamen, dat er zoveel tijd uitgaat naar 
het debat hierover.”

Wachter

Buitengerechte-

lijke kosten een 

splijtzwam
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Nog niet klaar
Ook in het recht zijn volgens Siewert Lindenbergh tal van 
ontwikkelingen te wachten, hoewel het letselschade-
recht volgens hem minder dan in de afgelopen twintig 
jaar leidend zal zijn op het gebied van rechtsontwikke-
ling. Die rol wordt meer en meer door het schadevergoe-
dingsrecht op het gebied van financiële producten over-
genomen. (In Engeland en Duitsland ligt dat anders. 
Daar is het schadevergoedingsrecht vooral ontwikkeld 

op het gebied van respectievelijk de scheepvaart en het 
automobilisme.) Enkele vraagstukken die zich in de toe-
komst zullen aandienen zijn die met betrekking tot de 
vergoeding van affectieschade, de normering van bui-
tengerechtelijke kosten, het first partymodel voor ver-
keersschades, een first partymodel voor beroepsziekten, 
‘no fault’ ten aanzien van medische aansprakelijkheid, 
een third partymodel ook voor strafrechtelijke delicten, 
gelijke behandeling op het punt van verlies van arbeids-
vermogen, de kindschades en de zorgschades. Evenzo 
zijn er toekomstige items te noemen op het gebied van 
schadeafwikkeling, bijvoorbeeld schadevoorkomings-
claims, herstelgerichte dienstverlening, een betere be-
voorschotting, vaker een periodieke afwikkeling, meer 
fraudeprocedures en tot slot verharding in de branche. 
Over dit laatste onderwerp zei Lindenbergh: “Gaat het 
over verharding of over onderbezetting bij verzekeraars? 
Het hangt er een beetje van af hoe je er zelf ingaat. Als je 
Feyenoordsupporters vraagt wat ze van Ajax vinden, krijg 
je ook een bepaald beeld. Dat hoort er een beetje bij. 
Onderbezetting bij verzekeraars met een enorme dos-
sierlast als gevolg daarvan werkt wellicht verharding in 
de hand, maar zorgt in elk geval voor problemen.” En hij 
sloot af met: “De Letselschade Raad is nog niet klaar, op 
naar de volgende twintig jaar!” <

Lindenbergh

IoT ook voor beveiliging beelden

Art Salvage heeft de Scalp X gepresenteerd als diefstalbeveiliging voor 
bronzen beelden. Het is een systeem dat is in te bouwen in de sokkel 
van een beeld. Het systeem reageert op trilling en geeft een geluids-
alarm van 120 db af en alarmeert via een netwerk door middel van 
sms of e-mail de personen in de directe omgeving via hun telefoon. 
Het is een goed voorbeeld van een IoT (Internet of Things) toepassing.

Piet van Dalen, directeur van Art Salvage, presenteerde de Scalp X -  
een verbeterde versie van de Scalp I -  tijdens een bijeenkomst van 
BELFOR Nederland in Rotterdam (zie verder onze website 28-11-2017).

Sanne Wynants, manager van de onlangs geopende vestiging van Art 
Salvage in België, ging in op trends waarmee Art Salvage als recon-

ditioneringsbedrijf in de erfgoed- en museale sector te maken heeft, 
zoals het gevaar van ‘schimmelexplosies’ en van het feit dat in his-
torische museumobjecten zoals projectoren asbest ontdekt wordt. 
Ook blijken schilders na de Tweede Wereldoorlog asbest te hebben 
gebruikt als ‘schildersdoek’ voor hun schilderijen. 

S C H A D e b e d r i j v i g h e d e n

Onderbezetting bij 

verzekeraars met 

enorme 

dossierlast als 

gevolg
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Johan Sikken taxeert ‘gewassen te velde’ 

We hebben aanwas 
nodig van 

jonge taxateurs
Johan Sikken VRT heeft al sinds 1988 een akkerbouwbedrijf. Daarnaast 
houdt hij er ook 25 zoogkoeien bij, waar hij een natuurgebied van 50 
hectare van Natuurmonumenten mee beheert. Daardoor is hij vrij breed 
georiënteerd en kan niet alleen over gewassen meepraten, maar 
bijvoorbeeld ook met een veehouder het gesprek aangaan over 
voedingstoffen voor vee. Inmiddels heeft zijn zoon een deel van de 
werkzaamheden op de boerderij overgenomen. Dat is maar goed ook. 
Johan is namelijk niet alleen agrariër en veehouder, maar sinds 1998 ook 
taxateur VRT en schade-expert landbouw ‘gewassen te velde’: gewassen 
die buiten in de open grond verbouwd worden. Daarnaast is hij ook nog 
eens taxateur en makelaar agrarisch vastgoed.

Een agrarisch taxateur komt eigenlijk zelden in beeld 
voordat er schade heeft plaatsgevonden. Als agrarisch 
taxateur word je soms ingeschakeld als er een voorop-
name nodig is, bijvoorbeeld omdat er een pijpleiding 
aangelegd gaat worden waarvan verwacht wordt dat er 
door die pijpleiding schade toegebracht zal worden aan 
de gewassen. Maar meestal wordt je hulp gevraagd bij 
hagel- of stormschades of schades die vanuit de Brede 
Weers Verzekering gedekt zijn. Op zo’n verzekering zijn 
ook wateroverlast en droogte gedekt. En is er dan scha-
de, dan gaat het niet om één boer, maar zijn er direct 
meerdere boeren in hetzelfde gebied getroffen. Hollen of 
stilstaan dus. 

De maïs lag plat
“Zo lag eind september in praktisch heel Nederland de 
maïs plat vanwege de storm die over het land had ge-
raasd,” zo begint Johan zijn relaas. “Het taxeren van een 
maïsveld na een dergelijke schade is heel arbeidsinten-
sief. Je moet namelijk het gehele veld door. Gelukkig kun-
nen we tegenwoordig wel wat tijd besparen, doordat we 

met een drone kunnen zien waar de maïs plat ligt, maar 
dan nog moet je het veld in om de platliggende maïs te 
bekijken. Om de hoogte van de schade te kunnen bepa-
len, moet je weten wat de maïs zonder de schade zou 
opleveren en wat de waarde is na de schade. Dat doe je 
door de prijs per vierkante meter te bepalen. In het geval 
van schade aan een maïsveld heb je bijna altijd te maken 
met storm. Er zijn echter gewassen die veel gevoeliger 
zijn voor veranderende weersomstandigheden en daar-
door veel kwetsbaarder, zoals aardappels. Is er extreme 
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droogte dan gaat het niet goed. Staat de plant een dag 
met z’n wortels in de natte grond, dan gaat het ook niet 
goed. Een aardappel is bovendien veel lastiger te taxe-
ren, onder meer omdat er veel verschillende rassen zijn 
die ieder voor andere toepassingen worden gebruikt.” 

Aardappelveld
“Als aan ons gevraagd wordt om een aardappelveld te 
taxeren, dan beginnen we standaard met het bepalen 
van het teeltdoel en het ras. Sommige mensen denken 
dat een aardappel een aardappel is, maar er zit heel veel 
verschil tussen de ene en de andere aardappel. Ieder ras 
heeft andere kwaliteiten en het soort aardappel bepaalt 
de prijs. Zo zijn er aardappels die alleen geschikt zijn voor 
de zetmeelindustrie en er zijn consumptieaardappelen. 
Iedere soort heeft een andere opbrengst per m2. Dat is 
overigens wat als een rode draad door iedere taxatie van 
gewassen loopt. De tafelaardappel is een mooie, gave 
aardappel. Die mag niet groen of blauw zijn. Is dat wel 
het geval, dan mankeert er iets aan. De tafelaardappel 
die normaal gesproken veel geld waard is, kan dan nog 
wel gegeten worden, maar krijgt een ander doel, wat ook 
weer consequenties heeft voor de waarde. Als taxateur 
moet je dan wel weten waar je met de oogst naartoe kan 
en of er vraag naar is. Zo’n aardappel kan dan bijvoor-
beeld nog wel door de vlokkenindustrie gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld Raspatat, maar dat levert minder geld 
op.”

Stand van het gewas
“De waarde van een aardappel wordt overigens niet al-
leen bepaald door het ras, maar ook door de stand van 
het gewas. We moeten weten of het gewas er voor schade 
goed voor stond. Of de bemesting wel voldoende was. 
Soms was er al schade voordat een hagelbui viel, bijvoor-
beeld door wateroverlast. Dan had de aardappel dus al 
rotte plekken. Aan die rotte plekken kunnen we zien dat 
de schade niet is ontstaan door de hagelbui, maar dat 
de grond te nat was, waardoor delen van de plant al ver-
rot waren. We moeten dus niet alleen alles van het gewas 
weten, maar ook van de grond. Want de grond bepaalt 
ook hoe het gewas erbij hoort te staan.”

Hele perceel door
“Vervolgens zorgen we dat we het hele perceel in beeld 
krijgen. Een tijdrovende klus. Je kan niet aan de voorkant 
van een perceel blijven staan. Je moet het hele perceel 
door, want een perceel is achterop vaak heel anders dan 
voorop. Als aardappelplanten doodgaan, kan dat vaak 
meerdere oorzaken hebben. Dat kan door luizen komen 
die koloniseren (grote aantallen aannemen) en de aard-
appelplant aanvreten. Het kan aan de bemesting liggen 
of aan een gebrekziekte. Dit moet je kunnen herkennen. 

En dat is iets wat wij taxateurs kunnen. Wij kunnen aan 
het aantal bladeren van een plant zien in welk stadium 
het gewas zich bevindt.”

Doel van de teelt
“Om de waarde te kunnen bepalen, is het ook belangrijk 
om te weten voor welk doel er geteeld wordt. Verbouw je 
bijvoorbeeld pootgoed, dan heb je poters in de juiste maat 
nodig. De juiste maat van een poter ligt tussen de 28 en 
55 mm. Krijg je dan een bui en er vallen planten weg, dan 
krijgt de pootaardappel teveel ruimte, waardoor ‘ie groter 
wordt. Daar krijg je een hele rare sortering van. Het kan ver-
volgens zo maar zijn dat je niet alleen in opbrengst naar 
beneden gaat, maar ook in sortering. Dan gaat het dub-
belop. Bij consumptieaardappelen geldt dat overigens 
ook. Krijgen consumptieaardappelen teveel ruimte, dan 
worden ze te groot en worden ze vaak ook nog hol. Ook 
dat kan invloed hebben op de sortering en de prijs.”

Marktsituatie
“Ten slotte is de waarde ook afhankelijk van de markt-
situatie, want die bepaalt de mogelijkheden. Als er veel 
vraag naar een gewas is, dan zie je dat de prijs omhoog 
schiet. De markt voor aardappelen is op dit moment vrij 
slecht. Dit is iets wat je moet weten en dat kan alleen als 
je midden in de markt zit. Aardappelen die op contract 
staan, die worden afgenomen. Maar heb je door schade 
een partij afgekeurde aardappelen, dan is daar nu geen 
andere markt meer voor dan als voer voor de beesten 
dienen. De vraag is dan, kan je de aardappel rooien voor 
voer of wordt zelfs dat te kostbaar? Toch zullen de aard-

door Cindy van der Helm
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appelen ooit uit de grond moeten, want het daaropvol-
gende jaar moet de grond leeg zijn.”

Marktomstandigheden
“Naast alle aspecten die ik net genoemd heb, moet je bij 
het bepalen van de waarde ook de marktomstandighe-
den goed kennen. Er zijn vollegrondgroenten zoals sprui-
ten en wortels, die op contract staan voor conserven. Stel 
dat er sprake is van wateroverlast en de prijs ligt in de 
vrije markt lager dan in de gecontracteerde markt, dan 
zou het kunnen dat de contractant zegt dat er iets aan 
het perceel mankeert en dat hij de partij daarom weigert. 
Vervolgens kan hij het gewas goedkoper bij de buurman 
kopen. Je moet als taxateur dus heel goed weten hoe 
die markt in elkaar zit. Of als er een gebied is waar veel 
groente verbouwd wordt en waar een hagelbui komt, 
dan ontstaat er als gevolg daarvan veel vraag naar con-
servengroente wat de waarde van vollegrondgroenten 
verhoogt.”

Tijd van het jaar
“De hoogte van de schade wordt ten slotte ook deels be-
paald door de tijd van het jaar. Kan een aardappel nog 
wel gerooid worden, gezien de nattigheid? Als je te laat 
in het seizoen bent, dan kan het niet meer. Stel dat 10% 
van de aardappelen rot is, hoe zoek je die 10% eruit. En 
als er rotte aardappelen tussen zitten, hoe zorg je ervoor 
dat die rotte aardappelen de andere aardappelen niet 
aansteken. En zijn ze nog wel te bewaren, of moeten ze 
direct geconsumeerd worden.”

Jonge taxateurs
Johan Sikken ziet een zorgelijke trend, namelijk dat het 
lastig is om jonge taxateurs te vinden. “We hebben aan-
was nodig van jonge taxateurs. Het taxeren van gewassen 
is niet iets wat je zomaar in de schoolbanken kan leren. 
Je kan er tot op de dag van vandaag geen echte oplei-
ding voor volgen. Om te kunnen taxeren moet je jaren 
met je poten in de klei hebben gestaan. De meeste taxa-
teurs hebben dan ook een eigen boerderij waar ze jaren 
werken voordat ze in het taxatievak terechtkomen. Het 
zijn veelal 60-plussers die het werk erbij kunnen doen, 
omdat de zoon ook op het bedrijf werkt.”

Sikken vervolgt: “In mijn tijd was het al lastig om jongeren 
te vinden die verstand van zaken hebben, nu is het zo mo-
gelijk nog moeilijker,” besluit Johan. “Het boerenbedrijf 
is tegenwoordig namelijk veel omvangrijker dan vroeger 
en het werk als taxateur is heel ad hoc, waardoor het las-
tig is om er je boterham mee te verdienen. Daarnaast is 
er geen echte opleiding voor agrarisch taxateur. De enige 
opleiding die er is, is een meerdaagse cursus, georgani-

seerd door de Hoge Landbouwschool in Dronten. Maar 
daarnaast moet je simpelweg in het veld rondlopen. Wil 
je erkenning hebben als taxateur, dan zorg je dat je je laat 
certificeren door de VRT (Stichting VRT - Verenigd register 
van taxateurs), dan ben je verplicht je jaarlijkse PE pun-
ten te halen. Haal je die niet, dan loop je het risico dat je 
je certificering kwijt raakt. Dat betekent onder meer dat je 
je vakliteratuur moet bijhouden, lezingen moet houden 
of volgen. En die tijd, die heeft de jeugd niet. De boeren-
bedrijven van tegenwoordig zijn veel groter dan vroeger. 
Boeren kunnen er misschien één dag per week tussenuit. 
Zij kunnen niet zomaar een week lang taxeren als er een 
hagelbui is geweest. Dat is een probleem dat ons zorgen 
baart. Wij hebben jongeren nodig. Er zijn best wel wat 
taxateurs, maar die zijn op leeftijd. Er zijn er zelfs bij die 
de 70 al gepasseerd zijn. Die zijn goed in hun vak, maar 
het houdt wel een keer op.”  <

S C H A D e b e d r i j v i g h e d e n

Reaal verbetert MKB-pakket
Reaal meldt het pakket verzekeringen voor ondernemers in het Bedrijven Totaal 
Plan (BTP) te hebben verbeterd. Acht producten zijn vernieuwd en het product-
aanbod en de pakketkorting zijn gewijzigd. Daarnaast introduceert Reaal voor 
het intermediair de nieuwe online offertetool MijnMKB.

Reaal wil ondernemers inzicht verschaffen in de risico’s die zij als ondernemer 
lopen. Via de MKB-check op de Reaal website krijgen ondernemers inzage in de 
risico’s en hoe zij zich hier het beste tegen zouden kunnen beschermen. De ko-
mende periode zal Reaal ondernemers via een online campagne benaderen om 
hen ertoe aan te zetten de tijd te nemen om stil te staan bij hun zakelijke verze-
keringen (zie verder onze website 1-12-2017). 
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2000 verzekeringsprofessionals 
netwerkten op am:dag

Vorige maand vond in de Jaarbeurs in Utrecht de am:dag plaats. Het is de 
grootste bijeenkomst in de branche voor verzekeringsprofessionals. 
Ongeveer 2000 bezoekers bezochten het evenement, dat voor het 27ste 
achtereenvolgende jaar plaatsvond en dat dit jaar als titel had ‘Building 
trust’.

De am:dag bestaat uit twee belangrijke delen: kennis-
overdracht en netwerken. Voor kennisoverdracht is er 
een plenair gedeelte en is er een groot aantal parallel-
sessies (op www.amdag.nl is een aantal presentaties te 
downloaden). Voor het netwerken is er een beursvloer, 
met fraaie stands en met volop aandacht voor de cate-
ring, zowel aangeboden door de organisatie als op ver-
schillende stands. Op de stands varieert dat van koffie 
met gebak tot wijnen met bijpassende amuses. Voor zo’n 
200 genodigden (tussenpersonen en verzekeraars) is er 
dan ‘s avonds aan de overkant van de straat in een ge-
bouw van de Jaarbeurs een marktdiner.

Mix van standhouders
De nadruk qua bezoekers ligt op enerzijds tussenperso-
nen en anderzijds directieleden en account managers 
van verzekeraars, die elkaar op de beursvloer ontmoe-
ten. In de 27 jaar van het bestaan van de dag heeft er 

wel een verschuiving plaatsgevonden in de samenstel-
ling van de standhouders. Waren het in het eerste jaar 
dat het seminar plaatsvond vooral ‘pure intermediair 
maatschappijen’, anno 2017 staan er nog altijd de nodige 
verzekeraars en ook service-providers (die waren er toen 
nog niet, los van de grote volmachten als Nedasco - nu 
ook vertegenwoordigd - die een kwart eeuw geleden wel 
al bestonden), maar is het aandeel van toeleveranciers 
toegenomen. 

