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Cyberstorm
Volgens de eerste ramingen maakten we vorige maand voor ons
land de op twee na hoogste stormschade van deze eeuw mee.
Stormachtig is het ook In PyeongChang. De harde wind maakt
het veel Olympische sporters moeilijk er een eerlijke wedstrijd
van te maken. Het gevoel van een ‘oneerlijke wedstrijd’ bekruipt
ook bij de cyberstorm. Een belangrijk verschil is dat deze storm
niet meer zal gaan liggen.
Elke moment van de dag zijn cybercriminelen bezig. Zo deden
ze inmiddels geslaagde aanvallen op de geautomatiseerde systemen van de Olympische organisatie. Tezelfdertijd zijn op heel
veel plekken op de aardbol andere online criminelen actief, bijvoorbeeld die in de systemen van een aantal Nederlandse gemeenten inbreken om rekenkracht van de ambtelijke servers te
gebruiken voor het delven van cryptomunten zoals bitcoins, het
nieuwe maar o zo riskante goud. Voor het creëren van die virtuele
munten wordt gebruikgemaakt van blockchain. Deze technologie is overigens heel goed te gebruiken voor legale administratieve doeleinden. Nog voordat alle vragen over blockchain beantwoord zijn, is exploratie ervan raadzaam.
Cyber rukt op in de risicoperceptie van bedrijven. Volgens Allianz
steeg wereldwijd in de top tien van risico’s voor bedrijven cyber
van de derde naar de tweede plaats. Als bedrijven de horizon verder dan tien jaar leggen, staat cyber zelfs op de hoogste plek van
het ereschavot, gevolgd door nieuwe technologieën (zoals autonoom rijden, kunstmatige intelligentie, robotica, domotica, alle
uiteraard zeer gevoelig voor cyberaanvallen) en klimaatverandering. Terug naar de risico top tien nu. In Nederland staat cyber op
plek 2 en in België zelfs bovenaan.
Volgens internationaal onderzoek van Hiscox heeft slechts 11%
van de bedrijven de bewapening tegen cyberrisico’s goed op
orde. In ons land doen de bedrijven het zelfs nog slechter. Niet
meer dan 7% is goed gewapend tegen cyber. Internationaal is cyberverzekering een groeimarkt. De markt komt in ons land geleidelijk aan op gang, met onlangs enkele nieuwe producten zoals
voor particulieren de Cyber Protect Verzekering van VKG en de op
het mkb gerichte Cyberrisk van De Goudse. In de kaasstad is deze
complexe materie niet in een uitgebreide set polisvoorwaarden
vervat, maar in spelregels op één A4tje. Het is in dubbel opzicht
een sprong in het diepe.

volg ons ook op twitter en facebook:
www.schade-magazine.nl
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Cyberrisk is
‘in het diepe springen’
De Goudse Verzekeringen baarde onlangs opzien door met een
zakelijke schadeverzekering te komen zonder de gebruikelijke
gedetailleerde polisvoorwaarden, maar slechts met 16 op één
A-4-tje verwoordde spelregels. Niet dat het hier om een eenvoudig
product zou gaan, integendeel, dat kun je een verzekering van de
cyberrisico’s van een bedrijf niet noemen. ‘Spelregels Cyberrisk’,
zo luidt de kop boven genoemd A-4-tje.

“Wij, De Goudse, helpen u met het voorkomen van een
cyberincident. Als het u toch overkomt, helpen wij u
met het beperken en herstellen van de schade. Is dit
niet mogelijk? Dan ontvangt u een financiële vergoeding. Zo helpen wij u verder met ondernemen”, is de
belofte die de verzekeraar op hetzelfde A-4-tje doet. De
Goudse staat bekend als een verzekeraar met een sterke focus op het MKB. Het familiebedrijf uit Gouda heeft
ruim honderdduizend bedrijven in de boeken. De verzekeraar won in het Adfiz-prestatieonderzoek 2017 de
titel in de categorie ‘schade zakelijk’ en prolongeerde
daarmee de titel van 2016.

Snel sluiten?

Geert Bouwmeester, bestuursvoorzitter De Goudse Verzekeringen:

“Ervaring opdoen met een nieuwe aanpak
van verzekeren”
2
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Gaat het met dit nieuwe product ‘Cyberrisk’ om een
verzekering die - in het verlengde van de dus heel bondig omschreven voorwaarden - erg snel te sluiten is?
En is het zodoende voor de verzekeraar een manier om
eveneens snel het premievolume te vergroten? Wij vragen het bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester (51) en
directeur commercie Bernardo Walta (48). “Dat is alles
behalve zoals we Cyberrisk zien”, reageert Geert Bouwmeester. “We willen vooral de ondernemer in het mkb
voor zijn risico’s oplossingen kunnen bieden, ook voor
cyber. Complicerend bij cyber is, dat alles wat er nu
over bekend is, over een maand al weer verouderd kan
zijn.” Bernardo Walta vult aan: “Voor nu is onze eerste
insteek dat we willen kijken hoe ‘cyber’ zich ontwikkelt.
We hebben uiteraard ook gekeken hoe collegaverzekeraars cyberdekkingen gedetailleerd hebben beschreven in polisvoorwaarden. Het is heel moeilijk hiervoor
goede voorwaarden te schrijven en het is heel knap hoe
zij het gedaan hebben. Wij hebben er dus voor gekozen
het juist niet gedetailleerd te doen, maar het is geenszins een blanco cheque die we hiermee afgeven. Er is
een belangrijke rol voor de assurantie-adviseur weggelegd.”

VE R ZE K E R EN

Risico-inventarisatie
“Die zal, voordat de Cyberrisk-verzekering met een bedrijf gesloten kan worden, eerst een goede risico-inventarisatie bij het bedrijf uitgevoerd moeten hebben”, zo
licht Walta toe. “Daarvoor staat de adviseur de door ons
ontwikkelde tool ‘Boris’ ter beschikking. Bij zo’n inventarisatie wordt overigens niet alleen naar cyber gekeken maar worden alle risico’s van het complete bedrijf
in kaart gebracht en ook voor de klant gevisualiseerd.
Weliswaar kan ‘Cyberrisk’ gesloten worden zowel voor
bedrijven die meerdere polissen bij ons hebben lopen
als voor bedrijven die sec de Cyberrisk-polis willen sluiten, maar het is niet alleen voor ons als verzekeraar nodig om een goed inzicht in een bedrijf te krijgen, ook
voor de adviseur is het uit hoofde van zijn zorgplicht en
zijn goed adviseurschap noodzakelijk om alle risico’s in
hun onderlinge samenhang te kunnen duiden. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een bedrijf
is de adviseur met een risico-inventarisatie wel 5 tot 10
uur bezig, waarvoor een daarbij passende nota door
de adviseur aan zijn klant zal worden gefactureerd. We
sluiten de Cyberrisk overigens uitsluitend af via een
deel van de met ons samenwerkende adviseurs, te weten via de circa 200 EMA’s, waarbij deze afkorting staat
voor ‘Erkend MKB Adviseur’. Dat betreft een door ons
geïntroduceerde erkenning, voor die adviseurs die voldoen aan door ons gestelde eisen ten aanzien van advisering aan het mkb, waarbij een eis is dat advisering
altijd geschiedt op basis van een goede risico-inventarisatie met gebruikmaking van de Boris-tool.” Bij het
te hanteren verdienmodel zal de adviseur niet alleen
met de initiële risico-inventarisatie rekening dienen te
houden, maar ook met de door de verzekeraar vereiste
periodiek uit te voeren risico-inventarisatie, alsook met
het feit dat met een doorlopende provisie wordt gerekend van 20%.

Sterke nadruk op preventie, ondersteuning
en herstel

“Dat het ons niet om het binnenhalen van grote premievolumes gaat, blijkt ook wel uit de cijfers”, zegt Bouwmeester. “We bieden het product nu zo’n drie maanden
aan en hebben er een beperkt aantal gesloten. Het kost
gezien het onderliggende adviesproces sowieso enige
tijd, voordat de productie op gang kan komen. Wel
kunnen we de afgelopen maanden concluderen, dat er
sprake is van een substantiële toename in het aantal
Boris-inventarisaties. Te explosieve groei in het aantal
verzekeringen zou trouwens niet eens wenselijk zijn, in
die zin dat we een deel van het risico herverzekeren (de

Bernardo Walta, directeur commercie De Goudse Verzekeringen:

“Cyberrisk zonder uitgebreide polis
voorwaarden is géén blanco cheque”

herverzekeraar is Gen Re) en dat de getroffen capaciteit
een beperking in zich heeft. We willen het dus kunnen
‘aankijken’, want het is belangrijk om met het bieden
van de ‘Cyberrisk’ geleidelijk aan de cybermarkt beter
te gaan leren kennen. Dat doen we met een product
dat meer nog dan bij andere verzekeringen gericht is
op preventie en – als zich een schade voordoet – op het
op 24/7 basis helpen van de getroffen bedrijven met
het beperken en herstellen van de schade.” Walta: “We
werken daartoe nauw samen met Vest Informatiebeveiliging, een gespecialiseerd bedrijf, dat met ongeveer
30 medewerkers een mkb-omvang heeft, zodat zij zich
zeer goed kunnen indenken in de problematiek van bedrijven die een beperkte schaalgrootte hebben. Vest is
overigens het bedrijf dat al enkele jaren door De Goudse Verzekeringen wordt ingezet voor de ICT-beveiliging;
we hebben dus ruime ervaring met het bedrijf.” De bestuursvoorzitter komt op de nieuwe aanpak terug: “Mij
zijn overigens in de gehele verzekeringsmarkt geen an-

door Jan Schrijver

www.schade-magazine.nl
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Over schade-afwikkeling ontevreden
klant kan zijn probleem voorleggen aan
Raad van Ondernemers

dere producten bekend, die zonder polisvoorwaarden
worden aangeboden. Het is niet alleen dat we met deze
verzekering zonder uitgebreide set polisvoorwaarden
de voor ons nieuwe cybermarkt beter willen leren kennen, we doen bovendien ervaring op met het op een
andere manier tegen verzekeren aankijken. Het is best
mogelijk dat we in de toekomst voor meer producten
een dergelijke aanpak kunnen toepassen.”