Actief op de beursvloer
Op de stand van Nedasco een aardige gimmick: je kon al 
trappend op hometrainers je eigen smoothie vervaardi-
gen (foto pag. 13 rechtsonder). Voor degenen die op een 
beurs graag iets doen, was er meer keus. Op de stand van 
serviceprovider DAK kon je onder begeleiding van oud-
formule 1 coureur Robert Doornbos virtueel racen (foto 
pag. 13 middenonder). Liever gamen zoals vroeger? Ook 
dat was mogelijk, gewoon lekker ouderwets tafelvoet-
ballen op de stand van schadeverzekeraar Nh1816, met 
gastheren Cas Verhage (links) en Lex Verëll  (foto pag. 13 
linksboven).
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Insurtechplein
De am:dag heeft de afgelopen jaren de centraal gelegen 
Jaarbeurs als thuisbasis gekregen. Zoals hiervoor opge-
merkt, zijn er meer toeleveranciers dan voorheen. Daar-
onder ook de nodige insurtech-aanbieders. Zo hadden 
CED, RISK, Postex, Bugs Business en Grijpma AsG geza-
menlijk uitgepakt door centraal op de beursvloer een 
‘Insurtechplein’ te realiseren, waar diverse innovaties 
getoond werden op basis van praktijkcases. Op de foto 
(midden boven) van links naar rechts Arie Benard (CED), 
Mike Spits (Postex), Coen Sterk (Postex), Marc van Ga-
len (RISK), Ischa Harnam (CED), Martine Langerak (CED), 
Hans de Wit (Postex), Harmen Vollmuller (RISK), Robert 
Kozijn (CED) en Maurice Kochanowski (CED).

ICT
Op de stand van ICT-dienstverlener Missing Piece konden 
de bezoekers ervaren hoe het is om met een 3D bril op 
tegelijkertijd de omgeving en je computerblad in beeld 
te hebben en om met vingerknippen je computer te be-
dienen. 

Vakpers-geschiedenis
Het allereerste seminar vond overigens ook plaats in de 
Jaarbeurs in het Beatrixgebouw; op 6 september 1991 
was dat, met als titel VB Seminar ‘Wie maakt de financi-
ele dienst uit?’. Het werd georganiseerd door Het Verze-

keringsblad, een uitgave van Kluwer, welke uitgever toen 
ook de eigenaar was van vakblad Assurantie Magazine. 
Het tweede VB-seminar was getiteld ‘Wie bepaalt de 
geldstroom?’ en vond op 26 november 1992 plaats in De 
Doelen in Rotterdam. Het jaar erna was het strijdtoneel 
opnieuw De Doelen. De titel van het seminar luidde ‘Wie 
bepaalt de distributie?’. De meeste oud-gedienden in de 
branche denken bij het VB-seminar vooral terug aan het 
congresgebouw in Den Haag. Voor hun gevoel begon het 
daar allemaal met de steeds groter wordende branche-
manifestatie.  Inmiddels zijn de vakbladen Het Verzeke-
ringsblad en Assurantie Magazine ineengeschoven tot 
am: en is de branchedag omgedoopt tot am:dag. 

Verder met netwerken
Het netwerken is er niet minder om geworden in al die ja-
ren, met menig geanimeerd gesprek tussen de 2000 bran-
chegenoten. Zoals op de foto linksonder Joerie van Looij 
(Adfiz, links) en Fred Toussaint. De laatste wacht als direc-
teur inkomen van Nationale-Nederlanden overigens een 
flinke klus met het samenvoegen van de portefeuille in-
komensverzekeringen van het overgenomen Delta Lloyd 
met de portefeuille van NN (waar alle collectieve posten 
geconcentreerd worden) en onderdeel Movir (voor alle 
individuele posten). Of zoals op de foto rechtsboven 
v.l.n.r. Alexander Lub (Achmea), Rob van Os en Wilco de 
Haan (beiden Schouten Zekerheid). Tot volgend jaar. <
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waarom ben je expert geworden?
Na het voltooien van de Hogere Zeevaartschool op Terschelling en een 
korte periode op zee te hebben gevaren, heb ik voor mijzelf besloten dat ik 
iets anders wou doen. Wat precies wist ik nog niet. Wel wist ik dat ik geen 
“kantoorfunctie” ambieerde, graag onderweg ben en graag werk met 
mensen. Mijn vader, die in die tijd zelf een binnenvaartschip bezat, kwam  
op het idee om expert te worden. Ik heb  gesolliciteerd bij de toenmalige 
Schepen Onderlinge Nederland uit Groningen en ben daar toen aan de 
slag gegaan als aankomend expert. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Zelfstandig, sociaal, nieuwsgierig, eerlijk en ambitieus

welke eigenschap van je komt het best tot haar recht als expert?
Alle bovenstaand genoemde factoren komen in mijn werk van pas. Als ik 
er dan toch één moet uitlichten, zou ik zeggen eerlijkheid. Ik ben recht 
door zee. Dat zal niet altijd voor iedereen even prettig zijn, maar mensen 
weten wel wat zij aan mij hebben. Daarnaast is het zo dat als je eerlijk bent 
je bepaalde beslissingen, ook al pakken deze achteraf soms ook niet goed 
uit, altijd naderhand goed kunt uitleggen. 

wie is je grote leermeester?
Ik heb van vele mensen iets mogen leren en het is dus onmogelijk om één 
specifiek persoon te noemen. Mijn collega’s Han Philipsen en Roel Ebel-
tjes wil ik wel graag in het bijzonder noemen. Zij hebben mij in mijn begin-
tijd als expert intensief begeleid en mij diverse zaken bijgebracht waar ik 
tot de dag van vandaag nog steeds de vruchten van pluk. 

worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
In de eerste jaren (en soms nog steeds) heb ik wel gemerkt dat sommige 
mensen wel wat fronsend keken als ik binnen kwam stappen. Het ijs was 
echter vaak al snel gebroken na een praatje over de scheepvaart in zijn 
algemeen of een inhoudelijk gesprek over de schade.  

Favoriete app?
Alle apps die een positieve bijdrage leveren aan het werk of privéleven.  Ik 
gebruik Spotify vaak als ik in de auto zit en met de app Tikkie is de kos-
ten onderling verdelen na een avondje stappen nog nooit zo makkelijk 
geweest. 

welke  werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Aan het begin van mijn carrière heb ik samen met mijn collega Roel Ebel-
tjes een vinger kunnen krijgen achter een grote fraudezaak. Het gaf een 
zeer bevredigend gevoel dat we uiteindelijk genoeg feiten konden verza-
melen waardoor de verzekerde geconfronteerd kon worden met zijn frau-
duleuze handelingen. 

wat is de laatste film die je hebt gezien?
Dat was een oudje uit 2006, Flags of our Fathers. Een film over de slag 
om het eiland Iwo Jima tussen Japan en de Verenigde Staten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast vertelt de film het achtergrondverhaal 

over het Iwo Jima Memorial in Washington DC. Ik heb sowieso bovenge-
middelde interesse voor de Tweede Wereldoorlogperiode. 

welke tekst zou je op een T-shirt willen zetten?
Ik draag geen T-shirts met daarop een tekst, simpelweg omdat ik dat niet 
mooi vind.   

wat is je favoriete vakantiebestemming?
Een specifieke favoriete vakantiebestemming heb ik niet. Ik houd ervan 
om rond te reizen en andere culturen te leren kennen. Ik heb onlangs nog 
Cuba bezocht, daar een auto gehuurd en op de bonnenfooi het eiland ver-
kend. 

waaraan moet een goede collega voldoen?
Een goede collega is behulpzaam en is bereid om kennis te delen. Daar-
naast is het ook belangrijk dat je plezier met je collega’s kunt maken, een 
dolletje op z’n tijd houdt het gezellig. 

wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Wat mij betreft zou de invloed van social media wel iets minder mogen zijn. 
Een goed gesprek met een biertje erbij en waarbij je elkaar in de ogen kan 
kijken, levert veel meer op. 

wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Ik hoor toch regelmatig de opmerking dat een verzekeraar altijd zal pro-
beren een schadeclaim af te wijzen en dat de expert daarom de opdracht 
mee krijgt altijd een argument te verzinnen waarop de verzekeraar zijn 
afwijking kan baseren. Beide zijn naar mijn mening overduidelijk vooroor-
delen. 

Als je geen expert was geworden, welk vak had je dan gekozen?
Dat had sowieso een functie binnen de scheepvaart geweest, bijvoorbeeld 
superintendent bij een rederij.

wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Senioren hebben meer ervaring en herkennen daardoor bepaalde situa-
ties wat beter. Jongeren kijken wat meer met een frisse blik naar zaken. 
Als je die twee zaken kan combineren, versterk je elkaar en dat komt een 
organisatie ten goede. 

wat zal Brexit voor gevolgen hebben op de  economische situatie in 
het algemeen en op de verzekeringsbranche in het bijzonder?
Het is erg moeilijk om te voorspellen welke invloed de Brexit zal hebben. 
Op dit moment is er nog geeneens een akkoord over de voorwaarden van 
een Brexit tussen de EU en Groot-Brittannië, laat staan bijvoorbeeld een 
handelsverdrag waarmee vrij handelsverkeer tussen de EU en Groot-Brit-
tannië mogelijk zal zijn. 

Voor de verzekeringsbranche binnen Nederland zou de Brexit misschien 
weleens positief kunnen uitvallen, dit omdat diverse bedrijven die nu nog 
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de hoofdvestiging in Londen hebben zitten deze weleens naar Nederland 
zouden kunnen verhuizen. 

wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Ik heb een afwisselende en zelfstandige functie. Dat waardeer ik enorm. 
De administratie is een wat minder leuk aspect van het werk.  

wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Een paar weken geleden ben ik bij het concert van de Rolling Stones ge-
weest. Knap hoe die mannen met elk een respectabele leeftijd er nog zo’n 
show van weten te maken. 

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Ik had geen posters hangen van een specifiek persoon. Wel posters van 
een voetbalclub uit Amsterdam en andere zaken die een gemiddelde pu-
berjongen interessant vindt. 

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Ik heb uiteraard geen zicht op alle onderdelen van de verzekeringswereld, 
maar binnen de expertisebranche en dan in mijn geval specifiek de mari-

tieme expertisebranche merk ik wel dat er wat meer senioren dan junioren 
rondlopen. Ik merk ook dat er steeds meer stemmen opgaan om hier iets 
aan te veranderen. Ik heb daarom zelf zitting genomen in het bestuur van 
Jong-NIVRE. Wij willen proberen de bekendheid van ons vak met name 
onder jongeren te vergroten.  

waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Ik had niet verwacht dat ondanks de technische aard van de zaken die ik 
behandel het menselijk aspect eigenlijk altijd de boventoon voert.  

wat is je favoriete restaurant?
Ik kan geen 100% favoriet restaurant aanwijzen. Ik heb laatst nog wel erg 
goed gegeten bij Meneer Nieges op de Westerdoksdijk hier in Amsterdam. 

wat moet de nieuwe regering meteen aanpakken?
De plannen om Nederland te verduurzamen hadden wat mij betreft wel 
iets steviger en concreter gemogen. In deze plannen had ik dan ook de 
binnen(scheepvaart) een prominentere rol gegeven.  

wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Ik volg persoonlijk eigenlijk meer het scheepvaartnieuws dan het verzeke-
ringsnieuws. Gezien alle berichtgeving over autonoom varen, ben ik erg 
benieuwd welke vlucht deze ontwikkeling de komende jaren neemt. Dat 
resulteert overigens ook meteen in de vraag hoe verzekeraars hier in de 
toekomst mee om zullen moeten gaan. 

wat is je ambitie? wat wil je bereiken in het vak? 
Ik wil mijn werk met passie en plezier blijven doen en daarnaast mijn ken-
nis verdiepen en verbreden. Ook wil ik waar mogelijk mijn kennis over be-
paalde zaken, zoals preventie van schades, blijven delen met collega’s en 
klanten. 

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’ / ‘een grijze 
muis’ wordt?
Als ik mezelf blijf, gaat dat niet gebeuren. 

wat is je levensmotto?
Kwaliteit boven kwantiteit in alle aspecten! 

wat is je favoriete sport?
Ik houd erg van wedstrijdzeilen. De combinatie van het omgaan met de 
elementen, werken in een team, de strijd met tegenstanders en de altijd 
gezellige sfeer na de wedstrijd geeft mij een heel goed gevoel.  

Is er een vraag die jij mist?
Waar kun je ’s nachts voor wakker worden gemaakt?

en het antwoord?
Een goede haring, vers van het mes. Wel graag met uitjes. 
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door Cindy van der Helm

Casus transportschade

Het verhaal met een 
korreltje zout nemen

Peter Peschier is Transport/Goederen expert. Als voormalig stuurman 
heeft hij enorm veel en vooral gedegen warenkennis. Hij heeft geleerd wat 
je wel bij elkaar mag zetten en wat niet. Of je moet ventileren of juist niet. 
Je leert wat je moet doen als je van een koude omgeving naar een warme 
en vervolgens weer naar een koude omgeving gaat. Want alles, dus ook 
vocht en temperatuur, kan op transport zijnde producten beïnvloeden.

“Toen Syrië nog gezellig was, kreeg ik een verzoek van een 
Nederlandse verzekeraar of ik een schade in Syrië wilde 
bekijken,” zo begint Peter zijn verhaal. “Het ging om een 
grote partij dameskleding. Een meneer in Damascus had 
in Nederland haute couture besteld, want ondanks de 
gestegen spanningen lopen de dames daar nog steeds 
in haute couture. De dameskleding was in Nederland in 
een container gepakt en naar Damascus verscheept. De 
geconsigneerde - de klant - reclameerde dat de kleding 
door zeewater beschadigd was. Het was een grote partij 
met een aanzienlijke waarde.” 

“Ik vond het een vreemd verhaal. Heb navraag gedaan en 
de kleding bleek in vrijwel nieuwe containers verscheept 
te zijn, die ook nog eens onderdek hadden gestaan. Zo 
vreemd dat daar zeewater in gekomen was. Toen ik dit 
meldde kreeg ik opdracht om naar Damascus te vliegen 
en een onderzoek in te stellen. Daar aangekomen ben ik 
naar het kantoor van de geconsigneerde gegaan. Het is 
niet mijn stijl om direct ter zake te komen. Zo kletsten we 
eerst wat over koetjes en kalfjes. Over auto’s, voetballen, 
vrouwen. Ondertussen had ik alle tijd om alles te observe-
ren. Op het bureau lag een voorgedrukt notablok. Welis-
waar in het Arabisch, maar ik heb jarenlang in Arabische 
landen gewerkt. En cijfermatig ben ik helemaal goed in 
het Arabisch. Daarom snapte ik waar ik naar  keek: een 
voorgedrukt notablok dat begon met notanummer 496.”

“Toen we eindelijk ter zake kwamen, vertelde de meneer 
dat hij de kleding na aankomst had uitgepakt, ontdekt 
had dat er zoutkristallen op de kleding zaten en de kle-

dingstukken zoveel mogelijk had laten reinigen. Helaas 
had hij die gereinigde kleding tegen een lagere waarde 
moeten verkopen dan waar hij de kleding voor gekocht 
had. 
Of hij nog facturen had waar hij de kleding voor had ver-
kocht. Ja. Die had hij. Hij zou ze die avond meenemen, 
want ik werd voor het diner uitgenodigd.”

“De nota van de verkoop tegen een lagere prijs begon 
met het nummer 496. Voor mij was het duidelijk dat de 
man de boel aan het bedotten was. Hij had die nota’s 
heel snel nog even geschreven. Op dat moment heb ik 
niets gedaan. Ik heb ‘m gevraagd om samen nog even 

Peter Peschier
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naar de restpartijen te kijken. De volgende dag gingen we 
naar de loods waar het restant van de zending, die onver-
koopbaar zou zijn door zoutkristallen, was opgeslagen. 
Wat schetst mijn verbazing: ik trof inderdaad kleding aan 
met zoutkristallen erop. Hoe zouden die zoutkristallen 
erop zijn gekomen? Ik vroeg de klant, die mij met de auto 
had opgehaald, om nog heel even te wachten totdat hij 
me weer naar het hotel zou terugbrengen: ik wilde nog 
even naar de winkeltjes in de soek die zich aan de over-
kant van de loods bevond. De man liep mee om bood-
schapjes te doen. In de soek verkopen ze alles nog los, 
waaronder ook zout. Ik kocht een puntzakje zout. Door 
naar het tweede winkeltje voor een puntzakje zout. Zo 
kocht ik in alle winkeltjes zout. De man vroeg wat ik met 
al dat zout moest. Ik vertelde hem dat er waarschijnlijk 
heel veel jaloezie is omdat hij als enige zoveel mooie kle-
ding verkoopt. De concurrent heeft er misschien wel zout 
op gestrooid. Ik zou dat zout wel eens laten analyseren.

De man nodigde mij nogmaals uit om ’s avonds te dine-
ren. Nog voor we zaten begon hij: “Ik weet waarom u zout 
gekocht heeft. U heeft mij door hè?” Daarop gaf ik aan 
dat ik hem niet door had. Dat het vast zijn concurrenten 

waren geweest die dat zout erop ge-
daan hadden. “Dat denk ik ook,” was 
zijn antwoord. “Mag ik de claim laten 
vallen?”

“Bij vertrek kreeg ik een brief mee. 
Nee, geen bombrief, hoewel ik daar 
wel bang voor was. Er zat een brief-
je in waarin de man mij bedankte 
voor het deskundige onderzoek en 
de fijne samenwerking. De pen die 
hij er ook bij ingesloten had, ligt als 
aandenken op mijn bureau.”

Zo kan je, ondanks het feit dat iemand 
een loopje met je wil nemen, toch nog tot 
een heel goed resultaat komen. Moraal 
van dit verhaal: er zijn gelukkig nog steeds 
normen en waarden. Sommige mensen 
hebben daarbij enige hulp nodig van een 
scherpzinnige professional, die weet wan-
neer hij het verhaal met een korreltje zout 
moet nemen.  <

Over jaarwisseling: doorbreek voortdurende patroon 
van veel letsel en omvangrijke schade 

S C H A D e b e r i c h t e n

‘De klant’ 

reclameerde dat 

de kleding door 

zeewater 

beschadigd was

Maatregelen die tot op heden zijn genomen ten aanzien van de 
gevaren die de jaarwisseling met zich meebrengt, hebben niet 
geleid tot de gewenste effecten. Er is een maatschappelijke 
acceptatie van de aanzienlijke schade rond de jaarwisseling. Dat 
moet worden doorbroken, vindt de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid. Verbied vuurwerk dat (veel) letsel veroorzaakt. 

Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de 
spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één 
dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daar-
mee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het 
jaar. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak 
op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen.

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben niet geleid tot een 
substantiële daling van slachtoffers, incidenten en schade die ont-
staan als gevolg van het gebruik van vuurwerk. Frappant genoeg wordt 
ondanks de omvang van het aantal slachtoffers en ordeverstoringen 
doorgaans gesproken over een ‘rustige jaarwisseling’. De Onderzoeks-
raad voor Veiligheid onderkent dat het afsteken van vuurwerk voor 
veel mensen sterk verbonden is aan de viering van oud en nieuw. Ech-
ter, het voortdurende patroon van veel letsel en omvangrijke schade 
moet volgens de Onderzoeksraad worden doorbroken. 

Om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, moet vuurwerk 
verboden worden dat veel letsel veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld 
om vuurpijlen. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt tot gevaar-
lijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen 
om een knaleffect te creëren.

De Raad heeft 1 december jl. het rapport Veiligheidsrisico’s Jaarwisse-
ling gepubliceerd. De infographic kan gebruikt worden om de bewust-
wording op gang te brengen. 
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Waarschuwingsplicht 
van aannemers voor onjuistheden 

in de opdracht (art. 7:754 BW)
Iedereen in het schadeverzekeringsvak komt regelmatig situaties tegen, 
waarbij meerdere partijen zijn betrokken en elk van die partijen een 
aandeel heeft in de werkzaamheden.  Een goed voorbeeld van een 
sector waarin dit zeker aan de orde is, betreft de aannemerij. Veelal wordt 
gewerkt met een opdrachtgever, al dan niet deskundig, en een hoofd-
aannemer met nevenaannemers en/of onderaannemers. Maar hoe zit het 
dan met de plicht ten aanzien van het melden van onjuistheden/gebreken 
in de opdracht? Daarover gaat dit artikel.

Juridisch kader
Bij het aannemen van werk geldt voor aannemers een 
bijzondere plicht ten aanzien van gebreken/onjuisthe-
den in de opdracht. Als een opdrachtgever een bestek 
laat schrijven of schrijft of een ontwerp (schetsje) maakt 
en in dit ontwerp is een fout aanwezig, dan is de aanne-
mer (als professionele partij) veelal aansprakelijk voor 
de gevolgen van deze fout indien hij hiervoor niet heeft 
gewaarschuwd. In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is 
namelijk een bijzondere verplichting opgenomen voor 
aannemers bij het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 7:754 BW luidt als volgt:
De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de 
overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschu-
wen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze 
kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde 
geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken 
afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de 
grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, 
alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever 
verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek-
ken of uitvoeringsvoorschriften.

Hieruit volgt dat de aannemer een waarschuwingsplicht 
heeft ten aanzien van de volgende onderwerpen, voor 
zover hij dit kende of redelijkerwijs behoorde te kennen:
• Onjuistheden in de opdracht
• Gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van
 de opdrachtgever
• Fouten of gebreken in plannen (waaronder verstaan:
 tekeningen, berekeningen, bestek) afkomstig 
 van opdrachtgever

Indien een aannemer op de hoogte is van de onjuistheid 
of gebreken in de opdracht of plannen van de opdracht-
gever moet hij dit gebrek of de onjuistheid melden aan 
de opdrachtgever. Indien hij dit niet doet, schendt hij de 
waarschuwingsplicht van artikel 7:754 BW. 

Als een aannemer niet op de hoogte was van het gebrek 
of de onjuistheid, dan is het van belang of de aannemer 
dit gebrek of de onjuistheid redelijkerwijs behoorde te 
kennen. Van een aannemer wordt namelijk verwacht 
dat hij de nodige kennis en kunde heeft over het aan te 
nemen werk. Het is redelijk om te veronderstellen dat 
hij onjuistheden in een bestek, opdracht of materialen 
op moet merken, tenzij dit echt zeer specialistische ken-
nis vereist. Dit laatste zal niet snel het geval zijn,  het is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval 1. Een 
waarschuwingsplicht van de aannemer geldt ook indien 
de opdrachtgever zelf over veel kennis beschikt (wel heeft 
dit mogelijk gevolgen voor de eigen schuld van de op-
drachtgever).

door mr. Klaas Brand, Vanderwal & 
Joosten, en mr. Gerwin Vos, Vander-
wal & Joosten
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In artikel 7:760 BW zijn de gevolgen van een ondeugde-
lijke uitvoering van werk beschreven:
1. De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van 

het werk, die te wijten is aan gebreken of ongeschikt-
heid van door de aannemer gebruikte materialen of 
hulpmiddelen, komen voor rekening van de aanne-
mer.

2.  Is de ondeugdelijke uitvoering echter te wijten aan 
gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van 
de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond 
waarop hij een werk laat uitvoeren, dan komen de 
gevolgen voor zijn rekening, voor zover de aannemer 
niet zijn in artikel 7:54 BW bedoelde waarschuwings-
plicht heeft geschonden of anderszins met betrekking 
tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid 
tekort is geschoten.

3.  Lid 2 is van overeenkomstige toepassing in geval van 
fouten of gebreken in door de opdrachtgever ver-
strekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek-
ken of uitvoeringsvoorschriften.

Uit artikel 7:760 lid 2 BW volgt dat schade, die ontstaat 
door ondeugdelijke uitvoering die te wijten is aan gebre-
ken van zaken afkomstig van opdrachtgever2, niet voor re-
kening van de aannemer komt indien de aannemer aan 
zijn waarschuwingsplicht heeft voldaan. Deze vergoeding 
van schade door de aannemer is tevens van toepassing 
op tekeningen en plannen (art. 7:760 lid 3 BW).

De waarschuwingsplicht in artikel 7:754 geldt voor aan-
nemers. Het is dan ook van belang om te bepalen of er 
sprake is van de aanneming van werk. Bij het aannemen 
van het complete werk zal dit eerder het geval zijn dan in 
de situatie waarin er enkel arbeid wordt geleverd. 

Gevolgen voor de aannemer
Indien de aannemer de op hem rustende waarschu-
wingsplicht heeft geschonden, dienen de gevolgen van 
de ondeugdelijke uitvoering en derhalve ook de kosten, 
verbonden aan het alsnog deugdelijk uitvoeren van het 
werk, in beginsel voor zijn rekening te worden gebracht3. 
Dit is alleen anders als er sprake is van kosten die ook bij 
het nakomen van de waarschuwingsplicht zonder meer, 
sowieso, zouden zijn gemaakt. In een dergelijke situatie 
heeft de opdrachtgever immers geen of minder schade 

geleden. Voorwaarde daarbij is wel dat de aannemer 
kan aantonen dat de opdrachtgever, zelfs als deze tijdig 
zou zijn geïnformeerd, toch zou zijn overgegaan tot het 
treffen van een voorziening die sowieso tot een prijsaan-
passing zou hebben geleid. De stelplicht en bewijslast in 
dezen rust op de aannemer 4.  

Ook kan het niet voldoen aan de schadebeperkingsplicht 
(denk hierbij aan het alsnog zelf deugdelijk herstellen van 
een geconstateerd gebrek) door de opdrachtgever een 
reden zijn om de vast te stellen schadevergoeding te ma-
tigen5.   Een andere reden dat de opdrachtgever (deels) 
de schade voor eigen rekening moet nemen kan zijn ei-
gen schuld. Van belang hierbij is bijvoorbeeld de mate 
van professionaliteit van de opdrachtgever.

Al met al kan worden gesteld dat op de aannemer een 
behoorlijke verantwoordelijkheid rust en aan hem een 
grote mate van deskundigheid wordt toegeschreven. Het 
feit dat de aannemer de opdracht heeft uitgevoerd con-
form de opdracht, is dus niet voldoende om van zijn ver-
antwoordelijkheid af te komen. Op de aannemer rust een 
zelfstandige (soms vergaande) plicht om de opdracht te 
beoordelen en te waarschuwen voor omissies. <

1) Vgl. HR 9 oktober 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AP0954; Rb Den Haag 13 juli 2016; ECLI:NL:RBDHA:2016:8440.
2) Ter illustratie een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde ondervloer: Gerechtshof Arnhem 27 maart 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA2903.
3) RB Oost-Brabant 3 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4393, r.o. 2.10 en 2.11.
4) RB Oost-Brabant 3 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4393, r.o. 2.12 en 2.13.
5) Zie bijv. GH ’s-Hertogenbosch 25 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3356, r.o. 6.7.3, in dit geval ging het om het niet invegen van straatwerk waardoor de kans 
op verzakkingen verergerde.

rectificatie artikel bbr 2014
In de vorige editie van het Schademagazine heb ik een artikel geschreven (pagina 35 en 
37) over het BBr 2014 en daarin een schets gegeven van de mogelijkheden voor succes 
en heb daarbij een voorbeeld gegeven dat, naar later bleek, niet juist was. De onte-
rechte suggestie werd gewekt - en daar ben ik gelukkig op gewezen door een aantal 
zeer gewaardeerde collega’s uit het vak - dat louter op contractuele gronden regres kan 
worden gevoerd.
Dat was in eerste instantie ook de uitwerking, ware het niet dat later een circulaire (3 
december 2013) is uitgebracht, die aangaf dat regres op louter contractuele gronden, 
niet aan de orde was. Daarin staat in dat licht namelijk het volgende:

“Gebleken is dat enkele partijen in de veronderstelling verkeerden dat in de gewijzigde re-
geling het criterium ‘onzorgvuldig handelen’ niet meer van toepassing zou zijn waardoor 
er altijd verhaal door de brandverzekeraar mogelijk zou zijn. Dit is onjuist zoals ook blijkt 
uit de toelichting. Tijdens de besprekingen over de nieuwe BBr is dit criterium ook nimmer 
punt van discussie geweest. Om onduidelijkheid op dit punt te voorkomen, is het criterium 
‘onzorgvuldig handelen’ aan de regeling zelf toegevoegd (artikel 2), zodat onmiskenbaar 
naar voren komt dat dit criterium ongewijzigd is en er bij verhaal volgens de BBr sprake 
moet zijn van onzorgvuldig handelen”

Het is dus nog steeds zo dat onzorgvuldig handelen een vereiste is om tot een succesvol 
verhaal te komen op grond van het BBr 2014. Het is jammer dat er een storende fout 
heeft gezeten in mijn  vorige bijdrage, maar ben blij dat we kritische lezers hebben die 
dit aangeven. Dank daarvoor.

Klaas Brand
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IVS is nieuw keurmerk 
voor beveiliging 
personenauto’s

Met ingang van 1 januari is er een nieuw keurmerk voor de beveiliging van voertuigen: IVS. Deze afkorting staat voor 
Internationaal Voertuigbeveiliging Standaard. In ons land werken verzekeraars bij hun acceptatie met antidiefstalsystemen 
die gecertificeerd zijn volgens de VbV-SCM certificering. Het IVS-keurmerk is ontwikkeld en wordt aangeboden door 
managementbureau Visiewerk BV. Schade Magazine ging over deze opmerkelijke lancering van een nieuw keurmerk voor 
antidiefstal systemen in gesprek met Harry Filon, directeur van dit bureau, dat we in de branche ook kennen van het 
ontwikkelen en beheren van succesvolle labels als Duurzaam Herstel en Duurzaam Repareren.

Het aantal autodiefstallen in ons land lag in het begin 
van de negentiger jaren op een totaal van 40.000. Ver-
zekeraars reageerden adequaat. Om bij het dievengilde 
gewilde auto’s tegen diefstal te verzekeren, gingen ver-
zekeraars inbouw van beveiligingssystemen eisen. Een 
systeem van certificering ontstond, bekend als SCM 
(Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging). Naar ge-
lang van risico en waarde eisten verzekeraars een hogere 
SCM-klasse. Vanuit verzekeraars werd ook het Verzeke-
ringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) opgericht om de 
strijd aan te gaan. De aanpak was niet zonder succes. 
Het aantal gestolen auto’s werd beteugeld en ging ver-
volgens afnemen. Zo bedroeg in 2016 het aantal gesto-
len personenauto’s minder dan 5000. De autotekening is 
momenteel zorgwekkend, maar dat komt vooral door het 
WA-deel van de tekening. Met name letselschade baart 
de autoverzekeraars zogen. Ondanks de zorgelijke resul-
taten, is de concurrentie in de benzinetekening scherp. 
Zo kan het gebeuren dat niettegenstaande verlieslaten-
de brancheresultaten verzekeraars voorbijgaan aan be-
veiligingseisen, nu het aantal diefstallen minder zorgen 
baart. Maar of dat verstandig is? Het is uiteraard van be-
lang de diefstalcijfers zo laag mogelijk te houden, waar 
mogelijk toch nog verder te verlagen. 

Géén onbekend terrein
Waarom is een nieuw keurmerk voor voertuigbeveiliging 
nodig, vragen wij aan Harry Filon, en dat is de man die het 
kan weten. Voor Harry Filon - en zijn partner bij Visiewerk 
BV, Angélica Gravendijk - is de voertuigbeveiliging immers 
alles behalve onbekend terrein. Zo hebben zij in het ver-
leden het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, het 
Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de 
Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Clea-
ringhuis Regresschades) vormgegeven en de directie er-Harry Filon…bijsturen doen we gaandeweg…
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de gang naar een erkend inbouwstation te maken en 
hebben ook niet meer de kosten van de jaarlijkse herkeu-
ring (€ 40,- tot € 90,-) wanneer hun dealer dit als service 
levert.” 

extra mogelijkheid voor verzekeraars
Wat betekent het voor verzekeraars, die immers ooit 
de initiatiefnemers zijn geweest voor hun SCM en VbV? 
“Voor de verzekeraars wordt het eenvoudiger om een 
certificaat te eisen. Verzekeraars krijgen een extra moge-
lijkheid geboden bij het stellen van eisen aan hun (aspi-
rant) casco-autoverzekerden. Tot op dit moment was er 
keuze uit één regime. En in de praktijk zagen wij dat de 
verzekeraars hiermee worstelden. Een certificaat eisen 
kan ertoe leiden dat je de klant verliest, omdat collega-
verzekeraars deze eis niet (meer) hebben. Omgekeerd 
betekent niets eisen ongewisheid over het risico dat men 
aanvaardt. Wanneer men een IVS-certificaat ook als vol-
doende borging accepteert, verruimt men de mogelijk-
heden en zadelt de verzekeraar de klant niet op met de 
jaarlijkse rompslomp en kosten”, zo is Filon duidelijk. 

prestatiegerichte certificering
Op de langere termijn zullen verzekeraars en leasemaat-
schappijen naar een ‘prestatiegerichte certificering’ wil-
len evolueren. Is dat mogelijk met IVS? “We weten straks 
exact welk systeem er in welke auto zit. Dit systeem is in 
één van de EU-landen technisch goed bevonden. We zien 
dit echter als een basis, het systeem is technisch in staat 
te doen wat we ervan verwachten. Maar, uiteindelijk wil-
len we dit ook in de praktijk zien. Wordt een auto toch 
relatief veel gestolen dan gaan we met de leverancier 
(after-market) of met de fabrikant in gesprek, hoe we het 
preventieve of repressieve resultaat kunnen verbeteren. 
Blijkt men niet in staat de prestatie te leveren dan wordt 
de goedkeuring ingetrokken. We zullen ook hierbij de 
samenwerking zoeken met onze internationale partners 
omdat we ervan overtuigd zijn dat we gezamenlijk meer 
invloed hebben op de fabrikanten, dan als individueel 
land”, zegt Filon. 