Schadebehandeling
De schadebehandeling zal worden uitgevoerd door
de schadebehandelaars die nu ook de diverse mkbschades afhandelen. Zoals eerder opgemerkt, zal er
bij schade een belangrijke rol zijn weggelegd voor de
‘ondersteuning in natura’ door de helpdesk en consultants van Vest Informatiebeveiliging. Maar het begint
allemaal – hieraan zijn 4 van de 16 spelregels gewijd met de adviseur, die met Boris de risico-inventarisatie
uitvoert, waaruit actiepunten volgen die binnen een
aangegeven periode dienen te worden uitgevoerd door
de klant, waarbij de Boris-inventarisatie periodiek
geactualiseerd wordt en risico-wijzigingen aan de adviseur dienen te worden doorgegeven. Een spelregel
geeft aan dat de door De Goudse beschikbaar gestelde
beveiligingssoftware (Sophos) op alle computers van
het bedrijf wordt geïnstalleerd (het te verzekeren bedrijf mag uitsluitend deze software gebruiken of naar
keuze deze software naast de eigen beveiligingssoftware laten draaien).
De verzekeraar zegt (in spelregel 9) toe het bedrijf te
“helpen met het voorkomen, beperken en herstellen
van schade als gevolg van een cyberincident veroorzaakt door cybercriminaliteit”, waarbij (in spelregel 8)
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de beperking wordt aangebracht dat deze criminaliteit
“ICT als middel én doelwit” heeft. Als zo’n cyberincident leidt tot een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens is er dekking tot het verzekerde bedrag op de
polis. Voor aansprakelijkheidsschade als direct gevolg
van een cyberincident, is er dekking tot het verzekerde
bedrag op de polis. Ook voor het verweer bij aansprakelijkheid geldt die dekking. Is herstel niet mogelijk, dan
is er dekking tot het verzekerde bedrag, bijvoorbeeld
voor schade aan software, website of andere digitale
eigendommen alsook data van het bedrijf, maar ook
als het bedrijf die van anderen in beheer heeft. Voor
bedrijfsschade (vergoeding van doorlopende lasten,
verlies van netto winst) is er een dekking van maximaal
26 weken en met een wachttijd van 24 uur. De bepaling
van de premie is afhankelijk van de branche, het soort
bedrijf, de jaaromzet en het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag kan zijn 100.000 euro of 250.000 euro.
Met het Cyberrisk-product richt De Goudse zich op bedrijven met een maximale omzet van 10 miljoen euro in
de sectoren bouw, detailhandel, groothandel, horeca,
persoonlijke dienstverlening en zakelijke dienstverlening.

Raad van Ondernemers
Als de schade niet tot tevredenheid wordt afgewikkeld, gaat de maatschappij in gesprek met de klant.
Als dat niet tot tevredenheid van de klant is, kan deze
zijn probleem voorleggen aan de door de verzekeraar
ingestelde ‘Raad van Ondernemers’, die bestaat uit een
voorzitter en drie ondernemers. Hun advies is bindend
voor De Goudse. “We hebben nog geen ervaring met
schade van ons Cyberrisk-product, zoveel moge duidelijk zijn. Die praktijkervaring zullen we gaan opbouwen en er zal ongetwijfeld een keer sprake zijn van een
‘grijs’ gebied, al kan ik me nu nog niet indenken wat
dat dan zal zijn”, zegt Walta. Bouwmeester valt hem bij:
“Het is met zowel dit nieuwe risico als met deze nieuwe
aanpak toch wat je noemt ‘in het diepe springen’ voor
ons. We zullen niet op alles antwoord hebben en er zal
dan logischerwijs discussie kunnen ontstaan. Daar zitten twee kanten aan: aan de ene kant krijg je het liefst
geen discussie met klanten, aan de andere kant is het
opdoen van ervaring ermee waardevol voor de verdere
ontwikkeling van dit nieuwe product en tegelijkertijd
van de nieuwe aanpak van verzekeren.” <

sch a d e b e d r i j v i g h e d e n

FleetRepair Schadehersteller
van het Jaar

Paris Fintech Award
voor InsureApp

Dubbeldam Schade Zwijndrecht heeft de tweede editie van de
‘FleetRepair Schadehersteller van het Jaar’ gewonnen. De winnaar
is geselecteerd op basis van de prestaties gedurende het hele jaar
2017 in zowel schadeherstel als serviceverlening en klantgerichtheid.
FleetRepair is een landelijk dekkend netwerk van truckschade-specialisten. Dit jaar mag Dubbeldam Schade Zwijndrecht zich ‘FleetRepair
Schadehersteller van het Jaar’ noemen. Dit bedrijf scoorde het beste
op alle genoemde criteria. Zie verder onze website van 25-1-2017.

Op de foto van links naar rechts Wilco van Herk (werkvoorbereider),
Willem van der Linden (werkplaatschef) en Teo Boer (vestigingsmanager)

InsureApp uit Nieuwegein was geselecteerd uit 800 aanmeldingen
om te pitchen op het Paris Fintech Forum. Van de 60 pitches op de 1e
congresdag heeft InsureApp de ‘Paris Fintech Award’ gewonnen voor
beste pitch/startup. Tijdens deze pitch benadrukte InsureApp-CEO
Jochem Davids dat InsureApp een platform is dat banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en retailers kunnen integreren in hun
bestaande apps. “InsureApp zorgt er dan voor dat er op basis van de
smartphone-sensors een profiel van de klant samengesteld wordt. Op
basis van dit profiel verzorgt InsureApp automatische commerciële
triggers voor verzekeringen of coachingnotificaties om bijvoorbeeld
iemand zijn rijgedrag of lifestyle aan te passen.” Zie verder onze website 2-2-2018.

Klaas Brand partner bij VWJ
Per 1 januari 2018 is mr. Klaas Brand, senior expert
werkzaam bij Vanderwal & Joosten BV, partner
geworden.
Klaas is, na werkzaam te zijn geweest binnen de directie van Cunningham Lindsey Nederland BV en daarvoor GAB Robins Takkenberg BV
en EMN Expertise BV, sinds 1 januari 2017 in dienst geweest binnen
Vanderwal & Joosten BV. Daar heeft hij, onder leiding van onder meer
ing. Jurjen Witte, gewerkt aan het verder uitbouwen van de AVB-, techniek- en CAR-portefeuille. Dat heeft geleid tot bijvoorbeeld verbreding
in de agrarische en juridische aandachtsgebieden.
“VWJ kan dan ook op dit moment gezien worden als een multidisciplinair expertisebureau waar technische, milieutechnische, chemische,
agrarische en juridische vraagstukken worden behandeld door vakdeskundige experts. Thans zijn 26 experts werkzaam vanuit 3 kantoren (Rotterdam, Utrecht en Amstelveen).

In 2017 is vanuit zowel het bedrijf als Klaas
de wens geuit om niet alleen gevoelsmatig
onderdeel uit te maken van dit team, maar
ook mee te mogen participeren in het bedrijf
zelf. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2018 Klaas medeaandeelhouder is geworden en als zodanig ook toetreedt tot het managementteam. Dit team bestaat verder uit Gerrit Taal, algemeen directeur
en uit Jurjen Witte, Sydney Boogaard, Roeland Steenvoorden en Sander van Amelsvoort.
Met de toetreding zijn hiermee ook alle aandachtsgebieden vertegenwoordigd in het managementteam en kan, met behulp van alle collega’s, verder worden gebouwd aan het nog beter maken van VWJ”,
aldus het expertisebureau.
Elders in dit blad (zie pagina 30) treft u een artikel aan over de verbreding van VWJ aan de hand van een portret van drie experts.
www.schade-magazine.nl

5

De kunst van het verzekeren

‘van spijker tot spijker’

De een zal vaker naar een museum gaan dan de ander. Musea proberen aantrekkelijk te blijven met speciale
exposities. Zij lenen van andere musea of particulieren. Hoeveel museumbezoekers zouden zich afvragen
wat een wonder het eigenlijk is dat zij tegenover een uniek kunstobject van misschien wel vele miljoenen
euro’s staan? Een object dat mogelijk een wereldreis heeft gemaakt en wellicht vele mensenlevens oud is.
Toegegeven, een wonder is het niet want verklaarbaar, maar wel heel bijzonder, mede mogelijk gemaakt
doordat er verzekeringen bestaan. Tijd voor een update over de vele aspecten van het verzekeren van kunst en
erfgoedobjecten die in de verzekeringsbranche vallen onder de verzamelterm FAJS (Fine Art Jewellery & Specie),
waarbij wordt ingezoomd op het verzekeren in de frequent voorkomende situaties van het ‘bruiklenen’ door
musea.
door Hadassa Schrijver (Bachelor of Arts in Cultural Heritage) en Mischa Schrijver MFP, assurantieprofessional en docent

zamelaars niet zijn meegenomen en de in bedrijven en
andere instellingen aanwezige kunst evenmin. De te
verzekeren waarde is onbekend, maar loopt in Nederland zonder enige twijfel in de vele miljarden euro’s.

Bruiklenen

In de 415 van de ruim 700 Nederlandse musea, die lid
zijn van ‘De Museumvereniging’ in ons land worden
jaarlijks 26 miljoen bezoeken gebracht, waarvan bijna
30% door toeristen. Dat zorgt voor een omzet van ruim
900 miljoen euro, waarvan ongeveer 50% uit subsidies.
Daarmee is deze sector een commercieel interessante
markt voor veel partijen, ook voor de assurantie-industrie. Toch is de aandacht en interesse binnen de
verzekeringsbranche beperkt tot een handjevol verzekeraars, makelaars en expertise-bedrijven. Een niche
dus. En dan te bedenken dat in deze cijfers galerieën,
veilinghuizen, professionele en grote particuliere ver-
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Eigendommen worden in het algemeen om kosten
technische redenen niet verzekerd en bruiklenen wel.
Bruiklenen komen veel voor in de museumwereld.
Wereldwijd stellen musea elkaar hun kunstschatten
ter beschikking voor (tijdelijke of permanente) tentoonstellingen. Dat betekent, dat deze bruiklenen vaak
een hele weg afleggen van ‘spijker tot spijker’. De bruikleengever, het zendende museum (of particuliere verzamelaar), ziet zich graag verzekerd van een adequate
dekking, een professioneel uitgevoerd transport in de
juiste verpakking en daarnaast ook een professionele
schadevaststelling als het mis gaat en er schade aan het
kunstobject ontstaat. Vanzelfsprekend is ook de bruikleennemer, het ontvangende museum, daarbij gebaat,
om hoge claims voor eigen rekening te voorkomen. Het
is namelijk verantwoordelijk voor de verzekering van
de objecten die het leent, zowel van spijker tot spijker
als ‘aan de spijker’. Uit het onderzoek is gebleken dat
veel musea die kunst in bruikleen nemen, overigens
zelden tot nooit te maken hebben (gehad) met claims.
Om een tentoonstelling zo divers mogelijk te maken,
kan de conservator gebruikmaken van bruiklenen. Hij
doet bij het museum waar de bruikleen vandaan moet
komen een verzoek. Er is een specifieke functionaris binnen het museum, de zogenoemde registrar, die
verantwoordelijk is voor het beheer en behoud van de

kunstverzekering

collectie, zoals de klimaatomstandigheden, de manier
waarop het object zich in de tentoonstellingsruimte bevindt (in een vitrine, op een sokkel?), het regelen van
het transport en de verzekering.
Net als bij andere transporten moet bepaald worden
wie het transport regelt tussen de diverse locaties, wie
de premie betaalt en wie aansprakelijk of verantwoordelijk is? Het transport wordt meestal door een erkend
kunsttransportbedrijf gedaan. De kosten van het vervoer zijn meestal voor rekening van de bruikleennemer.
Museale objecten dienen met zorg behandeld te worden. Neem een olieverfschilderij: meestal worden olieverfschilderijen eerst met een glad plastic omwikkeld
dat niet reageert op andere materialen. Daarna kan er
bubbeltjesplastic omheen gedaan worden. Vervolgens
wordt het in een op maat gemaakte kist of huurkist zodanig afgesteld, dat het schilderij optimaal beschermd
wordt. Eisen voor het verpakken van de objecten zijn
onder meer opgesteld in de bruikleenovereenkomst.

Mischa Schrijver MFP (1963) werkt al zijn hele carrière in het verzekeringsbedrijf:
als assurantie-intermediair, docent, auteur en board member bij een internationale
verzekeringsmakelaar. Op dit moment is hij werkzaam in zijn eigen bedrijf (www.
masterbenefits.nl) en betrokken bij de uitbreiding van de Nederlandse tak van de internationale assurantiegroep InsureInternational (zie: www.insurebc.ca). Zijn dochter Hadassa Schrijver (1994) is afgestudeerd erfgoedprofessional aan de Reinwardt
Academie (www.reinwardt.ahk.nl). Dit artikel is gebaseerd op haar onderzoek in binnen- en buitenland als beschreven in haar eindscriptie ‘Schades bij bruiklenen. Een
onderzoek naar de schadevaststelling en -behandeling bij bruiklenen. Een samenwerking tussen de erfgoedinstelling, de assurantiemakelaar, de verzekeraar en de schadeexpert’. Zij volgt dit jaar een nadere studie in het buitenland.

Conditierapport
Hoewel de schadefrequente laag is, komen schades uiteraard wel voor. Soms komt het voor dat een schade
niet gemeld wordt. Dan wordt deze pas ontdekt als het
bruikleengevende museum het object weer uitpakt.
Tijdens het onderzoek kan blijken, dat er onvoldoende
documentatie is om precies te kunnen achterhalen
wanneer de schade ontstaan is. Een hulpmiddel daarbij kan het conditie-rapport zijn. Daarin wordt de con-

ditie van het object op dat moment vastgelegd. Schades en eventuele kwetsbare plekken of onderdelen
van het object worden benoemd zodat daar rekening
mee gehouden kan worden. Het kan dan gebeuren, dat
het laatste gedetailleerde conditierapport al maanden
vòòr het eerste bruikleentransport is gemaakt. Daardoor is niet goed vast te stellen of de schade al bestond
voordat het object op bruikleentransport ging en zal
het ook erg moeilijk zijn om een schade-oorzaak te bepalen. Afhankelijk van de soort schade is de uitkomst
hiervan meestal onbevredigend voor iedere partij. Vragen dringen zich dan op: Waarom mist de juiste documentatie? Hoe kan dat in de toekomst worden voorkomen?

Risicomanagement
Het begint allemaal bij goed risicomanagement. Het is
voor een museum belangrijk om te bepalen welk risico
de collectie loopt bij een bruikleenproces. Uit de praktijk blijkt dat de meeste schades binnenshuis ontstaan.
Daarnaast is risicomanagement de basis van een goede
verzekeringsoplossing. Ten eerste kan men dan bepalen welke risico’s men wel of juist niet zelf kan dragen.
Die afweging bepaalt dan wat en hoe en tegen welke
condities men dan kan verzekeren.
Omdat de verzekeraar ook gebaat is bij een adequate
www.schade-magazine.nl
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Annexatie Krim
Het Allard Pierson Museum dat onderdeel is van UvA Erfgoed heeft te maken (gehad)
met een bruikleen die niet zo soepel verliep. Nu, ruim drie jaar later is het nog steeds
het gesprek van de dag.
Het museum stelde in 2014 de tentoonstelling ‘De Krim, Goud en Geheimen van de
Zwarte Zee’ tentoon. Ten tijde van deze tentoonstelling heeft Rusland het schiereiland De Krim geannexeerd. UvA Erfgoed heeft besloten de objecten die in bruikleen
zijn genomen, niet terug te sturen naar de instellingen die bij het begin van de bruikleenovereenkomst nog bij Oekraïne hoorden. Dit om schadeclaims te voorkomen. Het
is namelijk nu onduidelijk met wie het Allard Pierson Museum nu een contract heeft
afgesloten. Met Rusland of met Oekraïne? In bewaring houden, kost echter geld. UvA
Erfgoed draait namelijk op voor onder andere de opslag- en verzekeringskosten. Voor
verzekeraars is het ook van belang dat duidelijk wordt wie de eigendom heeft en wie
het risico draagt voor eventuele schade na afloop van de afgelopen bruikleenperiode.
Bij het einde van de tentoonstelling zijn conditierapporten opgesteld, zodat aangetoond kan worden in welke staat de objecten bewaard zijn nadat de tentoonstelling
voorbij was.
Ruim twee jaar na dit besluit van UvA Erfgoed werd deze zaak door de musea uit het
Krim-gebied voor de rechter gebracht. Het vonnis luidde, dat UvA Erfgoed de stukken
terug zal moeten sturen naar de musea. Ook zal Oekraïne de kosten voor de bewaring
moeten delen met UvA Erfgoed. Onder andere hiermee is Oekraïne het niet eens en
gaat hiertegen in hoger beroep. De procedure loopt.

Van groot belang bij de risico’s rondom bruikleentransporten is de communicatie. Je kunt te maken hebben
met diverse partijen, zoals de afdeling collectie van het
bruikleennemende museum, de verzekeraar, de taxateur, de tussenpersoon, de transporteur. Zeer belangrijk is ook dat de verzekeringsvoorwaarden aansluiten
op de wensen van het museum. Er moet zo min mogelijk twijfel zijn over de dekking van de polis.

Premievaststelling
Er zijn diverse maatstaven om de premie te bereken.
Zoals de af te leggen reis en/of de standplaats. De premie wordt bepaald door de combinatie van het risico
van het transport, het risico van de verblijfplaats en
eventuele andere risico’s. Aanvullend verzekeren tegen
terrorisme is een optie. Een ‘No-Claims-bonus’ is mogelijk als de klant geen schades heeft gehad tijdens de
verzekerde periode. De bonus bedraagt een percentage
van de betaalde premie. Zeker voor grote tentoonstellingen kunnen door diverse aanvullingen de premies
hoog uitvallen. Grote tentoonstellingen worden veelal
in co-assurantie verzekerd.

Indemniteitsregeling overheid
bepaling van het risico, kan risicomanagement behulpzaam zijn bij het vaststellen van de juiste verzekerde
bedragen. Zo kan onder- of oververzekering worden
voorkomen. Daarbij is een taxatierapport door een erkende taxateur geen overbodige luxe. Voorts kan men
de juiste eigen risico’s bepalen, op basis van enerzijds
de financiële draagkracht van het museum en anderzijds de mate waarin een hoger of lager eigen risico de
premiehoogte zal beïnvloeden.

De overheid wil de culturele sector graag stimuleren
om grote tentoonstellingen te maken met stukken
vanuit de hele wereld. De overheid is zich ervan bewust dat de kosten voor een grote tentoonstelling met
internationale stukken veel geld kost. Daarom heeft
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de indemniteitsregeling ingesteld. De indemniteitsregeling is een
garantieregeling waarbij het Rijk een deel van het risico
van een kostbare bruikleen op zich neemt. Door deze regeling is het voor Nederlandse instellingen makkelijker
om kostbare voorwerpen in een tijdelijke tentoonstelling of voor langdurige bruikleen op te nemen. Door de
hoge waarde van de voorwerpen stijgen de kosten van
de verzekeringspremie, waardoor deze kosten steeds
zwaarder op budgetten drukken. Dankzij de indemniteitsregeling draagt het Rijk in geval van calamiteiten
een deel van het risico, waardoor de verzekeringspremies voor de musea kunnen dalen. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed bepaalt aan de hand van de verzekeringsofferte of de minimale premiekorting 20% bedraagt, het aangevraagde indemniteitspercentage niet
hoger is dan 30% en het maximum indemniteitsbedrag
niet meer bedraagt dan € 75 miljoen.
Doordat de overheid deze regeling ingesteld heeft, kan
de verzekeraar korting geven op de premie, omdat de
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verzekeraar niet het hele verzekerde bedrag hoeft te
dekken. Bij een internationale tentoonstelling, zoals de
tour met ‘Het Meisje met de Parel’ tijdens de verbouwing van het Mauritshuis, werd de verzekering ondergebracht in verschillende landen en bij verschillende
verzekeraars. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de internationale verschillen. Zo heeft zich in
Hongarije een geval voorgedaan dat door middel van
de indemniteitsregeling het gehele schadebedrag vergoed zou worden en het museum dus wilde voorstellen om dan maar niet meer bij te verzekeren, omdat de
overheid toch voor de eventuele schade zou opdraaien.
Dat klinkt interessant, maar is die overheid wel in staat
èn bereid om alle schade te dekken? Is er helder wie er
aansprakelijk is en wat er contractueel opgesteld is in
onder meer de bruikleenovereenkomst?
Een probleem bij het verzekeren van een tentoonstelling met bruiklenen is het op elkaar afstemmen van de
bruikleenovereenkomst en de verzekeringspolis. Wanneer er in de verzekeringspolis gesteld wordt dat de
bruikleennemende partij verantwoordelijk is voor de
ontstane schade, maar in de bruikleenovereenkomst
staat dat de bruikleengevende partij verantwoordelijk
is, dan zijn dat dus tegenstrijdige bepalingen.