Bestaansrecht
IVS is geen initiatief vanuit brancheorganisaties. In hoe-
verre heeft het dan bestaansrecht, vragen wij aan de part-
ner van Visiewerk BV. “Het is inderdaad zo dat het geen 
collectief initiatief is, het wordt niet geïnitieerd vanuit een 
of meerdere brancheorganisaties, hoewel wij bij door 

Harry Filon: “Nederland is in onze ogen te klein om 

specifieke nationale eisen te stellen aan 

voertuigbeveiliging”

van  gevoerd.  “Er is de afgelopen decennia veel veran-
derd. Voertuigbeveiliging is geen doel op zich, maar een 
middel. In dit geval om autodiefstallen te beperken. Dit 
probleem is geminimaliseerd. Hadden we begin jaren 
negentig meer dan 40.000 diefstallen per jaar, in 2016 
werden er minder dan 5.000 personenauto’s gestolen”, 
zegt Harry Filon, “wat echter geenszins wil zeggen dat 
voertuigbeveiliging overbodig zou zijn. Integendeel, we 
moeten dit lage niveau van diefstallen vasthouden, maar 
we moeten dan wel zo goed mogelijk met de tijd mee-
gaan, want ook de techniek in auto’s is veranderd. Tegen-
woordig kan menigeen op zijn app zien waar zijn auto 
zich bevindt, die bovendien ook nog eens is uitgerust met 
lane-assist, brake-assist en we hebben de autonoom rij-
dende auto al in het vizier. Ook kunnen we niet heen om 
de globalisering, die veel verder is dan een kwart eeuw 
geleden.” De attitude van autofabrikanten is volgens de 
initiatiefnemers van het nieuwe keurmerk ook veran-
derd. Filon: “Dacht men vroeger ‘Iedere gestolen auto 
is een verkochte auto’, nu is een slecht imago fnuikend 
voor het merk. Dit vraagt om een andere benadering en 
in onze visie een nieuw keurmerk”. 

Geen vervanger
IVS is echter geen vervanger van huidige regelingen. 
Sterker nog, men heeft helemaal geen eigen eisenpak-
ket. “Nederland is in onze ogen te klein om specifieke 
nationale eisen te stellen aan voertuigbeveiliging. In 
plaats hiervan kiezen wij ervoor om internationale nor-
meringen, zoals Thatcham (Verenigd Koninkrijk), MTPL 
(Zweden), AZT (Duitsland) en Incert (België/ Luxemburg), 
te accrediteren. Is een systeem - ongeacht of dit een af-
fabriek- of aftermarketsysteem is - goedgekeurd in een 
van de lidstaten van de Europese Unie, dan kan het IVS-
certificaat verstrekt worden. Ook de jaarlijkse hercertifi-
cering wordt laagdrempelig neergelegd en kan door de 
dealer of het eigen garagebedrijf worden geregeld. Men 
wil immers alleen weten of het systeem er nog in zit en of 
het nog werkt”, aldus Filon. 

proportionaliteit het kernwoord
“IVS is vooral een label dat past bij het huidige probleem 
en in de huidige omstandigheden, waarbij proportiona-
liteit het kernwoord is”, zo vervolgt Filon. “IVS maakt het 
voor autofabrikanten eenvoudiger om bij productie de 
auto’s te voorzien van een alarmsysteem dat voldoet aan 
de Nederlandse eisen. Dit zijn immers dezelfde eisen als 
waar men in Zweden, Engeland, Spanje, enzovoort aan 
moet voldoen. De dealer en het garagebedrijf kan zijn 
service uitbreiden met het jaarlijks verlengen van het cer-
tificaat. Er zijn reeds dealers die hebben aangegeven om 
dit, als service aan de klant, bij de onderhoudsbeurten 
en APK-keuringen te integreren. De grote winnaar is de 
consument. De consumenten hoeven niet meer jaarlijks 
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ons uitgevoerd vooronderzoek vanuit brancheorganisa-
ties zeer positieve reacties hebben mogen ontvangen. 
Het gaat in de kern allemaal om de behoefte die in de 
markt aanwezig is. Wij willen met het keurmerk in een be-
hoefte voorzien. En, wij denken een probleem op te los-
sen voor alle stakeholders inclusief de eindconsument. 
Zolang het keurmerk aansluit bij een behoefte, heeft het 
bestaansrecht en kan het gebruikt worden door de stake-
holders zoals de verzekeraars, leasemaatschappijen en 
de consument. 
Wij vragen ook geen financiële bijdrage van bijvoorbeeld 
verzekeraars. Funding en bestuurlijke verantwoordelijk-
heid leiden er vaak toe dat een middel - dit kan een stich-
ting of een keurmerk zijn - tot een doel op zich verheven 
wordt. Met IVS willen wij wegblijven van politieke belan-
gen. Het is wat het is, en als het keurmerk je past, dan 
mag je er gebruik van maken.”

Start met pilot
“In deze strategie hoeven we dus ook niet alle partijen op 
een rij te krijgen, als dit al mogelijk zou zijn. We starten 
per 1 januari met een pilot, om te kijken of alle processen 
verlopen zoals gepland. Om deze start mogelijk te maken 
is er een aantal verzekeraars dat het IVS-certificaat als 
borging accepteert. Ook is er een importeur die zijn af-fa-
brieksystemen IVS laat certificeren en een grote aftermar-

ket leverancier die dit eveneens doet. We kunnen starten, 
dus we starten. Wat niet wil zeggen dat alles tot in detail 
is uitgekristalliseerd. Bijsturen doen we gaandeweg. De 
uitgangspunten zijn echter uiterst helder. Aansluiten bij 
Europese normen, aansluiten op bestaande processen 
en procedures en proportionaliteit in de vormgeving. Ef-
ficiënt voor alle risicodragers, de automotive industrie en 
boven alles - zoals eerder opgemerkt -  met lagere kosten 
en minder rompslomp voor de consument”, zo besluit 
Harry Filon vol enthousiasme over het alternatief voor 
certificering van autodiefstalbeveiliging dat in het nieuwe 
jaar in de markt gezet gaat worden. <

Angélica Gravendijk en Harry Filon september jl. na uitreiking van de Rob 
Insinger Duurzaamheid Award, dat een initiatief is van Duurzaam Herstel
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Maatschappelijk betrokken assuradeur 
Joop Waterreus overleden

Maandag 6 november is Joop Waterreus op 81-jarige leeftijd na een kort 
ziekbed in zijn woonplaats Rijnsburg overleden. De op tweede kerstdag 1935 in 
Schiedam geboren Waterreus had een lange en rijke loopbaan in de 
grootzakelijke schadeverzekeringsbranche.

Johannes Martinus Franciscus Waterreus 
werkte onder meer voor ABN AMRO,  Tolle-
ner & Wegener (onderdeel van Aon-rechts-
voorganger Hudig Langeveldt), (AMEV) In-
terlloyd en (Royal &) Sun Alliance en hij was 
tot zijn 76-ste voorzitter van de raad van 
commissarissen bij Actua Schadeverzeke-
ringen N.V.

Hij vervulde vele nevenfuncties in de 
branche. Hij was vele jaren bestuurslid en 
voorzitter van de VNAB. “Op maandag 6 
november is oud-voorzitter en erelid, Joop 
Waterreus, op 81-jarige leeftijd overleden. 
Joop was gedurende zijn gehele loopbaan 
betrokken bij de grootzakelijke schadever-
zekeringsmarkt. Onze gedachten gaan uit 
naar zijn familie”, zo laat de VNAB op haar 
website weten. De VNAB heeft mede na-
mens haar leden op donderdag 9 novem-
ber jl. een advertentie geplaatst in het NRC 
en Het Financieele Dagblad. “Met zijn vak-
manschap en sterke persoonlijkheid heeft 
hij richting gegeven aan de Nederlandse 
coassurantiemarkt en een verbindende rol 
gespeeld”, schrijven VNAB-voorzitter Danny 
van der Eijk en VNAB-directeur Wim Span 
in de advertentie. Binnen het Verbond van 
Verzekeraars was hij eveneens bestuurlijk 
actief; zo trad hij in 1984 toe tot het bestuur 
van de Vereniging van Transportassuradeu-
ren in Nederland, waarin hij tot 1993 zitting 
zou hebben en hij ook de rol van voorzitter 
vervulde. “Joop Waterreus herinner ik mij 
als een zeer ervaren echte verzekerings-
man, die door velen gezien werd als een 

Joop was, na een ‘adempauze’ in het be-
drijfsleven, weer helemaal terug aan het at-
letiekfront. Voor al zijn verdiensten werd hij 
in 2003 terecht onderscheiden als erelid van 
de Atletiekunie.” Joop ontving voor al zijn 
maatschappelijke verdiensten de konink-
lijke onderscheiding van officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Joop Waterreus laat o.a. zijn weduwe Riet, 
zoon Donald en dochter Wendy achter. In 
Crematorium Duin en Bollenstreek in Lisse 
is afscheid genomen van Joop. Op de rouw-
kaart lezen we dat ‘overeenkomstig de wens 
van Joop een donatie aan de stichting over-
leven met alvleesklierkanker de voorkeur 
verdiende boven bloemen’.

boegbeeld binnen het schadeverzekerings-
bedrijf”, zegt algemeen directeur van het Ver-
bond Richard Weurding naar aanleiding van 
het overlijden van Joop Waterreus. Voorts 
was Joop Waterreus de eerste voorzitter van 
de Stichting Salvage en de eerste voorzitter 
van de Stichting VRT – Verenigd register van 
taxateurs. 

Ook buiten de schadebranche was hij 
maatschappelijk actief. Met name genoot 
hij bekendheid in de atletiekwereld. Op de 
website van de Atletiekunie lezen wij: “Joop 
begon zijn carrière op de sintels als atleet op 
de 400 en 800m en behaalde nog het nati-
onaal kampioenschap op de 400m horden 
(B) in Rotterdam. Meer nog was hij bekend 
als bestuurder van A.V.R. (thans Rotterdam 
Atletiek) en later ook de KNAU. Veel atleten 
in de jaren zeventig herinneren hem vast 
nog als inspirator van de topatletiek in ons 
land. Joop genoot veel waardering voor zijn 
heldere aanpak en betrokkenheid voor de 
atletieksport en toonde zich wars van ‘be-
stuurlijk gekonkel’.

Zijn zakelijke werkzaamheden brachten hem 
en zijn gezin naar Zwolle, waar hij in no-time 
de bestuurlijke gelederen van AV PEC 1910 
kwam versterken en de indooratletiek in de 
IJsselhal van de grond tilde. Een mooie op-
maat naar een geslaagde organisatie van de 
EK Indoor 1989 in Ahoy. Een ‘kunstje’ dat hij 
herhaalde als voorzitter van het LOC van de 
EK onder 23 jaar in 2001 in het pas gereno-
veerde Olympisch Stadion in Amsterdam. 

bron foto VNAB
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BlauWe ogen 

Op het gebied van zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s zijn 
er vele manieren om risico’s te beperken, die relevant kun-
nen zijn voor onze klanten. Daarvan is het opstellen van 
eigen algemene voorwaarden een voorbeeld. Soms is dit 
niet noodzakelijk omdat er in de branche algemeen geac-
cepteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn zo-
als bijvoorbeeld bij:
a. installatiebedrijven, de Uneto-VNI voorwaarden 
 (bijvoorbeeld Alib 2007)
b. architecten de BNA/DNR voorwaarden 
 (bijvoorbeeld DNR 2011).

Bij het hanteren van algemene voorwaarden is uiteraard 
ook nog van belang dat deze op een juridisch correcte wijze 
van toepassing worden verklaard.  In de praktijk heb ik in 
het verleden meermaals meegemaakt, dat ondanks de aan-
dacht voor dit onderdeel van onze werkzaamheden er toch 
bij schade mogelijke discussie ontstond. Ook de opname 
van een clausule “leveringsvoorwaarden niet dwingend” 
(zogenoemde coulance-clausule) heeft in het verleden 
meerdere malen haar meerwaarde bewezen. Door middel 
van je leveringsvoorwaarden kun je de aansprakelijkheid 
beperkt hebben tot bijvoorbeeld de factuurwaarde. Stel dat 
je door een prima klant aansprakelijk gesteld wordt, er een 
groot verschil is tussen factuurwaarde en schadebedrag en 
de door je leveringsvoorwaarden beperkte aansprakelijk-
heid bij de rechter standhoudt, ben je naar alle waarschijn-
lijkheid je klant kwijt. Heb je een coulance-clausule op de 
polis, dan kan er in overleg tussen verzekerde en verzeke-
raar méér van de schade betaald en de klant behouden 
worden. Een mede door mij uitgevoerde vergelijking van 
alle veel gebruikte AVB-voorwaarden (in het kader van de 
opzet van de AVB-module van Poliskraker.nl; zie op pagina 
verder onze website 27-9-2017) wijst uit dat slechts twee 
maatschappijen deze ‘coulance’ standaard in hun voor-
waarden hebben staan. 

Zelfs al hebben we als intermediair een prima bedrijfsaan-
sprakelijkheidsverzekering geregeld voor onze klanten, dan 
nog blijven er uiteraard risico’s over. Om ook deze risico’s zo 

goed mogelijk te overwegen c.q. af te dekken is de keuze 
van een rechtsvorm voor de feitelijke activiteiten ook van 
groot belang. Als je bij een startende ondernemer vroeg 
& vraagt “waarom deze middels een eenmanszaak was 
begonnen?“ was het antwoord meestal: “Mijn accoun-
tant geeft aan dat een BV niet uit kan”. Deze invalshoek 
is vrijwel altijd fiscaal gedreven vanuit bijvoorbeeld star-
tersaftrek en zelfstandigenaftrek, zonder dat de accoun-
tant ons inziens voldoende ingaat op de diverse risico’s 
die de ondernemer loopt. Juist bij wat oudere onderne-
mers, die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, 
een eigen woning bezitten en ook al vermogen hebben 
opgebouwd, zou de overweging moeten spelen om toch 
eventueel vanuit een BV te gaan werken. Dit ondanks het 
(waarschijnlijk beperkte) financiële nadeel hiervan. 

Het is goed dat ondernemers er ook op gewezen worden, 
dat ondanks bijvoorbeeld goede algemene voorwaarden 
en een goede aansprakelijkheidsverzekering er altijd ri-
sico’s overblijven. Het bekendste voorbeeld is wellicht als 
een bedrijf in financiële problemen komt en vervolgens 
een enkele keer de premie te laat gaat betalen! Als er dan 
toch een aansprakelijkheidsstelling binnenkomt. Het zal 
je maar gebeuren als ondernemer.

Tweemaal heb ik het meegemaakt dat een klant bij mij 
aan tafel zei: “Had ik maar nooit naar de accountant ge-
luisterd en toch een BV opgericht”. Dit was nadat de be-
treffende bedrijven (de een in een vof en de ander in een 
maatschap) failliet waren gegaan (en niet door een onge-
dekte aansprakelijkheidsclaims) en voor de betreffende 
ondernemers ook ‘in privé’ diepe sporen had achterge-
laten. Een van hen zei me: “Als een accountant ooit nog 
eens noemt dat een eenmanszaak voordeliger is dan een 
BV, zonder de risico’s daarbij te schetsen, dan sla ik hem 
twee blauwe ogen.” Deze zinsnede is sindsdien in mijn 
geheugen gegrift.

door Sietze de Jong RMiA

Verzekeringen zijn slechts het sluitstuk van een oplossing om risico’s te 
beheersen: dat was één van de eerste lessen die ik kreeg, toen ik in 1996 
‘in de verzekeringen’ kwam. In die tijd bestond het wettelijk verbod op re-
tourprovisie nog, waardoor vrijwel iedereen ook op provisiebasis werkte. 
Het nadeel van dat systeem was (en is!), dat er uiteindelijk toch een pro-
duct gesloten moet worden om uiteindelijk beloond te worden. Dit terwijl 
dat wellicht niet altijd (direct) in het belang van de klant is.
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Verzekeraars krijgen in 2018 
elektra-inspectie die specifiek voor 
de verzekeringsmarkt is ontwikkeld

“Een koe in een stal heeft niets aan een brandmelder. Die ademt bij brand 
rook in en moet alsnog naar de slacht. Daarom is het belangrijk dat er een 
inspectieproduct is, gericht op het voorkomen van branden. Op het 
detecteren van risico’s zodat je die risico’s kan elimineren. Veel branden 
worden veroorzaakt door elektrische installaties en de daarop aangesloten 
apparaten. Niet alleen in de agrosector, maar in alle sectoren. Reden voor 
verzekeraars om een nieuwe inspectierichtlijn te laten ontwikkelen.”

door Cindy van der Helm

Voormalig voorzitter van de branchevereniging iKeur Ro-
nald Dijkstra zet zich al jaren in voor een veranderende 
mindset. “Doe je als onderneming een elektrakeuring 
omdat het moet? Of gaat het echt om het voorkomen van 
brand? Wil je een inspectie waarmee je echt iets kan be-
reiken? Of doe je de inspectie omdat de verzekeraar iets 
van je eist? Het mooist is natuurlijk als ondernemers zich 
realiseren dat een inspectie noodzakelijk is omdat het 
goed voor de onderneming is. Dat je als inspecteur niet al-
leen over kabeltjes en beugeltjes zeurt. Want zo kwam het 
over als een inspecteur aangaf dat een kabeltje conform 
NEN1010 om de 50 centimeter vastgezet moest worden 
met een beugeltje. Lekker belangrijk, dacht zo’n onder-
nemer dan. Geef mij maar een sticker waaruit blijkt dat 
mijn installatie is goedgekeurd, want dan kunnen ze me 
daar niet op pakken. Maar nu zeggen wij: “Loop eens even 
mee. Kijk eens naar die stekkerdozen. Daar zijn veel te 
veel apparaten op aangesloten. Kijk eens naar dat snoer 
dat half kapot is. Dat is linke soep.” En dan snapt een on-
dernemer dat zo’n elektra-inspecteur ook echt kijkt hoe 
brand voorkomen kan worden. Dat het linke soep is als er 
geen of een verkeerde elektra-inspectie wordt uitgevoerd. 
De oorzaak van branden komt vaak voort uit elektrische 
apparaten, zoals de overbelaste stekkerdoos. Iets kleins 
dus; iets wat heel goed te verhelpen is. Daar werd in een 
inspectie eigenlijk niet of weinig naar gekeken.”