Schade bij bruiklenen
Bij schade wordt onderzocht hoe de schade is ontstaan, hoe groot de schade is en of de schade onder

In handdoeken gewikkeld keramiek
Een beginnend kunstenares heeft een expositie in een galerie. Voor aanvang van de
expositie transporteert zij zelf haar kunst naar de galerie. Daar wordt haar kunstwerk
veilig geëxposeerd. Wanneer de expositieperiode weer is afgelopen, vervoert zij zelf
het object weer terug naar haar atelier. Echter, zij heeft het slechts in handdoeken gewikkeld en achterin haar auto gelegd. Bij aankomst in haar atelier komt zij erachter
dat haar keramieken kunstwerk in duigen ligt. Zij gaat er in dit geval vanuit dat haar
kunst verzekerd is en zij een geldbedrag uitgekeerd krijgt voor het totaalverlies van het
object. Maar in dit geval krijgt zij dat niet, omdat zij het kunstwerk niet verantwoord
getransporteerd heeft. Als zij de verzekeringsvoorwaarden goed gelezen had, had zij
kunnen zien dat alleen schade met een verantwoord transport vergoed wordt. Waarschijnlijk had deze kunstenares de polisvoorwaarden niet goed begrepen en mogelijk
wel gedacht dat het onder de dekking zou vallen. Helaas voor de kunstenares worden
door de verzekeraar de polisvoorwaarden strikt gehandhaafd.
Op verzoek van de betrokkene is dit waargebeurde praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

de dekking valt. Wanneer de schade onder de dekking
valt, wordt er gekeken of er gerestaureerd kan en moet
worden. Als alle partijen met restauratie akkoord gaan,
kan een bedrag voor waardevermindering worden uitgekeerd.
De schadebehandelaar komt nog vaak schades tegen
waarbij er geen nulmeting is. Er is nooit een conditierapport gemaakt en er is dus niet bekend wat de conditie van het object was vóór een schade. Dit gebeurt
overigens vaker bij particulieren die uitlenen dan bij
musea.
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De rekening voor de verzekeraar bestaat niet alleen uit
het uitkeren van het ‘directe’ bedrag van de schade.
Andere kosten zijn de expertise van de schade-expert,
de transportkosten naar een restauratiedepot, de restaurator en het transport terug naar de eigenaar.

Afstandsverklaring
Als na een diefstalschade een bedrag uitgekeerd
wordt, dient de eigenaar een afstandsverklaring van
het eigendomsrecht te tekenen, waarmee hij afstand
doet van het object. Wanneer het gestolen object weer
terechtkomt, wordt door middel van de ondertekende
verklaring de verzekeraar de eigenaar van het object.
De vorige eigenaar krijgt dan voorrang op de verkoop
voor de laagste waarde. Als de waarde bij het terugkeren om een bepaalde reden verhoogd is, kan de vorige
eigenaar het object terugkopen voor het lagere bedrag
dat het eerst waard was.

Vrijwaring transporteur
Van een schade die ontdekt wordt nadat het transport
al is afgesloten, wordt de transporteur eigenlijk altijd
gevrijwaard, omdat de transporteur anders door iedereen alsnog aansprakelijk gesteld zou kunnen worden,
en dus zijn werk eigenlijk onmogelijk gemaakt zou worden. Hierdoor wordt er door andere betrokken partijen
vaak met scheve ogen gekeken naar de aansprakelijkheid van de transporteur, omdat die, tenzij het overduidelijk is dat de schade tijdens het transport heeft
plaatsgevonden, altijd is gevrijwaard.

Een premie van honderdduizenden euro’s
Een museum in Nederland heeft voor het jaar 2017 een tentoonstelling ter waarde
van in totaal honderden miljoenen euro’s te verzekeren. De tentoonstelling bevat een
rijke collectie aan moderne kunst met zo’n 90% aan bruiklenen vanuit de hele wereld.
De waarde van met name moderne kunst is recent enorm gestegen. Hierdoor zijn er
enkele objecten bij, die waarden hebben van rond de 20 miljoen euro. Een aantal van
deze topstukken komt uit de VS, en een aantal uit andere landen. Dat is van belang,
want het land van herkomst van het object bepaalt mede de premiehoogte. Sommige
stukken komen van dichterbij dan 500 km van het bruikleennemende museum en
andere stukken bijvoorbeeld die uit de VS vallen in de polis onder het kopje ‘Wereldwijd’. De premie voor de objecten onder ‘wereldwijd’ is hoger. Uiteindelijk wordt de
premie voor de overige stukken die uit andere delen van Europa komen, opgeteld bij
de premie van de topstukken. Het museum heeft ervoor gekozen om zich niet tegen
terrorisme te verzekeren en achteraf zo mogelijk een No-Claims-bonus te ontvangen.
De totale premie loopt in de honderdduizenden euro’s.

daarmee te vereenvoudigen. Dit zal uiteindelijk zorgen
voor een soepeler proces voor alle betrokken partijen
en waarschijnlijk leiden tot nog minder schades en dus
lagere premies, hetgeen in het hogere belang is van het
behoud van én toch zichtbaar zijn van het Cultureel Erfgoed. <

Geen zware beveiliging
Zelfs een klein museum heeft al snel voor miljoenen
aan kunst in huis. De verzekeraar stelt geen zware
specifieke eisen voor de beveiliging van de kunst. Een
huis-tuin-en-keuken-camerasysteem en een suppoost
zijn al snel voldoende. Het is ook lastig om in een museumzaal risico’s te vermijden als er de hele dag bezoekers zijn. In theorie zou het voor de acceptant prettig
zijn om veel eisen te kunnen stellen aan zijn klanten,
maar in de praktijk kan dat niet.

Standaardiseren bruiklenen
Het verdient aanbeveling om de wijze waarop bruiklenen nu worden aangepakt, te standaardiseren en

www.schade-magazine.nl

11

De aanpak van witwassen:
meer dan ooit noodzakelijk
Het thema witwassen staat dankzij de Panama Papers en de
Paradise Papers meer dan ooit in de belangstelling. Aan zowel
de preventieve als de repressieve kant is er volop aandacht
voor. Preventief wordt de wetgeving en het beleid op dit
gebied verstevigd, zoals met de vierde anti-witwasrichtlijn.
Daarnaast wijst toezichthouder De Nederlandsche Bank
steeds nadrukkelijker op het belang van geïntensiveerde
transactiemonitoring. En de FIOD draagt actief bij aan
het vergroten van de kennis over witwassen en corruptie.
Aan de repressieve kant blijven de ontwikkelingen op het
gebied van opsporing en vervolging doorgaan. De jaarlijkse
stroom witwasjurisprudentie laat zien dat de opsporings- en
vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader
inzake witwassen continu wordt aangescherpt. Over deze
en andere onderwerpen ging het negende jaarcongres van
Studiecentrum Kerckebosch over de aanpak van witwassen, op
donderdag 23 november 2017 in Hotel Breukelen.
Het congres over de aanpak van witwassen werd ingeleid door dagvoorzitter prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA,
hoogleraar Accountancy aan Business Universiteit Nyenrode en tevens hoogleraar Forensische Accountancy
aan Universiteit Leiden. Hij wees er om te beginnen
op dat uit het aantal deelnemers, meer dan honderd,
mag worden afgeleid dat het onderwerp witwassen
momenteel een echt ‘hot item’ is. “Er is nationaal of
Europees altijd wel iets aan de hand wat het de moeite
waard maakt u erop te attenderen”, aldus Pheijffer.
“Belangwekkend is bijvoorbeeld het debat over de fiscaliteit en de verschillen in belastingheffing tussen de
diverse landen en belastingsystemen die er zijn en die
allerlei routes voor ontduiking en ontwijking mogelijk
maken. En zo zijn er tal van onderwerpen die het de
moeite waard maken opnieuw een congres over deze
thematiek te organiseren.”

Transparency International
De eerste spreker was mr. Anne Scheltema Beduin, algemeen directeur van Transparency International Nederland. De NGO Transparency International werd in 1993
door acht voormalige medewerkers van de Wereldbank
opgericht en brengt jaarlijks de Corruption Perception
Index uit, een meting van hoe inwoners van landen de
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integriteit van hun eigen publieke instellingen inschatten. In de laatstverschenen index staat Nederland op
de achtste plaats, maar de trend is dat Nederland op
de lijst aan het dalen is. “Het besef groeit dat we in Nederland ook met het probleem hebben te maken en dat
probleem zullen moeten aanpakken”, aldus Scheltema
Beduin. In 2016 en 2017 heeft Transparency International Nederland met vijf andere landen onderzoek gedaan naar de wijze waarop uiteindelijk belanghebbenden (zogenoemde UBO’s: ultimate beneficial owners)
verborgen blijven. De vierde anti-witwasrichtlijn moet
hierin verandering brengen, maar juist de vergelijking
tussen zes Europese landen biedt een interessant scala
aan ontduikingsmogelijkheden en creatieve oplossingen van criminelen die detectie en opsporing van
witwassen en gerelateerde delicten moeilijk maken.
Scheltema Beduin besprak onder meer hoe wat dat
betreft de situatie in Nederland is. Zij gaf aan dat er in
Nederland zo’n 12.000 brievenbusmaatschappijen zijn,
waar jaarlijks 4.000 miljard euro door stroomt. “Ook
al wordt maar een klein deel daarvan niet belast, dan
gaat het nog steeds om een enorm groot bedrag”, aldus Anne Scheltema Beduin. In haar presentatie ging
zij verder in op enkele tekortkomingen in voorgenomen
wetgeving. Zo wordt er niet voorzien in een register van

a a n pa k W IT W A S S EN

Anne Scheltema Beduin

Dirk Kolkman

de UBO’s van buitenlandse trusts en zijn er onvoldoende waarborgen dat de informatie in het UBO-register
toereikend, accuraat en actueel zal zijn.

in de Wwft als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn.
Onder meer is van belang dat instellingen hogere boetes kunnen worden opgelegd voor het niet naleven van
de meldingsplicht en van de verplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek.