Dit is iets waar verzekeraars zich ook meer en meer van 
bewust werden: of een elektra-inspectie zich wel richt 
op het voorkomen van brand of dat het eerder om Arbo-
technische aspecten gaat. Het aantal branden veroor-
zaakt door elektrische installaties en de daarop aangeslo-
ten apparaten is namelijk onverantwoord hoog, ondanks 

de door verzekeraars gevraagde of vereiste inspectie 
conform NEN-3140. Toen er meer en meer branden ont-
stonden hebben verzekeraars aan de bel getrokken om 
eens goed naar zo’n NEN-3140 inspectie te kijken. Wat 
bleek? Bij de ontwikkeling van de norm waarop die in-
spectie is gebaseerd, is men compleet voorbijgegaan aan 
de behoefte van verzekeraars. Er werd in een NEN-3140 
inspectie vooral naar Arbo-technische risico’s gekeken. 
Er zaten eigenlijk geen elementen in die het brandrisico 
beperkten. Daarnaast werd eigenlijk ook nooit specifiek 
omschreven waar deze inspectie voor het betreffende ri-
sico aan moest voldoen. “Toch was het, doe mij maar een 
NEN 3140 inspectie……”

NTA 8220
Vanaf volgend jaar krijgen verzekeraars elektra-inspecties 
die specifiek voor de verzekeringsmarkt zijn ontwikkeld. 
Deze maand is de laatste hand gelegd aan een inspec-
tiemethode die brandrisicokennis en elektrotechnische 
deskundigheid combineert: de NTA 8220, een nieuwe 
controlemethodiek die eind december door het Neder-

Ronald Dijkstra is verbonden aan Van Empel Inspecties en Advisering en 
voormalig voorzitter van de branchevereniging iKeur

NTA 8220 is geen 

vervanging van 

NEN 3140
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lands Normalisatie-instituut (het NEN) wordt gepubli-
ceerd. Deze combinatie maakt de inspectie heel sterk. 
Om aantoonbaar kwalitatief deze norm goed te gebrui-
ken, is bij het SCIOS een kwaliteitssysteem georgani-
seerd rond de norm NTA 8220. Dit kwaliteitssysteem heet 
Scope 10.

Controlemethodiek brandveiligheid NTA 8220 
Deze nieuwe methodiek is ontwikkeld om de brandveilig-
heid van elektrische installaties en de daarop aangeslo-
ten elektrische toestellen te controleren. In de NTA 8220 
staat beschreven wat er gecontroleerd moet worden en 
hoe. “Wij verwachten dat verzekeraars deze controle-
methodiek gaan voorschrijven in de polisvoorwaarden 
van de brandverzekering,” aldus Wim de Ruijter, senior 
Risicodeskundige bij Nationale-Nederlanden en via het 
Platform Risicodeskundigen verbonden aan het Verbond 
van Verzekeraars. Namens het Verbond heeft hij zitting 
in de werkgroep Controle Elektrotechnische Installaties. 
“De norm leidt tot eenduidigheid en alle stakeholders 
zoals verzekeringsnemers, verzekeraars en uitvoerende 
elektrotechnisch inspecteurs krijgen op deze manier hel-
derheid.”

Ieder op zijn eigen manier
“Al sinds mensenheugenis adviseren of verplichten verze-
keraars hun klanten om een controle te laten uitvoeren op 

de aanwezige elektrische installaties,” vervolgt De Ruijter. 
“Jaren geleden al kwamen verzekeraars tot de ontdek-
king dat de in de polis voorgeschreven inspectie, de NEN 
3140-inspectie, niet geschikt is om elektrische installaties 
te controleren op brandrisico’s. Aangezien er geen goede 
norm was gingen meerdere verzekeringsmaatschappijen 
ermee aan de slag, ieder voor zich en op zijn eigen ma-
nier. Zo ontwikkelde bijvoorbeeld Delta Lloyd de Elektra 
Garant methode, Interpolis (Achmea) een agro-inspectie 
en er werd door iKeur samen met het Verbond van Ver-
zekeraars  een ‘verzekeringsinspectie (VIER)’ ontwikkeld. 
Al deze methoden waren goed, maar werden niet door 
iedereen erkend. Vervolgens hebben UNETO-VNI, iKeur 
(inspectiebranche) en het Verbond van Verzekeraars de 
koppen bij elkaar gestoken en uiteindelijk dit eindresul-
taat weten te behalen.  Al deze genoemde methoden 
is men gaan doorontwikkelen met als resultaat de NTA 
8220, iets wat ik namens het Verbond heb mogen bege-
leiden en coördineren.”

Géén vervanging van NeN 3140
“Laat ik nog wel even duidelijk stellen dat deze controle-
methodiek geen vervanging is van de NEN 3140. Die con-
troleert immers op risico’s ten aanzien van veiligheid, ge-
zondheid, welzijn en bedrijfscontinuïteit. De NTA 8220 is 
puur en alleen gericht op het signaleren van brandrisico’s 
die worden veroorzaakt door de elektrische installatie. 
NTA 8220 is een samenwerking van UNETO-VNI, iKeur 
(inspectiebranche) en het Verbond van Verzekeraars. De 
controlemethodiek is onder het beheer van het Neder-
lands Normalisatie-instituut (NEN) vastgelegd in Neder-
lands Technische afspraken (NTA). Het is geen wettelijke 
verplichting, maar kan worden geëist door verzekeraars 
bij het afsluiten van een brandverzekering. 

Certificering inspectiebedrijven
Wat ook mooi is om te vermelden, dat is dat SCIOS deze 
ontwikkeling heeft aangegrepen om een certificeringsre-
geling (Scope 10) op te zetten voor inspectiebedrijven. 
Scope 10 stelt kwalificatie-eisen aan inspectiebedrijven 
die controles uitvoeren volgens de NTA 8220 methodiek. 
Deze SCIOS-gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks 
geaudit. De benodigde kennis van de medewerkers van 
de gecertificeerde bedrijven wordt iedere 18 maanden 
getoetst en gewaarborgd. Deze regeling is - net als de 
NTA 8220 - niet wettelijk verplicht, maar kan door verze-
keraars worden geëist in hun polisvoorwaarden,” besluit 
De Ruijter. 

predictive maintenance
“Met op brand geënte inspecties proberen we het echte 
preventieverhaal kracht bij te zetten,” vervolgt Ronald 

Wim de Ruijter, senior Risicodeskundige bij Nationale-Nederlanden, is via 
het Platform Risicodeskundigen verbonden aan het Verbond van Verzeke-
raars

Bewustwording 

staat aan de basis 

van effectieve 

brandpreventie

Keuren is geen 

kostenpost maar 

een investering
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Schade?
Wij achterhalen de oorzaak!

• Incidentonderzoek bij graafschades en gasexplosies
• Schadeonderzoek aan buizen, leidingen, folies, 

verpakkingen, containers etc.
• Chemische en fysische analyses, alsmede corrosie-analyses 

en mechanische testen voor gassen, vloeistoffen, metalen 

en kunststoffen. 

Kiwa Technology BV – Tel. 088 998 3521
technology@kiwa.nl – www.kiwatechnology.nl

Dijkstra. “Voor verzekerde is het namelijk een drama om 
brand te hebben. Lukt het een ondernemer wel om na 
een half jaar weer een doorstart te maken? De nieuwe 
vorm van inspectie is gericht op helemaal geen brand, 
want brand helemaal voorkomen is beter dan brand 
blussen. En brand voorkomen, dat kan! “Predictive main-
tenance” wordt dat in vaktermen genoemd. Voorspelbaar 
onderhoud. Net zoals dat in de luchtvaart en scheepvaart 
heel gebruikelijk is. Bij een vliegtuig of een cruiseschip 
berekenen ze ook van tevoren de levenscyclus van de 
onderdelen. Kunnen ze aan de hand van ervaringen en 
cijfers voorspellen hoe groot de kans is dat een onder-
deel kapot gaat. In die sectoren wachten ze ook niet tot-
dat een vliegtuig uit de lucht valt of een schip stil komt te 
liggen. Nee, ook al is een onderdeel nog niet kapot, daar 
vervangen ze preventief onderdelen zodat die niet kapot 
kunnen gaan tijdens de reis. Alles om te voorkomen dat 
het fout gaat.

De veiligheid van elektrische installaties is van groot be-
lang. Defecte apparaten kunnen niet alleen gevaarlijk zijn 
voor medewerkers, ook kan de bedrijfsvoering erdoor 

stagneren. Daarom doen we bij elektrische installaties 
en de aangesloten apparaten ook conditiecontroles. 
Via predictive maintenance kunnen we met behulp van 
data en ervaringen de zaken op voorhand aanpakken. 
Natuurlijk moet je dan geld uitgeven aan iets waarvan 
je vindt dat het nog niet kapot is. Om die veranderende 
mindset, die bewustwording, voor elkaar te krijgen bij 
ondernemers moet je met goede argumenten komen. 
En die zijn er. Of zit het preventief denken toch al ergens 
in het DNA van de ondernemer?  

Kijk bijvoorbeeld naar een tl-buis. Die vormt een hoog 
risico voor brand op het moment dat ‘ie gaat knipperen. 
Zeker als ‘ie in een stoffige omgeving hangt. Om eens per 
jaar alle tl-buizen te laten vervangen, kost zeker extra, 
maar per saldo kan je zo wel een hoop ellende voorko-
men. Dit is ook iets waar verzekeraars van doordrongen 
raken. Voorspelbaar handelen om calamiteiten te voor-
komen. Keuren is geen kostenpost maar een investering. 
1200 euro uitgeven om een sticker te laten plakken is 
jammer. Je kan beter 1200 euro uitgeven voor de weten-
schap dat je het voor elkaar hebt.”  <

Meer informatie over de in-
houd van de NTA 8220 is te 
vinden op www.nen.nl.

Echte Preventie…

ook in het DNA 

van ondernemers 

of medewerkers
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Uiterwijk Winkel sluit aan bij NLG
Deze maand heeft Uiterwijk Winkel Verzekeringen zich aangesloten bij 
NLG. Het Hoogeveense intermediair- en volmachtbedrijf verkiest bij de 
huidige verschraling van het aanbod van verzekeraars de kracht van de 
samenwerking met andere grote intermediair- en volmachtbedrijven, 
aldus directeur Erik van der Laan. 

In NLG zijn nu verenigd: BeneVia Adviesgroep in Heinenoord, Eijgendaal 
& van Romondt in Den Haag, Fidus verzekeringen in Geleen, Assurantie-
bedrijf Froonacker in Franeker, Kettlitz Wulfse Verzekeringen in Nieuwe-
gein, Klap in Amsterdam, Lukassen & Boer in Papendrecht, Millenaar Ad-
viesgroep in Hoofddorp, Rivez Assurantiën en Risicobeheer in Helmond, 
Uiterwijk Winkel Verzekeringen in Hoogeveen, Veldhuis Adviesgroep in 
Heerde, VMD Koster verzekeringen in Alphen aan den Rijn, Westenburg 
Assurantiën in Breda.

De naam van het samenwerkingsverband luidde eerst Noordeloos 
Groep, naar het dorpje waar in februari 2007 de allereerste vergadering 
van de groep plaatsvond (zie verder onze website 30-11-2017). 

De essentiële bouwkundige 
controlepunten 

Tijdens de studiedag ‘brandveilig transformeren’ van de vereniging 
Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essenti-
ele bouwkundige controlepunten’ 2017/2018 gepresenteerd. De uitgave 
helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen. 

‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brand-
veilig Bouwen Nederland en is samen met Brandweer Nederland en Ver-
eniging Bouw en Woningtoezicht Nederland gemaakt. In deze editie is 
meer aandacht voor controlepunten in bestaande bouw, een uitgebreid 

hoofdstuk over Rook 
Warmte Afvoer en een 
nieuw stuk over hori-
zontaal geplaatste dak-
lichten. De uitgave is te 
downloaden van www.
bbn.nu. Op deze web-
site zijn ook gedrukte 
exemplaren te bestellen 
(zie verder onze website 
30-11-2017). 

Bij de overhandiging van de uitgave v.l.n.r.  Eugène van 
Mierlo, Marcel Koene en Joric Witlox

Organisatietransitie bij CVW

Peter Kruyt vertrekt aan het einde van 2017 als algemeen directeur van 
Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij was in 2014 bij de oprichting betrok-
ken van dit centrum. Het CVW heeft tot op heden 80.000 meldingen 
voor aardbevingsgerelateerde schade ontvangen, waarvan er inmiddels 
75.000 zijn afgehandeld. “CVW is bezig met een organisatietransitie om 
een goede invulling te kunnen geven aan het gestelde in het NCGMeerja-
renprogramma 2017-2021. Hierin wordt CVW als ‘pure uitvoeringsorga-
nisatie’ gepositioneerd. Hierbij krijgt CVW een ander karakter namelijk 
als service-unit onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen en 
op afstand van de NAM. Bij deze ontwikkelingen past een nieuwe leider. 
Daarom heb ik besloten om aan het einde van dit jaar te vertrekken 
bij CVW”, zo licht Peter Kruyt toe (zie verder onze website 17-11-2017).

S C H A D e b e d r i j v i g h e d e n

Koppeling CED Connect met 
Level-7

Onlangs is UMG (Unirobe Meeùs Groep) live gegaan met schadebe-
handelplatform CED Connect. De uitrol wordt door partijen een succes 
genoemd, hetgeen mede te danken is aan de door CCS ontwikkelde 
koppeling met het automatiseringspakket Level-7. CED Connect is een 
platform voor digitale schadebehandeling. 

UMG zet CED Connect nu in voor de afhandeling van particuliere auto-
schades. “Zodra het schadebehandelingsproces voor motorrijtuigen 
naar tevredenheid verloopt, sluiten we ook Varia en Brand aan en zet-
ten wij de ‘Mijn-Omgeving’ van CED voor de klant open. Hierdoor kan 
de klant de schade zelfstandig online melden en het schadebehande-
lingsproces en de communicatie daarover in zijn eigen online dossier 
volgen”, aldus Ron Gardenier van UMG Assuradeuren (zie verder onze 
website 30-11-2017).

UMG was eigendom van Aegon, maar is onlangs overgenomen door Aon. 
Daarmee is het nieuwe Aon (inclusief UMG) het grootste intermediairbe-
drijf van Nederland. Vóór de overname moest Aon in de omzetranglijst 
van intermediairs nog de Rabobank voor zich dulden (zie verder onze 
website 1-11-2017, 10-11-2017). 

V.l.n.r. Marcel van der Meulen (CED), Ron 
Gardenier (UMG) en Arnold Barendrecht 
(CCS)



Overzicht 
reconditionerings-

bedrijven
Wij hebben een aantal reconditioneringsbedrijven de gelegenheid geboden zich te 
profileren. Wij vroegen onder meer naar de personeelsomvang, naar de diensten die 
geboden worden en waarin men onderscheidend is. Ook wordt ingegaan op de mogelijke 
toekomstige veranderingen in de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven, 
alsook op nieuwe vormen van dienstverlening. Voorafgaand aan het overzicht (in 
alfabetische volgorde naar bedrijfsnaam), dat opgesteld is op basis van de opgaven van de 
desbetreffende bedrijven, bespreken we de ontwikkeling van de relatie tussen Stichting 
Salvage en de reinigings- en reconditioneringsbedrijven.

1986-1987
Onder de vlag van de Stichting Salvage i.o. werd een Com-
missie Erkenningenregeling ingesteld. De regeling trad op 
1 januari 1987 in werking. Bedrijven konden een erkenning 
krijgen voor eenvoudige, complexe en specialistische reini-
gings- en reconditioneringswerkzaamheden. Daarbij werden 
met name eisen gesteld aan organisatie, management, op-
leidingen en equipement. Reconditioneringsbedrijven die 
aan de eisen voldeden, konden door verzekeraars voor scha-
debeperkende maatregelen worden ingezet. Tot dan was het 
niet gebruikelijk dat verzekeraars dergelijke bedrijven in de 
arm namen. 

2001
In 2001 werd de erkenningenregeling opgeheven. Dit ge-
beurde op last van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa). De erkenningenregeling hield immers in dat de bedrij-
ven lid van OSB moesten zijn, bovendien voor de erkenning 
moesten betalen en ook dat de slager als het ware zijn eigen 
vlees keurde. Dit alles strookte niet met de mededingings-
wetgeving. Besloten werd daarom de erkenningenregeling 
door een stelsel van kwaliteitscriteria te vervangen. Dit houdt 
in dat de bedrijven ISO-gecertificeerd moeten zijn, met daar-
naast aanvullende eisen voor Salvage ten aanzien van de 24-
uurs beschikbaarheid, medewerkers, gebouw en materialen. 
Wordt hieraan voldaan, dan krijgen de bedrijven een certi-

ficaat en kunnen ze voor Salvage-opdrachten worden inge-
schakeld. De Commissie van Erkenningen werd door een ad 
hoc-Commissie van Deskundigen vervangen. De certificering 
van de reconditioneringsbedrijven wordt door externe par-
tijen uitgevoerd.