Bureau Financieel Toezicht
De tweede spreker, mr. Dirk Kolkman, is supervisor bij
het Bureau Financieel Toezicht. Dit bureau heeft de
wettelijke taak integraal toezicht te houden op notarissen en gerechtsdeurwaarders, evenals op accountants,
belastingadviseurs, administratiekantoren en juridisch
adviseurs. De wettelijke basis van dit toezicht is met
name de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het toezicht geschiedt
enerzijds risicogericht, op basis van signalen vanuit bijvoorbeeld politie en Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, FIOD, Meld Misdaad Anoniem, mediaberichten,
andere toezichthouders en eigen onderzoeken, en anderzijds vanuit de Wwft. Hierbij is dan bijvoorbeeld aan
de orde of alle cliënten en ook alle UBO’s van cliënten
zijn geïdentificeerd, of er risicovolle cliënten zijn, of er
ongebruikelijke transacties zijn geconstateerd en of die
dan tijdig en volledig zijn gemeld, en of het kantoor en
het personeel voldoende op de hoogte van witwasrisico’s zijn. Kolkman besprak in zijn presentatie verschillende bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke casussen en kwam op grond daarvan tot
een aantal aanbevelingen voor de praktijk. Voor elke
professional is het vooral belangrijk, zo zei hij, een kritische instelling aan de dag te leggen, door goed door te
vragen en antwoorden vast te leggen. Daarnaast moet
ervoor worden gezorgd dat kantoormedewerkers goed
zijn opgeleid, een goed risicobewustzijn hebben en op
de juiste wijze dossiers aanleggen. Kolkman besloot
zijn presentatie met een bespreking van de wijzigingen

De Nederlandsche Bank
Maarten Ligthart RA FFE, toezichthouder specialist
thematisch toezicht integriteit bij De Nederlandsche
Bank, besprak op het jaarcongres het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen. Hij wees
om te beginnen op het maatschappelijk belang ervan,
maar transactiemonitoring is ook essentieel voor opsporingsautoriteiten en het voorkomt reputatierisico
voor de monitorende instelling. Ligthart gaf enkele

Maarten Ligthart
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Peter van Leusden

Ewout Langemeijer

voorbeelden van instellingen die in de fout waren gegaan en daarvoor stevig werden beboet. Zo kreeg Habib Bank Limited, de grootste bank van Pakistan, door
het New York State Department of Financial Services
een boete van 630 miljoen dollar opgelegd voor een
ontoereikende transactiemonitoring. En de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch moest onlangs in het
Verenigd Koninkrijk een boete van 35 miljoen pond betalen voor het niet melden van miljoenen transacties.
Het Nederlands normenkader voor transactiemonitoring heeft SIRA als uitgangspunt: de Systematische
Integriteit Risico-Analyse. Hierop kunnen instellingen
hun beleid, processen en procedures baseren, met
‘good governance’ als beoogd resultaat daarvan. Deze
governance uit zich vervolgens in het hart van het normenkader, namelijk het transactiemonitoringsysteem,
waarin regels zijn vastgelegd voor de aanlevering en
kwaliteit van data, de IT-controles, de kwaliteit van
indicatoren, scenario’s, ‘red flags’ et cetera. Maarten
Ligthart besprak bij dit kader onder meer de wezenlijke onderzoeksvragen, de ‘business rules’ ter detectie
en de scenario’s bij betaalinstellingen en de compliancefunctie binnen die instellingen. Hij sloot af met een
aantal vervolgstappen van De Nederlandsche Bank als
toezichthouder. De sector en overige stakeholders mogen een intensievere dialoog verwachten, evenals de
publicatie van ‘guidance’-documenten voor banken en
betaalinstellingen. In 2018 zal een accent op risico’s van
terrorismefinanciering worden gelegd.

tatie de corruptiebestrijding in de praktijk. Hij schetste
eerst de omgeving waarin het ACC zijn werk moet doen:
een maatschappij waarin corruptie bijna aan de orde
van de dag is. Ook in Nederland! Van Leusden wees wat
dat betreft op een corruptiezaak van Shell in Nigeria en
smeergeldaffaires van Ballast Nedam in Saoedi-Arabië
en van het in Amsterdam gevestigde VimpelCom in
Oezbekistan. Van Leusden besprak het wettelijke kader van omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en
bedrog, de signalen die op deze misstanden wijzen en
de constructies die ervoor worden aangewend. Over
de afdoeningen en de effecten daarvan zei hij: “We
proberen hard op te treden, we proberen bij bedrijven
flink indruk te maken. Zelfmelders proberen we te belonen en te helpen, bijvoorbeeld door samen onderzoek te doen. We kijken veel naar hoe de Amerikanen
dat doen. Amerikaanse advocaten gaan er lang niet
zo vaak met een gestrekt been in zoals in Nederland
vaak wel gebeurt. De Amerikaanse advocaten zoeken
in een veel eerder stadium samenwerking om te kijken
wat ze met elkaar kunnen vinden. De zaken die in Nederland spelen, komen vaak voor de rechter en daar
komen dan transacties uit. Toch blijf ik zeggen dat het
bij die grote zaken veel efficiënter is om met de desbetreffende bedrijven afspraken te maken. Wij kunnen
met bedrijven heel andere regelingen treffen dan een
rechter kan opleggen. Wij kunnen aan mediation doen,
wij kunnen compliance-eisen stellen, we kunnen zelfs
afdwingen dat de problemen met de Belastingdienst
of De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële
Markten worden opgelost. We kunnen een bedrijf ook
een zelfreinigende werking opdragen, door mensen die
bij de misstand betrokken waren te ontslaan of door te

FIOD
Peter van Leusden, projectleider van het Anti Corruptie
Centrum (ACC) van het FIOD, behandelde in zijn presen-
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ben het in de afgelopen jaren bij de verschillende toezichthouders behoorlijk verbruid. Dagvoorzitter Marcel
Pheijffer noemde het dan ook moedig dat Langemeijer
was gekomen om het congres toe te spreken, en prees
de maatregelen binnen de trustkantoren ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, maar
gaf erbij aan dat deze onder grote druk vanuit de toezichthouders tot stand waren gekomen. Bovendien
moest Langemeijer toegeven dat een verzwaring van
de zelfregulering vanuit Holland Quaestor tot een terugloop van het aantal leden leidt, hetgeen natuurlijk
geen goed teken is.

Follow the Money
Eric Smit

helpen bij het vinden van bewijs. Dat soort aspecten
kunnen we afdwingen door met bedrijven samen te
werken.”

Holland Quaestor
Mr. Ewout Langemeijer, bestuurslid en secretaris van
Holland Quaestor, sprak als het ware in het hol van de
leeuw. Holland Quaestor is de vereniging van Nederlandse trustkantoren en juist de trustkantoren heb-

Het jaarcongres over de aanpak van witwassen zou niet
volledig zijn zonder de traditionele ‘clash’ van de strafrechtadvocaat aan de ene kant en de witwasofficier
aan de andere kant. Deze rollen werden dit jaar ingevuld door respectievelijk mr. Bart Nooitgedacht, advocaat en partner bij De Roos & Pen Strafrecht Advocaten, en mr. Cor Kok, witwasofficier bij het Functioneel
Parket te Amsterdam. Het congres werd afgesloten met
een column van Eric Smit, journalist van het platform
voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. “Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet” was zijn meer
dan toepasselijke thema. <

Peter Korteland overleden
Zaterdag 20 januari jl. is Peter Korteland op
79-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij was met
name bekend als de markante directievoorzitter van
Nieuw Rotterdam binnen welke verzekeraar hij een
lange en succesvolle carrière maakte.
Hij trad in 1963 in dienst op de boekhouding van de Rotterdamse
verzekeraar, die een belangrijke positie innam op bijvoorbeeld de
transportmarkt en waarvan gerenommeerde captive-tussenpersonen deel uitmaakten (zij vormden de wortels voor het ontstaan
van Unirobe). Nieuw Rotterdam werd in 1995 overgenomen door
UAP Nederland en Peter Korteland werd voorzitter van de raad van
bestuur van het gevormde UAP-NieuwRotterdam.
Voor degenen die hem gekend hebben, zal de omschrijving als een
‘wat bonkige man’ herkenbaar kunnen zijn. Het was een uit de
klei getrokken man, die weliswaar niet in Rotterdam geboren was,
maar die zich wel de Rotterdamse directheid had eigengemaakt.

i n m e mor i a m

Die door zijn aanwezigheid ontzag
inboezemde bij zijn medewerkers
en bij zijn gesprekspartners, zonder
dat dit echter tot afstand leidde.
Hij ontpopte zich tot een leider, die
prima voor een ieder benaderbaar
bleef en die dicht bij de werkvloer stond. Die daarbij geenszins
een verzekeringstechneut was, maar een generalist die met een zoals dat in ons land gewaardeerd wordt - gezond boerenverstand
een bedrijf wist te leiden en liet groeien.
Hij vertrok bij het bedrijf in 1998 en maakte de integratie met die
andere Franse gigant, AXA, niet meer mee. Na 35 jaar één werkgever te hebben gediend, was ook zijn laatste functie van niveau: hij
trad in dienst van De Hypothekers Associatie als directievoorzitter. Die functie vervulde hij tot zijn pensioen in 2001. De foto van
Peter Korteland is uit het 20 jarig jubileumboek van De Hypothekers Associatie.
www.schade-magazine.nl
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d e j e u g d v a n t e g e n woor d i g
Waarom ben je schade-expert geworden?
Na mijn studie Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam heb ik een
jaar bij een architectenbureau gewerkt. Ik voelde mij al gauw opgesloten op kantoor en merkte dat de functie bouwkundig tekenaar
voor mij weinig uitdagend was. Ik ben vervolgens op zoek gegaan
naar een nieuwe baan. Na wat speurwerk stuitte ik op de advertentie
“bouwkundig schade-expert”. Na mij te hebben ingeleefd in de functie, heb ik gesolliciteerd. Ik werk nu al weer acht jaar met veel plezier
bij DEKRA.
Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Nuchter, leergierig, optimistisch, inlevingsvermogen, eigenwijs
Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als schadeexpert?
Nuchterheid. Het vak schade-expert brengt de nodige druk met zich
mee. Door nuchter te blijven, trek ik dingen mij niet persoonlijk aan
en kan ik helder blijven denken.
Wie is je grote leermeester?
Meerdere collega’s hebben mij de eerste jaren bij DEKRA op weg geholpen en staan nog steeds voor mij klaar. In het bijzonder noem ik
Rudolf van der Werff. Hij was de eerste jaren mijn mentor en heeft mij
de fijne kneepjes van het vak geleerd.
Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Als ik met een oudere collega, met grijs haar, op stap ben voor een
omvangrijke schade waar bijvoorbeeld mijn collega de schade aan de
inhoud in behandeling heeft genomen en ik het bouwkundige deel,
dan gebeurt het nog weleens dat ik genegeerd word tijdens een gesprek met betrokken partijen. Dat heb ik dan al snel in de gaten en
probeer dat te tackelen door vaak het woord te nemen. Je merkt dat
de jongeren in de markt het meer moeten laten zien dan de ouderen.
Als man je baard laten staan, helpt ook mee.
Favoriete app?
Voetbal Inside, continu op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond het voetbal. Saai hè?
Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Na de orkaan “Irma” ben ik met collega’s afgereisd naar Sint Maarten om daar voor Nederlandse en, met name, lokale opdrachtgevers
schades te behandelen. Ik heb in de afgelopen 8 jaar veel gezien, maar
wat “Irma” heeft aangericht blijft nog lang op mijn netvlies staan. Het
gehele eiland, het Franse en het Nederlandse deel, was voor 95% beschadigd. Met name de eerste weken leek het net één grote spookstad. Ik was onderdeel van de tweede shift en kwam in een gespreid
bedje terecht. Mijn collega’s van de eerste shift hadden na enkele
weken afzien, een huis, internet en een goede werkplek kunnen regelen. Tijdens mijn eerste week op het eiland leek het net of ik weer
helemaal opnieuw moest beginnen met het vak. Alles was namelijk
anders: de taal, de mensen, de cultuur, de materialen, de klanten, de
manier van schadebehandeling, etc. We moesten het wiel opnieuw
uitvinden. Dat was gelukt en we hebben met heel veel plezier, uiter-