2010
In 2010 werd de certificeringsregeling aangevuld met kwa-
liteitsprestatie-indicatoren (kpi’s). De bedrijven worden nu 
dus ook achteraf getoetst. Hiertoe heeft Stichting Salvage ze-
ven kpi’s opgesteld: voldoen aan de kwaliteitscriteria van de 
Stichting Salvage, de opkomsttijd bij de schadelocatie, de in-
vulling van het eerste klantcontact, de uitvoering van de op-
dracht, de correctheid van de facturatie, eventuele klachten 
en de prijsstelling. Voor die prijsstelling heeft de stichting een 
minimaal tarief bepaald voor zes standaardwerkzaamheden 
in het particuliere segment. Schadestopbedrijven kunnen 
daarmee akkoord gaan of voor een hoger tarief inschrijven. 
Bepalend voor de inschakeling van de schadestopbedrijven 
is de totaalscore van de kpi’s in combinatie met de plaats van 
de calamiteit, de aard van de calamiteit (bedrijfsmatig of par-
ticulier) en de prijsstelling. Op basis van dit alles selecteert 
het automatiseringssysteem van Salvage bij de inschakeling 
van een Salvagecoördinator het meest geschikte schade-
stopbedrijf.
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ACI-Groep 

hoofdvestiging: Tiel

nevenvestigingen: 
Rotterdam, Dordrecht, Elst 
(Arnhem/Nijmegen), Amsterdam

200+ medewerkers (in fte) in loon-
dienst in Nederland (plus circa 20+ medewerkers in flexibele schil die 
met enige regelmaat worden ingezet). Biedt landelijke dekking.

Aangesloten bij: NCP (Brandpreventie). 
Heeft volgende certificeringen: ISO kwaliteit, VCA veiligheid. Heeft certi-
ficaat Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: Alle calamiteitendiensten (voorzorg, 
ontzorg, nazorg); klanten ontzorgen als specialisme.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Aandacht voor de mensen 
en de maatschappij.

Missie: Voorzorg - Ontzorgd – Nazorg.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen?  Ja. Alles verandert: Techniek en 
big data zullen van grote invloed zijn op alles en iedereen.

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven? Datgene doen wat grote organisaties, zoals verzekeraars 
zelf niet kunnen.

Website: www.aci-groep.nl

AREPA Nederland

hoofdvestiging: Amersfoort

nevenvestigingen: Alkmaar, Eindhoven, 
Meppel, Rotterdam

Maakt onderdeel uit van internationaal 
bedrijf: Envista, VS, met in totaal 430 
medewerkers, waarvan in totaal 152 bij AREPA.

70  medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland (plus in flexibele 
schil circa 100 medewerkers  (inclusief zzp’ers) die met enige regelmaat 
worden ingezet). Landelijke dekking.

heeft volgende certificeringen: ISO 9001:2015, VCA*. Heeft certificaat 
Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten:  AREPA Nederland is een toonaange-
vende technische service-organisatie, onderdeel van de AREPA Groep 
met meerdere vestigingen wereldwijd. AREPA Nederland levert samen 
met zijn dochterondernemingen diensten op het gebied van reconditi-
onering van techniek na calamiteiten (AREPA Reconditionering), voert 
reinigingswerkzaamheden uit in het kader van onderhoud (AREPA Main-
tenance & Services), verzorgt inspecties en keuringen van elektrotech-
nische installaties, machines en apparatuur (AREPA Inspexx) én biedt 
trainingen en advieswerkzaamheden aan in het kader van elektrische 
veiligheid (AREPA Argus).

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: AREPA beschikt over de 
modernste meetapparatuur en methodieken om de juiste aard en mate 
van de verontreiniging te analyseren. Alle Technisch Managers binnen 
AREPA staan 24/7 voor u paraat om direct op locatie de diverse metin-
gen uit te voeren en op basis van de uitkomst een plan van aanpak op 
te stellen voor het totaal reconditioneringsproces van uw apparatuur of 
installaties.

Missie: Wij bieden technische expertise van wereldklasse bij alle type 
schades ontstaan door calamiteiten, om het even waar ter wereld u ons 
nodig heeft. 

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven?   Globalisering en specialisatie (niche dienstverlening).

Website: www.arepa.nl

BELFOR (Nederland ) B.V.

hoofdvestiging: Rotterdam

nevenvestigingen: Alkmaar, Weesp, Dordrecht, Heerlen

Maakt onderdeel uit van internationaal bedrijf: BELFOR, Hoofdves-
tiging in USA-Birmingham. Totaal aantal medewerkers groep: 7000

115 medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland (plus circa 50 
medewerkers in flexibele schil en 5  zzp’ers die met enige regelmaat 
worden ingezet). Biedt diensten in alle regio´s behalve Friesland en 
Drente.

Aangesloten bij: OSB. 
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Heeft volgende certificeringen: ISO 9001, VCA, Duurzaam Herstel. Heeft 
certificaat Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: Het reinigen en herstellen van 
gebouwen en hun inhoud na calamiteiten in de vorm van brand en 
waterschaden. Preventieve reconditionering. Bouwkundig herstel na 
calamiteiten. Technische reconditionering. Lekdetectie en droging. 
Reconditionering maritieme sector.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Persoonlijke benadering 
alsmede een advies op maat met daarbij een luisterend en begrijpend 
oor naar de opdrachtgever toe.

Missie: Wij helpen onze klanten de gevolgen van een calamiteit, zoals 
brand, waterschade, explosie schade en stormschade, te boven te 
komen en zo snel mogelijk terug te keren in de “normale” situatie zoals 
die was voor de calamiteit. Ondanks vaak onoverzichtelijke  omstan-
digheden weten wij exact wat er moet gebeuren, wanneer dat moet 
gebeuren en op welke wijze dat moet gebeuren. Altijd voeren wij de 
noodzakelijke werkzaamheden adequaat en efficiënt uit waarbij wij 
gebruikmaken van de meest moderne materialen en middelen in 
combinatie met een uitzonderlijk ervaren en enthousiast team van 
specialisten. Naast het acteren als een dienstverlener hechten wij er-
aan ons te profileren als een partner van gedupeerde en andere direct 
betrokkenen. Bij BELFOR (Nederland) B.V. staat de mens centraal. Dat is 
van toepassing op onze employees en onze klanten. Nimmer verliezen 
wij het belang van onze klant uit het oog en zijn ons bewust van de 
moeilijke en vaak chaotische situatie waarin zij zich bevinden. Samen-
werking is onze missie en samen werken onze fundatie.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen?  Ja, verzekeraars zullen zich 
meer gaan richten op de persoonlijke benadering en daarbij hebben 
verzekeraars reconditioneringsbedrijven nodig. De verwachting is dat 
het mandaat waarbinnen reconditioneerders mogen acteren vergroot 
zal worden.

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven? Het beter optimaliseren van informatiestromen.

Website: www.belfor.com/nl

Corocor Technische Reconditionering BV   

hoofdvestiging: Heerenveen 

nevenvestiging: Delfzijl

5 medewerkers (in fte) in loon-
dienst in Nederland (in fte) (plus 
circa 5 medewerkers in flexibele 

schil en 5 zzp’ers die met enige regelmaat worden ingezet). Landelijke 
dekking via samenwerkingspartners.

Aangesloten bij: RABS, Friese Exportclub, OKH, Assen voor Assen, 
diverse ondernemersclubs, intentie aan te sluiten bij OSB.

heeft volgende certificeringen: ISO 9001, VCA. Heeft certificaat Stich-
ting Salvage.

Omschrijving van de diensten: (Technische) Reconditionering – Turn 
Key projecten (specialisme Technische Reconditionering). 

nadere omschrijving van de diensten:
Calamiteitenservice-Technische Reconditionering: Na een brand-/
waterschade of een andere calamiteit ligt het voor de hand dat de 
apparatuur en machines niet meer bruikbaar zijn. Vervanging van deze 
lijkt dan logisch, echter na het maken van een kosten/baten analyse 
kunnen wij apparatuur, machines en installaties met behulp van ons 
technisch reconditioneringsproces wederom in goed werkende staat 
terugbrengen en de bedrijfscontinuïteit waarborgen. Productievervui-
ling: Tijdens productie raken machines en installaties vervuild waar-
door allerlei storingen en stilstand kunnen optreden. Wij hebben di-
verse technieken in huis om dit te verhelpen. Opstalreiniging. Inboedel/
Inventaris reiniging. Overige disciplines: data recovery (veiligstellen van 
waardevolle data, vriesdrogen van archieven/papieren/fotoboeken, 
chloride neerslag metingen (HCL-analyse)/rvs passiviteitsmetingen, 
revisie machines, laboratoriumonderzoek, NEN 1010 en 3140-keurin-
gen, schoonmaakonderhoud, droging (opstallen, inventaris, inboedel, 
maritieme sector) (tevens droging van isolatie in tussenwanden en 
zwevende vloeren), ontgeuring.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich:  Corocor Technische 
Reconditionering is een jonge naam binnen de calamiteitenbranche, 
echter het personeel en de directie bestaan uit mensen die hun sporen 
ruimschoots verdiend hebben. Daarnaast is Corocor een echte Noord-
Nederlandse allrounder, nuchter, betrouwbaar en zonder franje. Ons 
brede servicepakket komt tegemoet aan de hoogste normen voor een 
schone, gezonde en veilige leef- en werkomgeving.

Missie: Het beleid is erop gericht om doelmatig en beheerst werk-
zaamheden te verrichten volgens de eisen en wensen van de klant, 
conform de daarvoor geldende regels ten aanzien van kwaliteit, arbo 
en milieu.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrij-
ven in de nabije toekomst veranderen?  Ja, partnership zal steeds 
belangrijker worden. 

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven?  Internet zal steeds belangrijker worden in de hele keten 
– digitalisering. 
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Dolmans Calamiteiten Diensten 

hoofdvestiging: IJsselstein 

nevenvestigingen: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Bad-
hoevedorp, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, 
Heerenveen, Hengelo, Hoogeveen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, 
Tilburg, Venlo.

Maakt onderdeel uit van: Dolmans Groep.

350 medewerkers (in fte) in loondienst bij Dolmans Calamiteiten Dien-
sten in Nederland (plus circa 25 medewerkers in flexibele schil en 10 
zzp’ers die met enige regelmaat worden ingezet). Biedt een landelijke 
dekking.

Aangesloten bij: OSB. 

heeft volgende certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, OSB 
Keurmerk, Duurzaam herstel, NEN 4400-1 (Stichting Normering Arbeid), 
SC 530, Erkend Leerbedrijf. Heeft certificaat Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: 24/7 schadeherstel service, reinigen 
en reconditionering na schade, geurbehandeling, ontruimingen, schim-
melbestrijding, luchtkanalenreiniging en service en onderhoud.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Als groep van specialistische 
bedrijven met een landelijke dekking leveren wij flexibel maatwerk bij 
calamiteiten. Door de samenwerking met onze andere divisies bieden 
we integrale oplossingen en alle specialismes in eigen huis. 

Missie: Blij verassen in alles wat we doen. Door met onverwacht goede 
oplossingen te komen, mee te denken, proactief in te spelen op onuit-
gesproken wensen en een positieve belevenis te maken van alle voor 
de klant belangrijke momenten. Dit vraagt om aandacht én de wil om 
de klant echt te leren kennen, zodat hij of zij zich belangrijk voelt. 

Website: www.dolmans.com/nl/divisies/calamiteiten-diensten
 

Droogspecialist

hoofdvestiging: 
Bodegraven

6 medewerkers (in fte) in 
loondienst in Nederland. Dek-
king landelijk (ook dienstver-
lening buiten Nederland). 

R e CO N D I T I O N e R I N G

heeft volgende certificeringen: VCA.

Omschrijving van de diensten: Drogen, Ventileren, Verwarmen, 
Vochtmeten.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich? Droogspecialist heeft speci-
fieke vakkennis op gebied van drogen, verwarmen, ventileren en vocht-
meten. Met een groot assortiment direct inzetbare gespecialiseerde 
droogmachines, ventilatoren en verwarmingsapparatuur, is het bedrijf 
erop ingericht om snel te kunnen schakelen. Het is een betrouwbare 
partner, die werkt voor een grote verscheidenheid aan klanten, waar-
door veel ervaring is opgedaan in uiteenlopende projecten. Droogspe-
cialist neemt de volledige zorg van een vocht- of klimaatprobleem uit 
handen. Gemak en  ontzorging staan voorop. Om service en kwaliteit 
op een hoog niveau te houden, worden scherpe kwaliteitscontroles 
uitgevoerd.

Missie: Onze service maakt het verschil.

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven?  Technologisch blijven vernieuwen.

Website: www.droogspecialist.nl

Guliker

hoofdvestiging: Nijkerk

heeft volgende certificeringen: VCA, NEN-EN-ISO. Heeft certificaat 
Stichting Salvage.
 
Omschrijving van de diensten: Bereddering van inboedel en opstal 
na brand-, water- en inbraakschade, schoonmaak. Gevelreiniging en 
-onderhoud. Herstel-, renovatie- of onderhoudswerk. Ontruimingen.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Onderscheidt zich door 
kwaliteit/prijsverhouding, betrokkenheid en 24/7 bereikbaarheid. De 
kwaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en snelle en flexibele 
werkwijze van Guliker BV staan volledig in dienst van de gedupeerden, 
zodat zij het dagelijkse leven snel weer op kunnen pakken.

Missie: Het bewaken van de kwaliteit.



Herstel 
is zó 
geregeld!
De meest uiteenlopende beschadigingen 
herstellen wij vakkundig, duurzaam en op het 
kwalitatief hoogste niveau. Denk hierbij aan 
schades aan vloeren, meubelen, kozijnen, 
sanitair, aanrechtbladen en vloerkleden. Een 
email of telefoontje is genoeg om uw klant aan 
de goede zorgen van Nomot over te dragen. 

Nomot is dé specialist in schadeherstel aan 
inboedel en opstal.

NOMOT   ■   Parkerbaan 2, 3439 MC Nieuwegein

T. +31 (0)30 609 43 94  ■   info@nomot.nl  ■   www.nomot.nl

NIEUWSpotrepair ter plaatse al vanaf € 180,-



www.schade-magazine.nl                      39

R e CO N D I T I O N e R I N G

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen?  In de toekomst zal alles geten-
derd gaan worden.

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven?  De markt is aan het verschuiven, dit is een tendens, maar 
de expert blijft heel belangrijk om de kwaliteit en service te waarborgen.

Website: www.guliker.nl

Herstelpartner

hoofdvestiging:  Scherpenzeel (Gld)

5 - 10 medewerkers (in fte) in loondienst en heeft een netwerk van 55 
kleine- en middelgrote bedrijven in de diverse segmenten en specia-
lisaties die strategisch binnen ons werkgebied zijn verdeeld. Dagelijks 
zijn er gemiddeld 25 - 40 medewerkers aan het werk binnen projecten 
van Herstelpartner. 

heeft volgende certificeringen:  VCA

Omschrijving van de diensten:  Reconditionering; Lekdetectie; her-
stellen van waterschades, brandschades, inbraakschades, glasschades, 
stormschades, calamiteiten, schadebemiddeling, vastgoedonderhoud. 
Wij hebben een door ons zelf bezette 24/7 achterwacht die voor wo-
ningbouwcoöperaties en VVE-beheerders storingen en calamiteiten 
regisseren en opvolgen.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: 
Herstelpartner beschikt over een degelijk netwerk waarin duidelijke 
afspraken zijn gemaakt omtrent werkwijze, veiligheid en prijzen. Alle 
projecten worden door schademanagers van Herstelpartner zelf ge-
regisseerd en begeleid. Elke project heeft zijn eigen begeleider en dus 
een aanspreekpunt. Opdrachtgevers, partners, verzekeraars en experts 
kijken bij ons live mee in de dossiers. Dit is voorzien van een chatbox, 
geeft documenten en foto’s weer en alle correspondentie is hier te raad-
plegen. Onze partners sturen wij aan via een app waarin zij alle details 
raadplegen maar ook toevoegen. Snelheid, transparantie en kwaliteit 
gaan hierdoor goed samen!

Missie: Samenwerken met een en hetzelfde doel, kwaliteit en tevreden-
heid. Samenwerken zit in ons bloed!

Website: www.herstelpartner.nl

Holland Herstel Groep BV

hoofdvestiging: Uden

nevenvestigingen: Heythuysen, Mierlo/Eindhoven, Breda, Heinkens-
zand/Goes, Rotterdam/Den Haag

62 medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland (plus 10 tot 20 me-
dewerkers in flexibele schil en circa 5 zzp’ers die met enige regelmaat 
worden ingezet). Biedt diensten in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, 
Zuid Holland, Gelderland, Utrecht. Via RGN Landelijke dekking

Aangesloten bij: OSB, RGN. 

heeft volgende certificeringen: ISO 9001, VCA**, NEN 4400, SC-530 
(asbestsanering). Heeft certificaat Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: Calamiteitenservice, Brand- en 
roetschade herstel, Waterschade herstel (droging) en lekdetectie, 
Stormschade herstel, Calamiteiten met levende have, Asbestsanering, 
Asbestsanering bij agrarische bedrijven, Gevelreiniging, Ontruimen en 
ontsmetten van woningen, industriële reiniging (al deze activiteiten 
worden als specialismen gezien).

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Brede dienstverlening, 
uitsluitend Nederlands sprekende medewerkers, grote hoeveelheid 
projectleiders die derhalve minder projecten te behappen hebben en 
meer ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten. Daarnaast 
is de integratie met asbestsanering belangrijk gezien de frequente com-
binatie van brand en asbestschade.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen? 
Ja. Er zal een directere band ontstaan tussen beide bedrijven en recon-
ditioneringsbedrijven zullen deels de werkzaamheden van de experts 
voor kleinere schades over gaan nemen. Daarnaast zullen meer scha-
des worden uitbetaald en zal de gedupeerde vaker zelf een schadeher-
steller dienen te regelen. 

Herstel 
is zó 
geregeld!
De meest uiteenlopende beschadigingen 
herstellen wij vakkundig, duurzaam en op het 
kwalitatief hoogste niveau. Denk hierbij aan 
schades aan vloeren, meubelen, kozijnen, 
sanitair, aanrechtbladen en vloerkleden. Een 
email of telefoontje is genoeg om uw klant aan 
de goede zorgen van Nomot over te dragen. 