aard gepaard met bloed, zweet en tranen, onze klanten bediend en
honderden schades opgepakt en geregeld. Het was een ervaring om
nooit te vergeten. Van een heel andere orde, maar wat me ook altijd
zal bijblijven, is de eerste grote brand die ik mocht oppakken zes jaar
geleden. Een grote brand in een museum waar alleen het gebouw was
verzekerd. Ondanks dat alle inhoud nagenoeg als verloren moest worden beschouwd en niet was verzekerd, bleef de gedupeerde optimistisch. Omdat het museum is ontstaan door een uit de hand gelopen
hobby van de gedupeerde, greep het mij aan dat hij nagenoeg alles
kwijt was en opnieuw moest beginnen. Een jaar na oplevering van de
herstelwerkzaamheden werd ik door de verzekerde uitgenodigd. Hij liet
mij zien dat er met veel vrijwilligers was gewerkt aan de museumstukken en dat een groot deel was gered en weer tentoon kon worden gesteld. Vanwege de menselijke kant is deze schade mij altijd bij gebleven.
Wat is de laatste film die je hebt gezien?
“The Killing of a Sacred Deer”. De moeite om te kijken. Het is een
mysterieuze en niet voorspelbare film.
Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
“Laat mij maar ff”
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Zuid-Frankrijk. Niet vanwege de Fransen, maar ik blijf mij verbazen
over de mooie natuur. We kunnen als gezin onze lol op, zwemmen,
mountainbiken, stedentrips en relaxen.
Waaraan moet een goede collega voldoen?
Een goede collega is behulpzaam.
Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Ik zou willen dat mensen wat meer “open minded” worden. Niet zo
snel een conclusie trekken op basis van je eerste gevoel. Iemand die
open minded is, laat zich niet belemmeren door zijn overtuigingen
of ervaringen uit het verleden. Wanneer je met een open mind in de
wereld staat, sta je open voor nieuwe ideeën, ervaringen, theorieën,
mensen en levenswijzen. Voorkomt een hoop ellende denk ik.
Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
De welbekende verjaardagspraat over de slechte ervaringen van mensen met verzekeraars en schade-experts. “Ze komen alleen maar geld afpakken”. Ach, daar zijn we aan gewend. Als zo’n gesprek ontstaat, pak ik
mooi de kans om te vertellen hoe boeiend deze markt is en hoe bijvoorbeeld mijn werkdag eruit kan zien. Dat vinden mensen toch wel boeiend.
Als je geen schade-expert was geworden, welk vak had je dan
gekozen?
Het huis waar ik met mijn vrouw en kinderen woon heb ik, met hulp
van anderen, volledig verbouwd. Klussen is dan ook mijn hobby. Als ik
geen schade-expert zou zijn geworden, had ik waarschijnlijk een bus
gekocht met gereedschap en allround klusjesman geworden.
Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Vanzelfsprekend is kennisoverdracht in onze branche van levensbewww.schade-magazine.nl
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d e j e u g d v a n t e g e n woor d i g
lang. De jongeren kunnen veel opsteken van de senioren als het gaat
om kennis. Andersom denk ik dat senioren veel van jongeren kunnen
opsteken als het gaat om de nieuwe manier van werken. Tijden zijn
veranderd als het bijvoorbeeld gaat om communicatie. Je merkt dat
klanten steeds kortere lijnen willen en sneller bediend willen worden.
Ik denk dat de jongeren dat sneller oppakken dan de ouderen.
Wat zal Brexit voor gevolgen hebben op de economische situatie
in het algemeen en op de verzekeringsbranche in het bijzonder?
Het Verenigd Koninkrijk is voor de handel meer afhankelijk van de EU
dan omgekeerd. Dus ik verwacht niet dat onze economie er veel last
van gaat krijgen. Voor wat betreft de verzekeringsmarkt denk ik dat
het VK wel zo slim is om te voorkomen dat verzekeraars vertrekken
uit Londen en zich gaan vestigen in Europa. Ik heb namelijk begrepen
dat Lloyd’s of London circa 12 miljard pond per jaar in de economie
pompt en dat het 34 duizend banen oplevert. Ze zullen wel met soepele regels moeten komen. Een storm in een glas water.
Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
De flexibiliteit in mijn werk is aantrekkelijk. Als expert draai je een
beetje je eigen winkel binnen een groot bedrijf. Je wordt vrijgelaten
in het indelen van je tijd en in de manier van werken. Ik ben ervan
overtuigd dat door deze (nieuwe) manier van werken je meer uit je vak
haalt en het langer volhoudt.
Het meest onaantrekkelijk van mijn werk is het af en toe moeten samenwerken met mensen die inhoudelijk weinig in te brengen hebben
en met name bezig zijn met het indienen van de eigen declaratie.
Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Mijn favoriete band Coldplay, in het Goffertpark in Nijmegen.
Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
De kampioensposter van Feyenoord (1998/1999). Het heeft even geduurd, maar vorig jaar kon ik weer een kampioensposter ophangen,
nu op de kamer van mijn zoon.
Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Wat mij betreft wel in de expertisebranche. Op het laatste Rendezvous d’expertise ben ik geschrokken van de hoeveelheid grijze hoofden. Gelukkig is dat de laatste tijd aan het veranderen. We zijn niet
voor niets gestart met de commissie “Jong NIVRE”. Je ziet bij diverse
expertisebureaus inmiddels dat men is begonnen met verjonging.
Ook bij DEKRA zijn er de afgelopen paar jaar veel jonge mensen aangenomen waardoor ons team qua leeftijd evenwichtig is. Ik ben best
lang een van de jongsten geweest. Nu heb ik de eer om zelf een jonge
collega op te leiden.

dam. Met name het wijnarrangement valt in de smaak. Maar Vicini in
Kralingen is ook een van mijn favorieten.
Wat moet de nieuwe regering meteen aanpakken?
Ik voorspel dat de digitale criminaliteit steeds meer zal gaan toenemen en ik hoop van harte dat de nieuwe regering voldoende geld vrijmaakt om dat te bestrijden.
Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Wat mij betreft de oprichting van de commissie ‘Jong NIVRE’. Vanuit de
branche is er zeer positief gereageerd op dit initiatief van het NIVRE.
We willen studenten laten zien hoe boeiend de verzekeringsbranche
is en startende experts enthousiast maken om lid te worden van het
NIVRE.
Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak?
Mijn doelstelling is dat ik er alles aan wil doen om plezier te houden
in mijn werk. Klinkt vanzelfsprekend, maar je moet voorkomen dat je
werk een sleur wordt. Het voordeel van ons vak is dat iedere dag weer
anders is en dat er genoeg verrassingen zijn. Dat plezier vind ik overigens niet alleen als ik op pad ben voor een schade, maar ook in het
contact met klanten en het delen van kennis.
Ook wil ik aan mijn klanten de meerwaarde van een expert laten zien,
zowel nu alsook in de toekomst. Ik ben er heilig van overtuigd dat de
expert een heel belangrijke rol heeft in het schadeproces.

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Dat de verzekeringsbranche zo groot is!

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man in een saai grijs pak’ / ‘een
grijze muis’ wordt?
Het gaat er niet om hoe je eruit ziet maar wat je in je mars hebt en wat
je meerwaarde is voor je klanten. De verzekeringsmarkt staat bij leken
misschien bekend om de grijzenpakkenbranche, maar dat is sterk aan
het veranderen. Het draait steeds meer om de inhoud dan om het uiterlijk vertoon. Gelukkig verdwijnt de stropdas heel langzaam uit het
straatbeeld.

Wat weet nog niemand van je?
Dat wil ik graag zo houden.

Wat is je levensmotto?
Soms ligt de waarheid gewoon niet in het midden.

Wat is je favoriete restaurant?
Mijn vrouw en ik blijven terugkomen bij restaurant Kade87 in Rotter-

Wat is je favoriete sport?
Voetbal. Maar dat was denk ik al wel duidelijk.
www.schade-magazine.nl
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Heeft de opzetclausule
zijn langste tijd gehad?
De traditionele decemberbijeenkomst in de mastercursus Aansprakelijkheid en Verzekering voor professionals
op de Erasmus School of Law in Rotterdam, op donderdag 7 december 2017, ging dit jaar over de opzetclausule.
Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter prof. mr. J.H. Wansink, die tot zijn emeritaat in 2011
bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam was, waren vijf lezingen
geprogrammeerd die over uiteenlopende aspecten van de opzetclausule handelden. In zijn welkomstwoord
sprak Wansink over zijn betrokkenheid bij de opzetclausule. Hij maakte deel uit van zowel de commissie die zich
in 1980 over de formulering ervan boog als de commissie die dat in 2000 nog eens deed.