Nomot is dé specialist in schadeherstel aan 
inboedel en opstal.

NOMOT   ■   Parkerbaan 2, 3439 MC Nieuwegein

T. +31 (0)30 609 43 94  ■   info@nomot.nl  ■   www.nomot.nl

NIEUWSpotrepair ter plaatse al vanaf € 180,-
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Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven? Projectleiding/coördinatie, uitbreiding herstelactiviteiten 
en ketenintegratie. 

Website: www.hollandherstelgroep.nl
 

IG Diensten

hoofdvestiging: Bosschenhoofd

2 fulltime medewerkers in dienst 
en directeur-eigenaar Ingrid van 
Heteren werkt zelf ook fulltime in 
de zaak, dus eigenlijk 3 fulltime. 
Biedt diensten in vooral regio 
Noord-Brabant, Zuid-Holland

heeft volgende certificeringen:  
Diverse branche- en niet branche-
gerelateerde certificaten. Onder 
meer VCA en VCA vol, maar ook 
teambuilding, zakelijke dienstverlening, management, hoogwerker en 
meer.

Omschrijving van de diensten:   Alle voorkomende reconditione-
ringswerk na calamiteiten. Verhuizingen, ontruimingen, specialistische 
reiniging, opslag, onderhoud, schilderwerk, behangen,  vloeren, leegrui-
men van wietplantages en meer.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich:  Persoonlijk, dienstverle-
nend, meedenkend en servicegericht. 

Missie: IG Onderhoud Ontzorgt de zorgen van de klant.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen? 
De kleine ondernemer zou meer kans moeten krijgen om zich te kun-
nen profileren in deze branche, Deze zijn over het algemeen wat goed-
koper daar de overheadkosten lager zijn ten opzichte van de grotere 
reconditioneringsbedrijven, tegen dezelfde of soms betere kwaliteit. 
Gezien het toenemende kostenbewustzijn van verzekeraars, lijkt het me 
dan ook logisch dat kleinere ondernemers in de toekomst meer kansen 
zullen gaan krijgen. 

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven?  Een overkoepelende organisatie waarin kleinere specialis-
tische ondernemingen samenwerken om alle voorkomende werkzaam-
heden bij grote schades te kunnen uitvoeren (voorbeeld het Schade 
Regie Centrum). Dus bijvoorbeeld een loodgieter, aannemer, reconditi-
oneerder, vloerenlegger, droogtechnicus en dergelijke contracteren met 

daarboven een collectief dat alles vanuit één locatie regelt en aan-
stuurt, waardoor de kleine zelfstandige een kans krijgt om te overleven 
in deze moeilijke maar zeer leuke branche, kleine zelfstandigen met elk 
hun eigen specialiteit, kennis en kunde.

Website:  www.ig-diensten.nl

Janssen BV, Schoonmaakbedrijf R.  

hoofdvestiging: Sittard

55 medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland. Dekking landelijk 
via RGN-netwerk. 

Aangesloten bij: RGN, OSB. 

heeft volgende certificeringen: ISO 9001, VCA*, Duurzaamherstel, 
Keurmerk OSB, NEN 4400-1. Heeft certificaat Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: Een totaalpakket met de volgende 
diensten: periodieke en dagelijkse schoonmaak, glasbewassing, vloer-
reiniging en -onderhoud, gevelreiniging en -onderhoud, ontruimingen, 
opslag, ontgeuren, crime scene cleaning en reconditioneringswerk-
zaamheden, dat wil zeggen reiniging na brand-, roet-, water-, storm- 
en inbraakschade. Hierbij doen wij de gehele schadebegeleiding in 
samenspraak met de verzekerde, verzekeraar en schade-expert. Met 
het leveren van deze diensten ontzorgen wij onze klanten zodat deze 
zich volledig kunnen richten op hun kerntaken (waarbinnen als speci-
alisme: Periodieke en dagelijkse schoonmaak, glasbewassing, vloer-
reiniging en -onderhoud, gevelreiniging en -onderhoud, ontruimingen, 
opslag, ontgeuren, crime scene cleaning en reconditioneringswerk-
zaamheden). Wij staan 24 uur per dag, het gehele jaar klaar. Wij werken 
met de modernste technische apparatuur en hoog gekwalificeerde 
medewerkers. We zijn uitgegroeid tot een allround schoonmaak- en 
reconditioneringsbedrijf waarin kwaliteit en service voorop staan.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Waar te maken wat je be-
looft en niet te beloven wat je niet waar maakt.

Missie: Schoonmaakbedrijf R. Janssen BV wil toonaangevend zijn in 
de markt  door service en kwaliteit te leveren met deskundig perso-
neel. Wij werken met mensen, voor mensen, aan een schone, gezonde, 
veilige en prettige werkomgeving. Onze diensten moeten een toege-
voegde waarde hebben voor alle stake-holders (klanten, medewerkers, 
leveranciers, aandeelhouders, overheid en directie).

Website: www.enwatnu.nl
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BosBoon Expertise Rotterdam
E info@bosboon.nl

BosBoon Expertise Heerenveen
T +31 (0)513 - 20 10 90
E info@bosboon.nl

BosBoon Expertise Amsterdam
BosBoon ETAS
T +31 (0)20 - 261 07 77
E info.amsterdam@bosboon.nl

B O S B O O N

 IN
TERNATIONAL

N
E T W O R K

BosBoon
Expertise

WWW.BOSBOON.NL

Landelijke dekking 
en internationale 
samenwerking voor 
expertises t.b.v.:

■ AANSPRAKELIJKHEID
■ CAR/EAR
■ PROPERTY 
■ MARINE
■ TRANSPORT
■ PERSONENSCHADE
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Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven? Uitbreiding van type reconditioneringsdiensten na calami-
teiten/incidenten.  Bijvoorbeeld vernielingen, milieu-incidenten, zoals 
reinigen chemische / niet chemische verpakkingen (vaten, bulkcontai-
ners) en asbest/glaswol/chroom 6 blootstellingsincidenten.

Website: www.nivonoord.nl

Polygon Nederland B.V.

hoofdvestiging: Alphen aan den Rijn 

nevenvestigingen: Amsterdam, Barneveld, Groningen, Halsteren, 
Heerenveen, Heteren, Leeuwarden, Maastricht, Oldenzaal, Rotterdam, 
Terneuzen, Veldhoven, Zwolle

Maakt onderdeel uit van internationaal bedrijf: Polygon Group, 
hoofdvestiging in Zweden, totaal aantal medewerkers groep: Ruim 3000

125 medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland. Landelijke dek-
king.

Aangesloten bij:  Ondernemingsorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfs-
diensten (OSB), Stichting Duurzaam Herstel, Stichting Salvage, Klimaat-
plein.com.

heeft volgende certificeringen:  ISO 9001, VCA**, NEN4400, Duurzaam 
Herstel. Heeft certificaat van de Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: Herstel na waterschade inclusief 
droging, Herstel na brandschade, Tijdelijke klimaatoplossing, Opsporen 
van lekkages (Lekdetectie), Technische Reconditionering, Herstel en 
droging van documenten (specialismes zijn Waterschade en droging, 
Lekdetectie, Klimaatoplossingen, Technische Reconditionering). 

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Polygon is een van de eerste 
reconditioneringsbedrijven die zich actief bezighouden met verduur-
zaming van de bedrijfsvoering van het bedrijf en met bewustwording 
binnen de branche. Zo kunnen we onze klimaatvoetafdruk verkleinen 
en helpen we mee aan het tegengaan van de klimaatverstoring. 

In het kader daarvan nemen we deel aan initiatieven als het Klimaat-
plein, de Climate Makeover en certificering bij Duurzaam Herstel. Daar-

 

NIVO NOORD

hoofdvestiging: Leeuwarden

nevenvestigingen: Groningen, 
Zwolle

350  medewerkers (in fte) in 
loondienst in Nederland (plus 
circa 12 zzp’ers die met enige regelmaat worden ingezet). Biedt lande-
lijke dekking voor SMO, niet voor Specialistisch. Salvage-diensten in 
Groningen, Drenthe, Friesland.

Aangesloten bij: OSB, RGN, Freonen fan Fossylfrij Fryslân. 
Heeft volgende certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, OSB-
keurmerk, VCA**, Duurzaam Herstel, NEN 4400-1. Heeft certificaat 
Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten: 1. Schoonmaakdiensten (variërend 
van reguliere schoonmaakwerkzaamheden in kantoren en onderwijs 
tot zeer specialistische opdrachten voor bijvoorbeeld de zorgsector en 
industrie), 2. Brand- en waterschades (salvage), 3. Calamiteitendien-
sten, 4. Asbestsanering. Daarnaast interne opleidingen middels NIVO 
Academie. (Onder punten 1 tot en met 4 genoemde diensten worden 
alle als specialisme gezien.)

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Een moderne en vooral 
duurzame kijk op facilitaire zaken van vandaag de dag. Geen ingewik-
kelde verhalen maar een transparante, platte organisatie met als 
motto: waarmaken wat afgesproken is. NIVO NOORD heeft het beste 
voor met haar mensen en haalt daarom ook het beste uit hen naar 
boven. Dat doen we samen. Onze mensen maken ‘NIVO’. We investe-
ren in onze mensen. We leiden onze medewerkers op tot gastgerichte 
schoonmakers op de dag (dagschoonmaak). We hebben hiervoor een 
eigen opleiding in huis, via de NIVO-Academie.

Missie: Bij NIVO NOORD staat de mens centraal. Samen met al onze 
collega’s zorgen wij ervoor dat wij kwaliteit leveren en blijven leveren. 
Dit borgen wij middels gecertificeerde werkwijzen met korte lijnen naar 
onze collega’s, klanten en leveranciers. Wij vinden het noodzakelijk om 
verantwoord om te gaan met mensen en om verantwoorde tarieven te 
rekenen aan onze klanten. Dit betekent niet altijd de laagste prijs, maar 
wel een veilige prijs voor zowel mens, milieu als maatschappij.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen? 
Ja. opdrachtverstrekking digitaal via app, aantal opdrachten op basis 
KPI’s (goede score meer opdrachten), toename perceptie van gedu-
peerde over dienstverlening reconditioneerder.
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naast communiceren wij zowel intern als extern over duurzaamheid. 
We verduurzamen onze oplossingen en creëren zowel intern als extern 
de bewustwording omtrent klimaatverandering en verduurzaming. 
Daarmee creëren we ook een kostenverlaging in verband met bijvoor-
beeld een afname in het energieverbruik.

Missie: Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en 
klimaat. Dit betekent dat wij zowel gestandaardiseerde als op maat 
gemaakte oplossingen bieden op het gebied van schadeherstel, het op-
sporen van lekkages en tijdelijke klimaatoplossingen. Wij doen dit voor 
diverse klantgroepen, van individuele huishoudens tot grote bedrijven.
Onze brand promise “Always by your side” is wat klanten van ons kun-
nen verwachten. Het gaat verder dan het leveren van diensten en is dé 
reden dat klanten Polygon kiezen.
We werken wereldwijd en zijn tegelijkertijd regionaal aanwezig, waar-
door we dicht bij onze klanten staan op het moment dat zij ons nodig 
hebben. Onze ervaren en betrokken medewerkers lossen de problemen 
van klanten op door snel te reageren en betrouwbaar te zijn. Zo kunnen 
klanten, na een schade, weer verder met de alledaagse dingen. 
Onze kernwaarden: integriteit, excellente dienstverlening en inlevings-
vermogen zijn zeer belangrijk voor ons. Bij ieder project en bij al onze 
werkzaamheden leven wij deze waarden na. 

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen?  Ja. We zien dat de hele schade-
keten in beweging is en er sprake is van een ontwikkeling in systemen 
gericht op een efficiënt schadeproces. Het is daarom belangrijk om met 
elkaar in gesprek te blijven, waarmee de oorspronkelijke klant-leveran-
ciers verhouding verandert in een business-partnership.  

Website: www.polygongroup.com/nl-NL

RGN Euro Cleaning bv

hoofdvestiging: Enschede

nevenvestigingen: Duiven, Zwolle

38 medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland (plus circa 6 zzp’ers 
die met enige regelmaat worden ingezet). Biedt diensten in Gelderland, 
Overijssel, Drenthe. Landelijke dekking via RGN.

Aangesloten bij: RGN. 

heeft volgende certificeringen: ISO, VCA. Heeft certificaat Stichting 
Salvage.

Omschrijving van de diensten: Reconditionering brand/water, che-
misch reinigen, bouwkundig schadeherstel (waarbinnen als specialis-
mes Reconditionering brand/water, chemisch reinigen). 

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: De regionale werkwijze.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen? 
Ja, herstel in natura zal grotere vormen aannemen.

Website: www.eurocleaning.nl

Schade Regie Centrum

hoofdvestiging: Wouw

2 medewerkers (in fte) in loondienst in Nederland (plus circa 40 zzp’ers 
en kleine zelfstandigen die met enige regelmaat worden ingezet). Biedt 
diensten in de regio’s Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.

Omschrijving van de diensten: Reconditionering; Lekdetectie; 
Loodgieterswerk; Hak- en breekwerk; Stuc-, schilder- en behangwerk; 
Interieurherstel; Herstel van braakschade (ook kunststof en aluminium); 
Diverse timmerwerken; Nagenoeg alle andere herstelwerkzaamheden.

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Wij beschikken over een 
netwerk van (kleine) herstelbedrijven en ZZP-ers. Met hen zijn duidelijke 
afspraken gemaakt over kwaliteit, service en prijs. Wij kunnen schade 
snel, goed en tegen een scherpe prijs herstellen. Onze herstellers 
krijgen een eerlijke prijs voor hun werk. De kosten die wij in rekening 
brengen, staan duidelijk op de offerte en factuur.

Missie: Snel herstel tegen een redelijke en eerlijke prijs en een transpa-
rante offerte.

Website: www.srcherstel.nl



Schaderegeling Brand/Varia:
 Opstallen 

 Inboedels
 Inventaris / goederen / machines
 Bedrijfsschade / reconstructie
 Aansprakelijkheid
 Rechtsbijstand

Contra-expertise:
 Materieel
 Bedrijfsschade

Verzekeringstaxaties:
 Opstal, inventaris en inboedel 
 Specialist op het gebied van monumenten
 Een goed onderbouwde verzekerde som

 voorkomt onder- en oververzekering

Marktwaarde taxaties:
 Roerende en onroerende zaken 
 Taxaties ten behoeve van

 • Financiering • Executie • Bedrijfsoverdracht • Fiscale verantwoording

 Balanswaardes conform PTA en IFRS

• register taxateurs r.g./o.g. 

• register experts

www.kakeswaal.nl 24 / 7 bereikbaar: 088 66 99 666

Landelijk 
van 

toegevoegde 
waarde! 

KakesWaal bv
Postbus 2129
1500 GC  Zaandam

Kalf 186
1509 BB  Zaandam

telefoon 088 66 99 666
info@kakeswaal.nl
www.kakeswaal.nl

      KakesWaal bv
      KakesWaal bv

Lid van:
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RGN Meyer Specialistische Reiniging 

hoofdvestiging: Heerhugowaard

25 medewerkers (in fte) in loondienst in 
Nederland (plus circa 20 medewerkers 
in flexibele schil die met enige regelmaat 
worden ingezet). Biedt landelijke dekking.

Aangesloten bij: OSB. 

heeft volgende certificeringen: Keurmerk OSB+, Duurzaam Herstel,  
ISO. Heeft certificaat Stichting Salvage.

Omschrijving van de diensten:  Brand- en roetreiniging en reini-
ging na waterschades, Industriële reiniging, Schoonmaakonderhoud, 
Gevelreiniging en hydrofoberen, Opleveringsschoonmaak, Graffiti 
verwijderen, Ontruimingen + schoonmaak na ontruimingen, Vloeron-
derhoud, Droging (waarbinnen specialisme is: Brand- en roetreiniging 
en reiniging na waterschades).

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Kwaliteit, korte lijnen, 
flexibiliteit, klantvriendelijkheid, afspraak is afspraak, communicatie, 
24-uursservice.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen? 
Ja, op het gebied van samenwerking/beoordeling.

Welke nieuwe vormen van dienstverlening zijn wellicht noodza-
kelijk om in de toekomst als reconditioneringsbedrijf te kunnen 
overleven?  Advies. 

Website: www.msr-bv.nl
 

Technon Service Reconditionering B.V.

hoofdvestiging: Uden 

heeft volgende certificeringen: ISO 9001, VCA, heeft certificaat Stich-
ting Salvage.

Omschrijving van de diensten: Technische reconditionering. Reini-
gen van elektronica, machines en apparatuur voor de industriële markt, 

VHG Group presenteerde zich met een stand tijdens de am:dag

zoals luchttechniek, vacuümtechniek, hydrauliek, elektra en fijnmecha-
nica, na een calamiteitschade (waterschade, brand, bluspoeder, glas- 
of stofschade, blikseminslag), in het kader van schadestop. Preventief 
onderhoud. Onderzoek naar oorzaak van een schade. Tevens kennis-, 
advies- en opleidingspartner. 
 
Website: www.technonservice.nl

VHG Group

hoofdvestiging: Swalmen

nevenvestigingen: Doetinchem, IJsselmuiden, Oldenzaal, Almere

1 medewerker (in fte) in loondienst in Nederland. 70 partnerbedrijven 
worden met enige regelmaat ingezet. Biedt landelijke dekking.

heeft volgende certificeringen: 27001 certificaat is in voorbereiding.

Omschrijving van de diensten: Netwerkorganisatie van compleet 
bouwkundig schadeherstel en reconditionering (met als specialisme 
schadeherstel). 