“Sinds ongeveer 1980, toen we voor het eerst serieus
over de opzetclausule gingen nadenken, is er niet zo
veel veranderd”, aldus Han Wansink. “Die clausule is
voortdurend een bron van onduidelijkheid gebleken en
voor sommigen van u een bron van onaanvaardbaarheid. In 2000 schreef ik in een artikel dat de opzetclausule een januskop in beweging is. Als je naar het programma van vandaag kijkt, is dat eigenlijk nog steeds
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zo. De centrale vraag is nog steeds dezelfde en geeft een
dilemma weer. Handhaven we verzekeringsrechtelijke
basisbeginselen tegenover de verzekerde dader, waarbij we dus echt met een uitsluiting van opzet bezig zijn?
Of gaan we de aansprakelijkheidsverzekering denaturaliseren door van de verzekeraar een betaalkantoor
te maken ten gunste van de benadeelde derde? En dat
zou dan betekenen dat er eigenlijk geen ruimte meer is

a a n spr a k e l i jkh e i d

Jonathan Overes

Han Wansink

voor de opzetclausule.” Voor een goed begrip van een
en ander: de opzetclausule in verzekeringsvoorwaarden stelt dat de aansprakelijkheid van een verzekerde
niet is gedekt voor schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit diens opzettelijk en tegen een persoon of
zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten.

Ja- en nee-kampen

Opzetladder
Jonathan Overes, advocaat bij Kennedy Van der Laan,
besprak in zijn inleiding om te beginnen de zogenoemde ‘opzetladder’. Deze bevat zes trappen (van minder
zwaar naar zwaar): schuld, merkelijke schuld, roekeloosheid of grove schuld, voorwaardelijk opzet, opzet
als zekerheidsbewustzijn en opzet als oogmerk. In 1980
luidde de opzetclausule nog als volgt: “Uitgesloten is
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade,
die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten.” Deze clausule heeft, volgens een
arrest van de Hoge Raad (Aegon/Van der Linden), “geen
verdere strekking dan van de dekking uit te sluiten de
aansprakelijkheid van een verzekerde die het in feite
toegebrachte letsel heeft beoogd of zich ervan bewust
was dat dit letsel het gevolg van zijn handelen zou zijn”.
In 2000 werd daarom de nieuwe opzetclausule geformuleerd, die hierboven is aangehaald. Het belangrijkste in deze nieuwe clausule is, volgens de toelichting
erbij, de koppeling van het opzet aan de gedraging
zelf en niet meer aan het gevolg van de gedraging. Het
opzettelijk karakter van de gedraging moet uit de gedraging zelf worden afgeleid. De vraag die Jonathan
Overes aan de orde stelde, was of het voorwaardelijk
opzet nu wel of niet onder de opzetclausule valt.

Het antwoord op deze vraag verdeelt verzekerings
rechtelijk Nederland in een ja en een nee-kamp. De
hoogleraren Han Wansink (emeritus) en Mop van
Tiggele-van der Velde behoren tot het ja-kamp en
weten zich daarbij gesteund door uitspraken van de
Rechtbanken Arnhem en Rotterdam, het Hof ArnhemLeeuwarden en het Hof Den Haag. Ook het nee-kamp
kent overigens rechtsgeleerden van naam, die eveneens op gerechtelijke uitspraken kunnen bogen. Volgens Overes is de vraag die hij opwierp een strikvraag.
De vraag veronderstelt immers dat het bedoelde opzet
op het gevolg ziet, maar dat is niet zo. Het opzet ziet
nu op de gedraging. Toch rekent Overes zich tot het jakamp, onder meer omdat er volgens hem logischerwijs
sprake is van een opzettelijke gedraging als er sprake
is van voorwaardelijk opzet. Vervolgens had Jonathan
Overes nog een vraag voor zijn gehoor, namelijk of het
opzet van de opzetclausule ook op de wederrechtelijkheid ziet. In dit geval kwam hij tot een ontkennend
antwoord. De crux van de opzetclausule is niet de opzettelijke gedraging, concludeerde hij tot slot, maar
de gerichtheid ervan tegen de persoon of de zaak. Die
gerichtheid veronderstelt een – minimale – intentie op
het gevolg. “Een opzetclausule zonder impliciete opzetladder blijkt onbestaanbaar”, aldus Overes. “De opzetclausule behoeft in dit verband herziening.”

Onaanvaardbaar beding
Peter Verbeek, senior raadsheer bij Gerechtshof Den
Haag, besprak als tweede spreker de opzetclausule als
onaanvaardbaar beding en artikel 6:248 BW als poortwww.schade-magazine.nl
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Peter Verbeek

wachter. In genoemd artikel is bepaald dat een tussen
partijen overeengekomen regel niet van toepassing
is voor zover die in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit artikel kan als poortwachter worden
beschouwd, volgens de Hoge Raad (in het valschermzweeftoestelarrest), wanneer een verzekeraar in de
primaire omschrijving van de dekking bepaalde evenementen heeft uitgesloten. Het uitgangspunt is dan
immers dat een beroep op de primaire dekkingsomschrijving niet met succes kan worden afgeweerd met
de stelling dat een beroep van de verzekeraar daarop
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, met als argument dat de redenen waarom de verzekeraar dit soort evenementen niet wil verzekeren zich in het concrete geval niet voordoen. Met
de dekkingsomschrijving heeft de verzekeraar immers
de grenzen omschreven waarbinnen hij bereid was
dekking te verlenen, hetgeen hem vrijstond. Verbeek
besprak met dit uitgangspunt in het achterhoofd een
groot aantal arresten, bijvoorbeeld over de uitstroom
van melasse uit een opslagtank bij Europoint in Rotterdam en recent het Bosentan-arrest als – voorlopig?
– sluitstuk.

Toepassing en uitleg
In het tweede deel van zijn presentatie besprak Peter
Verbeek een aantal gerechtelijke uitspraken die licht
werpen op de toepassing en uitleg van de opzetclausule. Denk hierbij aan de kwestie met het bierglas in
een café in Hellevoetsluis, de tak die op een fietspad
was gelegd en de twee zaken over het ‘shaken baby’syndroom. In het algemeen geldt bij de toepassing en
uitleg van de opzetclausule dat er sprake moet zijn van
consumentenbescherming, dus dat bij twijfel de uitleg
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moet worden gekozen die voor de verzekerde het gunstigst is. Dit vereist om te beginnen dat een beding (gelet op de aard, de algehele opzet en de voorwaarden
van het contractuele kader waarvan het beding deel
uitmaakt, en gelet op de juridische en feitelijke context
ervan) een kernprestatie van dat contractuele kader
vastlegt, die er als zodanig kenmerkend voor is. Het
vereist daarnaast dat het beding duidelijk en begrijpelijk is. Aan dit laatste vereiste, het ‘transparantievereiste’, gaf Verbeek nog een uitgebreide nadere invulling.
Het criterium daarbij is dat de consument normaal
geïnformeerd, redelijk omzichtig en oplettend is. Toch
kan het niet worden uitgesloten dat de consument de
draagwijdte van het beding niet heeft begrepen, ook al
is het grammaticaal correct opgesteld. In ieder geval
prevaleert bij onduidelijkheid de voor de consument
meest gunstige interpretatie.

Op B1-niveau
Berry Pasztjerik, advocaat bij Van Traa Advocaten, besprak de opzetclausule op B1-niveau en vooral ook wat
de rechter daarmee doet. Een formulering op B1-niveau betekent dat 80 procent van de lezers de inhoud
ervan begrijpt, dankzij de woordkeus en de zinsbouw
ervan. Diverse verzekeraars hebben gepoogd zo’n B1versie van de opzetclausule op te stellen en Pasztjerik
besprak er daar zes van. In deze herformuleringen is
vooral het begrip ‘opzettelijk’ uitgelegd, evenals de
zinsneden ‘tegen een persoon of zaak gericht’ en ‘wederrechtelijk handelen of nalaten’. Inmiddels heeft de
rechter zich over één opzetclausule op B1-niveau uitgesproken, namelijk die van Achmea FBTO, en in deze
uitspraak volgde de rechtbank niet de verzekeraar
maar de verzekerde. Die had gesteld dat de verzekeraar in zijn opzetclausule niet ondubbelzinnig duidelijk
had gemaakt dat het opzet niet aan het gevolg maar
aan de gedraging was gekoppeld, hetgeen uitsluitend
uit het voorbeeld bij de opzetclausule was op te maken. De rechtbank oordeelde verder dat de verzekeraar, doordat hij de tekst van de opzetclausule had gewijzigd, geen beroep meer kon doen op de toelichting
van het Verbond van Verzekeraars bij de opzetclausule.

Pas op met voorbeelden
Volgens Berry Pasztjerik hebben verzekeraars met hun
B1-formuleringen gehoor gegeven aan de oproep van
het Verbond om met begrijpelijke polisvoorwaarden
het verloren gegane vertrouwen van de consument te
herstellen. Daarnaast zijn ze tegemoetgekomen aan
de wensen van de Autoriteit Financiële Markten om
begrippen uit te leggen, jargon te vermijden, actieve
zinnen en geen onnodig lange zinnen te gebruiken en
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met voorbeelden de werking van een product te verduidelijken. Wel stelde Pasztjerik dat verzekeraars er
weliswaar in zijn geslaagd overwegend eenvoudigere
opzetclausules te formuleren, maar hij vroeg zich af of
de opzetclausules op B1-niveau ook echt begrijpelijker
waren. Op grond van de enkele gerechtelijke uitspraak
over de opzetclausule op B1-niveau concludeerde hij
dat verzekeraars in ieder geval moeten oppassen met
het geven van voorbeelden en zeker geen voorwaarden in voorbeelden moeten opnemen. Daarnaast
stelde hij dat het herschrijven van de opzetclausule tot
afstand van de toelichting van het Verbond kan leiden,
met name op het punt van de koppeling van opzet met
gedraging of met gevolg. “Ik ben niet per se een tegenstander van de herformulering van polisvoorwaarden
op B1-niveau”, aldus Berry Pasztjerik, “maar ik denk
wel dat het heel lastig is. Natuurlijk is het handig om
voor consumenten met voorbeelden te werken, maar
pas heel goed op met wat je in die voorbeelden zet.”