Waarmee onderscheidt uw bedrijf zich: Dienstverlening gespeciali-
seerd in bouwkundig schadeherstel. Middels innovatieve automatise-
ring en apps zijn wij de regisseur voor schadeherstel opstal- en inboe-
delschades. Middels versnelde dossiervorming voor opdrachtgever 
wordt een schade sneller afgehandeld.

Missie: Merk en marktleider te worden in schadeherstel op een trans-
parante wijze.

Zal de relatie tussen verzekeraars en reconditioneringsbedrijven 
in de nabije toekomst veranderen?  Ja, dienstverlening en commu-
nicatie komt ook bij reconditioneerder te liggen.

Website: www.vhggroup.nl



IG ONDERHOUD              IG DIENSTEN
BIJ CALAMITEITEN:
schoonmaak (zowel regulier als eenmalig); herstelwerk en gevelreiniging.
 
RECONDITIONERING BIJ WATERSCHADE EN BRANDSCHADE: 
het leegruimen van uw woning; ontruimingen (zowel op afspraak als 
Ad-hoc) en verhuizingen.

We kunnen uw woning of bedrijfspand ook verkoop of verhuur klaarma-
ken, denk aan bijvoorbeeld  schilderen en behangen of de tuin opknap-
pen en afvoeren van puin.

Daarnaast kunt u ons ook bellen voor bijzondere opdrachten, 
zoals reiniging bij bijvoorbeeld zelfdoding of terugslag van uw riolering.

Wij beschikken over 900m2 bedrijfsruimte, waar ook mogelijkheden zijn 
om uw inboedel tijdelijk of voor langere periode op te slaan.

Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 IG ONDERHOUD zorgt en ontzorgt!

24/7 Calamiteitenservice
BEL: (06) 475 92 406

www.ig-diensten.nl

M: (06) 475 92 406
E: Info@IGdiensten.nl

 
Willeke Joostenstraat 40

4744 RR, Bosschenhoofd 
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•	 Maandag	8-1-2018
- VNAB Nieuwjaarsreceptie, VNAB, RDM Onderzee-
bootloods, Rotterdam
- Herstelcoaching in de praktijk, NIVRE 4 
PE-punten, Cursus, Uitgeverij-Studiecentrum 
Kerckebosch

•	 Donderdag	11-1-2018
Nieuwjaarsbijeenkomst Adfiz, Spant, Bussum

•	 Maandag	15-1-2018
- Complexe situaties in de letselschade, Uitgeverij-
Studiecentrum Kerckebosch

•	 Donderdag	25-1-2018
- ITDS, tijdens een diner worden de uitkomsten 
van de social media monitor gepresenteerd
- Masterclass EMN Marine, Erasmus Universiteit, 
Rotterdam

•	 Dinsdag	30-1-2018	t/m	01-2-2018
Auto Prof Gorinchem, Auto Prof/AMT, Evenemen-
tenhal Gorinchem

•	 Maandag	5-2-2018
- Beursborrel, VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum, Rotterdam

•	 Dinsdag	6-2-2018	(vanaf)
- Verzekeringsrecht, Amsterdam Business School
Verzekeringseconomie, Amsterdam Business 
School
- Financiële Economie, Amsterdam Business 
School
- Risk Management Strategie, Amsterdam Busi-
ness School

•	 Woensdag	14-02-2018
- Fact Finding bij expertise (automotiv), NIVRE 6 
PE-punten, Hotel de Bergse Bossen, Driebergen
- Informatieavond Masterprogramma, modules 
Verzekeringskunde, Enterprise Riskmanagement, 
Amsterdam Business School
- Introductie Coassurantie Brand - Sessie 1: De 
coassurantiemarkt, VNAB kennis- en ontmoe-
tingscentrum, Rotterdam

•	 Maandag	5-3-2018
- Beursborrel, VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum, Rotterdam

•	 Woensdag	7-3-2018
- ISO 31000 Risicomanagement, International 
Management Forum, Utrecht
- Introductie Coassurantie Brand - Sessie 2: Ma-
kelaardij, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, 
Rotterdam

•	 Dinsdag	13-3-2018
- Insurance Innovators Counter Fraud, (13 en 14 
maart) Marketforce, Hilton Tower Bridge, Londen

•	 Maandag	19-3-2018
- Certified Fraud Examner (CFE), International 
Management Forum, Brussel

•	 Woensdag	21-3-2018
- Introductie Coassurantie Brand - Sessie 3: (Inter)

nationaal verzekeren, VNAB kennis- en ontmoe-
tingscentrum, Rotterdam

•	 Maandag	29-03-2018
- Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 
3), 42 PO NOvA, 42 PE HQ, Universiteit Leiden, 
Leiden

•	 Dinsdag	3-4-2018
 - Enterprise Risk Management, Amsterdam 
Business School

•	 Woensdag	4-4-2018
- Informatieavond Masterprogramma, modules 
Verzekeringskunde, Enterprise Riskmanagement, 
Amsterdam Business School
- Introductie Coassurantie Brand - Sessie 4: 
Herverzekeren, VNAB kennis- en ontmoetings-
centrum, Rotterdam

•	 Donderdag	5-4-2018
- Rendez-Vous d’Expertise, NIVRE, Van der Valk 
Hotel, Vianen
- Cyber Security (CSX) Fundamentals, Centraal in 
het land, International Management Forum

•	 Zondag	8-4-2018
- VNAB kwart marathon, VNAB, Rotterdam

•	 Maandag	9-4-2018
- Beursborrel, VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum, Rotterdam

•	 Woensdag	11-4-2018
- Studiereis Letselschade Bolonga 11 t/m 15 april, 
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
- Fact Finding bij expertise (brand-varia), NIVRE 6 
PE-punten, Hotel de Bergse Bossen, Driebergen
Particulier Platform Adfiz

•	 Woensdag	18-4-2018
- NVGA-congres
Introductie Coassurantie Brand - Sessie 5: Inspec-
ties en taxaties, VNAB kennis- en ontmoetings-
centrum, Rotterdam

VNAB nieuwjaarsreceptie 2017

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda
U kunt uw evenementen en opleidingen aanmel-
den voor opname in de agenda door een e-mail 
te sturen aan redactie@schade-magazine.nl (de 
redactie behoudt zich het recht voor aangemelde 
evenementen niet op te nemen; aan opname in 
deze agenda zijn geen kosten verbonden).
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Allianz Global Corporate & Specialty SE 
(AGCS) heeft elisabeth Pinquier 
(35) benoemd tot hoofd underwri-
ting Marine & Energie voor de me-
diterrane regio. De benoeming gaat 
in op 1 januari 2018. Pinquier (foto) 
heeft de afgelopen jaren gewerkt vanuit het 
hoofdkantoor in München. Voor haar indienst-
treding in 2011 bij AGCS was zij onder meer 
schade-expert bij FM Global. Ze volgt hiermee 
Baptiste Ossena op, die bij AGCS de rol krijgt van 
Global Product Leader Hull & Marine Liabilities 
(zie verder onze website 27-11-2017).

Aon heeft een nieuwe afdeling 
gelanceerd, de Cyber Solutions 
Group, met specialisten die zich 
uitsluitend bezighouden met 
cyberrisico’s. Maarten van Wieren (41), die 
per 1 december in dienst is getreden, staat als 
managing director aan het hoofd van de nieuwe 
afdeling. Hij is afkomstig van Deloitte (zie verder 
onze website 29-11-2017).

dr. Pauline van esterik-Plasmeijer 
is per 1 december 2017 benoemd tot 
lid van het bestuur van het financiële 
klachteninstituut Kifid. Zij heeft haar 
eigen adviespraktijk voor manage-
mentadvies en interimmanagement 
en is bestuursvoorzitter van Stichting Mijn 
Geld en Zo. Pauline van Esterik (51) heeft ruime 
ervaring in de financiële dienstverlening. Zij 
was onder meer Chief Commercial Officer bij 
Achmea en Senior Vice President New Growth 
Markets bij ABN AMRO (zie verder onze website 
24-11-2017).

Telegraaf-journalist Frank Woestenburg (47) 
is per 1 januari 2018 de nieuwe 
manager Corporate Communicatie 
bij TVM-verzekeringen. Hij volgt 
Jaap Stalenburg (58) op. Frank 
Woestenburg werkte de afgelopen 
24 jaar voor de sportredactie van De Telegraaf, 
waarvoor hij de afgelopen jaren onder meer de 
entree van Max Verstappen in de Formule1 op 
de voet volgde (zie onze website 22-11-2017).

Envista Forensics heeft het team 
van de vestiging in Londen versterkt, 
met dr. john Ford (55), een ingeni-
eur elektronika met meer dan 35 
jaar ervaring in verscheidene indus-
trieën. Hij is een ervaren forensisch 
expert en heeft de technische leiding gekregen 
voor wat betreft onderzoeken op het gebied van 
elektronica/elektrisch en machines/werktuigen. 
Ook is het team versterkt met dr. rajen Lavin-
gia (45), civiel ingenieur met meer 
dan vijftien jaar ervaring. Hij heeft 
de technische leiding gekregen van 
civiel/infrastructuur onderzoek (zie 
verder onze website 22-11-2017). 
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CO LO F O N

Bij De Nederlandsche 
Bank is drs. t. de 
Swaan (1946) per 1 juni 
2018 benoemd tot lid 
van de raad van commis-
sarissen. Tom de Swaan 
is econoom en heeft een brede 
bestuurlijke ervaring als prudenti-
eel toezichthouder, bestuurder en 
intern toezichthouder in de finan-
ciële sector. Hij is thans werkzaam 
als chairman of the board bij Zurich 
Insurance Group (zie verder onze 
website 20-11-2017).

Op 15 december jl. is 
Wim burggraaf (foto) 
in dienst getreden bij  
EMN. Dat betekent voor 
hem een terugkeer 
op het oude nest. Hij 
werkte daar van maart 2015 tot en 
met februari 2017, om in maart over 
te stappen naar het contra-experti-
sevak. Na tien maanden als contra-
expert te hebben gewerkt voor 
HBS Expertises uit Laren, is hij als 
brand-expert bij EMN  teruggekeerd 
(zie verder onze website 17-11-2017).  
henk Meulendijks (55) start bij EMN 
op 1 januari in de functie van inven-
taris/goederen en bedrijfsschade 
expert. Hij was voorheen werkzaam 
bij Von Reth. 

Bij EMN is op 1 december jl. Mar-
cel bos (48) in dienst 
getreden als expert in de 
vakgroep CAR/Liability/
Claims & Recovery. 
Marcel Bos (foto) was 
werkzaam bij VGZ als 
Integrity-Officer maar heeft daarvoor 
vele jaren als expert aansprake-
lijkheid gewerkt bij verschillende 
bureaus (zie verder onze website 
6-11-2017). 

Willis Towers Watson (WTW) 
versterkt zijn team met 
twee nieuwe krachten. 
rie Sato (35) is gestart 
als Account Executive 
Japan Global Practice 
Group Benelux binnen 
het team Corporate Risk Solutions.  
Per 1 oktober 2017 heeft WTW een 
Japanese Desk opgericht voor de Be-
nelux. Voor haar overstap naar WTW 
werkte zij in Hong Kong als marke-
teer voor Tokio Marine and Fire Insu-

eenvolgend werkzaam was als CFRO 
en CEO (zie verder onze website 
6-11-2017).

deborah Lauria heeft haar functie 
als directeur van De 
Letselschade Raad per 
16 oktober 2017 neerge-
legd en is per 1 novem-
ber 2017 als directeur 
in dienst treden bij Cliën-
tenbelang Amsterdam. Sinds maart 
2011 gaf Deborah Lauria leiding aan 
het bureau van De Letselschade 
Raad. Theo Kremer, voormalig 
algemeen directeur van de Stichting 
Personenschade Instituut van Ver-
zekeraars (PIV), neemt sedert haar 
vertrek haar functie waar (zie verder 
pag. 2 in dit nummer). 

Registermakelaar-taxateur Assu-
rantieportefeuilles Wim 
Oeben (66) heeft in het 
Feyenoord Stadion ofwel 
De Kuip in Rotterdam 
afscheid genomen na 
een loopbaan van ruim 
45 jaar in de verzekeringsbranche. 
Wim Oeben (foto) trad in 2002 toe tot 
het team van Dullemond Bedrijfs-
advies. Eind 2003 werd hij groot-
aandeelhouder van het bedrijf. Eind 
2007 vertrok oprichter en naamgever 
van het bedrijf Kees Dullemond. In 
augustus 2016 is Edwin Bosma de 
kar gaan trekken van het adviesbe-
drijf dat zich heeft gespecialiseerd in 
advies aan het intermediair, waarbij 
de naam werd gewijzigd in BHB 
Dullemond overnames en advies B.V. 
(zie verder onze website 3-11-2017). 

Pascal hogenboom (48) vertrekt 
per 1 april 2018 als CEO van 
Aon Hewitt Nederland. 
“Dat besluit heeft hij op 
eigen initiatief genomen”, 
aldus het persbericht van 
Aon. Hogenboom is sinds 
2013 CEO van Aon Hewitt.  
Pascal Hogenboom begon zijn 
loopbaan in de branche in 1991 als 
loondienstadviseur bij RVS. In 1994 
vervolgde hij zijn loopbaan bij de-
fensie, waar hij een opleiding volgde 
bij de KMA, om in 2000 weer terug 
te keren in de branche als leidingge-
vende van adviseurs van de VVAA. In 
2008 trad hij in dienst van Hewitt (zie 
verder onze website 1-12-2017).

rance Co. Ltd. rogier van Miert (27) 
is aan de slag gegaan als 
Credit Insurance Broker. 
Hij is in zijn nieuwe rol 
als Credit Insurance 
Broker verantwoordelijk 
voor het uitbouwen van 
de kredietverzekeringsportefeuille 
binnen Corporate Risk Solutions 
van WTW. (zie verder onze website 
9-11-2017). 

Per 1 november jl.  is jessica roos 
het team van advoca-
tenkantoor VanNie-
kerkCieremans B.V. 
komen versterken. Zij 
heeft Nederlands recht 
gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en Beleid, 
Communicatie & Organisatie aan de 
Vrije Universiteit. Jessica is tevens 
promovenda aan de Universiteit van 
Amsterdam (zie verder onze website 
3-11-2017).

Sinds 15 november 
jl. versterkt Xavier 
Schulkens (60) als 
senior schade-expert de 
gelederen van Von Reth 
Contra-Expertise. Hij heeft veel 
ervaring als bouwkundig schade-
expert. Hij heeft vele jaren ervaring 
opgedaan onder meer als expert bij 
GAB Robins en de Elberg Groep (zie 
verder onze website 3-11-2017). 

ryan Florijn (44) is de 
nieuwe directeur van 
alarmcentrale Eurocross 
Assistance, onderdeel 
van de Achmea-holding. 
Hij is hiermee Lex Mentink (nu 
directeur Klant Contact bij Zilveren 
Kruis) opgevolgd. Florijn heeft bin-
nen Achmea ruime internationale 
en bestuurlijke kennis en ervaring 
opgedaan, die hij zal inzetten in zijn 
nieuwe functie bij Eurocross (zie 
verder onze website 7-11-2017).

Annette Mosman (50) 
treedt naar verwachting 
in het eerste kwartaal 
van 2018 aan als nieuwe 
financieel bestuurder bij 
pensioendienstverlener 
APG. Zij rondt daarmee een periode 
van ruim acht jaar af bij Generali Ne-
derland, waar zij sinds 2009 achter-

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

Voor een compleet overzicht van vacatures: www.schade-magazine.nl/vacatures



Wij delen onze kennis graag.
Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceer-
der dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar 
voor een écht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die 
kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op 
www.partnerinkennis.nl

Dirkzwager 
zorgt dat 
u het weet.

Dirkzwager 
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omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

Voor een onafhankelijke technische en tactische
expertise naar de oorzaak of toedracht o.a. bij:

- Brand / Explosie
(gebouwen, vaar- en voertuigen)

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33
Telefax 072 - 506 25 52

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com
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B I E S B O E R  Expertise B.V.

onaf hankel i jke  technische-  en tac t ische exper t ise

Reeds 25 jaar

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Nieuweweg 14 | 9934 RC Delfzijl | T: +31 (0)596 792004 | F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | E: rob@corocor.nl

Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 |  info@corocor.nl | www.corocor.nl

Nevenvestiging: Heemskesweg 4A | 9936 HG Delfzijl | T: +31(0)596 792004 |  F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | info@corocor.nl 

O n a f h a n k e l i j k  v a k b l a d  v o o r  s c h a d e p r o f e s s i o n a l s

Meer informatie: EMG b.v. | 040 - 84 28 716 | info@excellentmediagroep.nl | www.schademagazine.nl

Neem nu een 
abonnement op 

SCHADE magazine
6 x magazine en 1 x almanak cijfers & trends 

voor 37 euro per jaar

adverteer in SCHADE magazine of in 
onze wekelijkse digitale nieuwsbrief!

MET GRATIS DOORPLAATSING OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE

vraag naar de speciale voorwaarden

Ontvang 
GRATIS onze 
wekelijkse 
digitale 

nieuwsbrief!
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Nieuw keurmerk
voertuigbeveiliging 

INSPECTIE

Elektra-inspectie voor
brandverzekeringen 

EXPERTISE

Een verhaal met
korrels zout 

Onafhankelijk vakblad voor schadeprofessionals JAARGANG 11 | 6 | 2017

Amersfoort  |  Alkmaar  |  Eindhoven  |  Meppel  |  Rotterdam  |  T +31 (0)33 453 50 30

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

RECONDITIONERING PREVENTIEVE REINIGING INSPECTIES TRAINING & ADVIES

RECONDITIONERING
OVERZICHT VAN DE 
DIENSTVERLENERS
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