Vierde opzetclausule?
Bestaat er juridische noodzaak voor een vierde opzetclausule? Dat was de hoofdvraag van de inleiding door
Jan de Jongh, senior jurist schadeverzekeringen bij
a.s.r. en lid van de werkgroep van het Verbond van Verzekeraars die de ontwikkelingen in literatuur en rechtspraak volgt over de opzetuitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering. Hij besprak de drie versies van de
opzetclausule tot nu toe (voor 1980, na 1980 en sinds
2000) en ging vervolgens na of de huidige formulering
goed toepasbaar is op de casuïstiek van nu en op toekomstige casuïstiek. Daarbij doen zich diverse vragen
en discussies voor, met name of schuld of roekeloosheid van de verzekerde beroep op de opzetuitsluiting
oplevert en of ook voorwaardelijk opzet onder de clausule valt. Voor wat betreft deze laatste vraag gaf De
Jongh aan dat de opzetclausule noch tekstueel noch
qua strekking onderscheid in opzetgradaties maakt.
Het gaat om opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht wederrechtelijk handelen. Niet is vereist of de
dader de kans op schade heeft beoogd of gewild.

Berry Pasztjerik

aanzienlijk verruimd en niet beperkt tot de zogenoemde extreme gevallen. Uitgangspunt is ook dat het de bedoeling van verzekeraars was en is om maatschappelijk
ongewenst gedrag uit te sluiten, waaronder – maar niet
uitsluitend – mishandeling en geweldmisdrijven. Belangrijk is verder dat de vereiste opzet op de gedraging
zelf ziet en niet op de gevolgen ervan en dat niet is vereist dat de dader de (kans op) schade heeft beoogd of
gewild. Tot slot valt het voorwaardelijk opzet, gelet op
de tekst, strekking en toelichting van de opzetclausule,
in beginsel onder de clausule. De Jongh: “Vanuit de
gedachte dat verzekeraars geen dekking willen bieden
op de AVP voor aangesproken daders voor de gevolgen
van hun maatschappelijk verwerpelijk gedrag zoals bij
mishandeling en andere geweldsmisdrijven, ligt het
voor de hand dit als ondergrens aan te houden. De AVP
beschermt het vermogen van de dader maar moet ook
grenzen stellen aan die bescherming. Een verzekerde
mag verwachten dekking te hebben voor de niet voorziene en ongewilde gevolgen van zijn onbedachtzame
gedraging, maar niet voor schade die bestaat uit het
voorzienbare of het te verwachten gevolg.”

Essentiële uitgangspunten
Voor de huidige uitleg en dus ook voor een eventueel
toekomstig nieuw kader van de opzetclausule zijn volgens De Jongh verschillende uitganspunten essentieel. Om te beginnen is een objectieve uitleg geboden,
waarbij men mag putten uit openbare bronnen waarin
een authentieke interpretatie is gegeven, zoals de toelichting van het Verbond van Verzekeraars bij de opzetclausule. Daarnaast is de reikwijdte van de opzetclausule, blijkens de tekst, de strekking en de toelichting,

De AVP beschermt het vermogen van de
dader maar moet ook grenzen
stellen aan die bescherming
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Verhaalspositie verbeteren

Arlette Schijns, de laatste spreker in de mastercursus,
is als onderzoeker aan de VU Amsterdam verbonden
en treedt als advocaat van Beer advocaten op namens
letselschadeslachtoffers. Recent onderzocht zij de mogelijkheden die het private verzekeringsrecht biedt
om de verhaalspositie van slachtoffers van misdrijven
te verbeteren. In haar presentatie gaf zij een samenvatting van haar conclusies. Zij besprak daartoe eerst
twee cases, waarbij in het ene geval het slachtoffer wel
gebruik kon maken van directe actie en in het andere
geval niet. Toch biedt het private verzekeringsrecht
volgens Arlette Schijns goede mogelijkheden voor een
effectief schadeverhaal voor slachtoffers die door een
misdrijf personenschade hebben geleden. Hiervoor is
dan een wetswijziging nodig die de al bestaande directe actie van een slachtoffer op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader combineert met een verbod
voor de verzekeraar om zich jegens het slachtoffer erop
te beroepen dat opzettelijk veroorzaakte schade van
dekking is uitgesloten, naar analogie van het systeem
in de WAM. De omstandigheid dat de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren al jaren een zeer
hoge dekkingsgraad van bijna honderd procent kent,
draagt bij aan de effectiviteit daarvan. Schijns zei niet
te verwachten dat zo’n de wetswijziging tot een substantieel lagere dekkingsgraad zal leiden, ook niet als
de premies stijgen.

Dader betaalt
Het uitgangspunt blijft dat de dader betaalt, aldus
Schijns. Het verzekeringsrechtelijk instrumentarium
leidt tot het resultaat dat de verzekeraar ook bij opzettelijke veroorzaking van een schadevoorval aan het
slachtoffer uitkeert en vervolgens verhaal neemt op de
dader. Het verhaals- en incassorisico verschuift aldus
van het slachtoffer naar de verzekeraar van de dader.
Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk verhaal op de
dader wordt uitgeoefend, verdient het volgens Arlette
Schijns aanbeveling dat de verzekeraars over een effectief verhaalsrecht beschikken. Zij moeten daarbij
kunnen profiteren van de wettelijke mogelijkheden die

Arlette Schijns

er voor het primaire slachtoffer zijn. Denk daarbij aan
de voeging in het strafproces en de schadevergoedingsmaatregel, de incasso door het CJIB met de bijbehorende mogelijkheid tot vervangende hechtenis bij het
uitblijven van betaling. Arlette Schijns gaf tot slot nog
aan dat parallel aan de invoering van het wettelijk verbod op de tegenwerpelijkheid van opzet, verder praktijkonderzoek kan worden gedaan naar de bereidheid
en de mogelijkheden binnen de verzekeringsbranche
tot een brede introductie van een adequate first partydekking op de eigen aansprakelijkheidsverzekering tegen schade die de verzekerde lijdt als gevolg van een
door een ander gepleegd misdrijf. Daarbij kan dan ook
aandacht worden besteed aan de uitwerking van het
model waarin een verplichte aanvullende dekking tegen misdrijfschade wordt toegevoegd aan een vrijwillig
afgesloten verzekering, zoals de aansprakelijkheidsverzekering.
Aldus kon de mastercourse over de opzetclausule
worden afgerond, waarbij met zekerheid kan worden
gesteld dat het laatste woord hierover nog lang niet is
gezegd. <
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Jip- en Janneketaal
leent zich niet voor
polisvoorwaarden
Jip en Jannekestandbeeld op de Waalkade te Zaltbommel, bron Wikipedia, standbeeld door Ton Koops, foto door Arch (Creative Commons CCO 1.0 Universele Public Domain Dedication)

Al op 28 september 2012 schreef Peter Zuijdgeest- een taaltrainerin de Volkskrant, katern Opinie&Debat, dat Jip- en Janneketaal
zich niet leent voor een slechtnieuwsbrief. Dat ging destijds
om het afwijzen door Achmea Zorg van een aangepaste stoel
voor een gehandicapte verzekerde. Hij voegde in zijn stuk
daaraan toe dat BureauTaal, dat destijds taalniveau B1 als
standaard voor begrijpelijk Nederlands propageerde, daarin
doorschoot en dat Jip- en Janneketaal geschikt is voor huis-,
tuin- en keukenavonturen met goede afloop, maar niet voor
slechtnieuwsbrieven of uitgekiende polisvoorwaarden.

Hij heeft inmiddels gelijk gekregen door een recent
gewezen vonnis, toevalligerwijs ook in een procedure
tegen Achmea, inzake een claim onder een AVP-polis.
Via het prima NIBESVV Triple A Permanent Actueel programma kreeg ik deze zaak onder ogen en met instemming van deze opleider (Dik van Velzen scheef deze
tekst) citeer ik het volgende:
“De casus gaat over een aansprakelijkheidsverzekering
particulier (AVP). Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Wat
mis ging, zou bij elke financiële overeenkomst mis kunnen gaan als een goed doordachte tekst teveel wordt
gepopulariseerd.
Bijna elke verzekering sluit ‘opzet’ uit. Maar bij aansprakelijkheidsverzekeringen is de opzet van de verzekerde
soms niet gericht op de schade zelf. Zo zal degene die
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het om een of andere reden leuk vindt om een ander
een klap in het gezicht te geven vaak niet de vooropgezette bedoeling hebben om diens kaak te breken. De
klap is wel opzettelijk, maar dat gevolg niet. Dat gevolg
wordt alleen voor lief genomen. Dit probleem doet zich
ook voor bij bijvoorbeeld seksueel misbruik. De opzet
van de dader is niet gericht op het lichamelijk en psychisch letsel van het slachtoffer. Dat interesseert, althans weerhoudt hem of haar niet.
Om die reden is de opzetuitsluiting in aansprakelijkheidsverzekeringen doorgaans gericht op de opzettelijkheid van de onrechtmatige gedraging en niet op de
vraag of de dader het gevolg ook gewenst had. Over de
vraag hoe je dat het beste kunt formuleren (juridisch
waterdicht en toch nog heel begrijpelijk), is goed nagedacht. Maar ‘heel begrijpelijk’ is niet per se ‘Jip en
Janneke’.
In deze casus ging het om een dronken man die bij zijn
aanhouding een politieagent in zijn kruis getrapt had.
Met ernstig letsel (blijvend verlies teelbal) tot gevolg.
De dader had een AVP en de vraag was of die dekking
gaf voor deze opzetschade. De verzekeraar had de heel
begrijpelijke waterdichte formulering namelijk ‘verjipen-janneket’. Er stond: ‘Veroorzaakt u de schade met
opzet? Dan betalen we niet voor de schade.’ Daarna
stonden wel enkele voorbeelden, maar die voorbeelden maakten niet duidelijk dat dekking altijd zou ontbreken als de opzet op de gedraging zelf was gericht.
De rechtbank maakte korte metten met het standpunt
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van de verzekeraar en oordeelde dat deze aansprakelijkheid onder de AVP was gedekt.” De vindplaats van
deze uitspraak van de rechtbank Midden- Nederland
van 14-10-2015, maar gepubliceerd op 28-11-2017, is:
ECLI:NL:RBMNE:2015:7321
Ik voeg hier graag het volgende aan toe:
Het is uiteraard te prijzen als polisteksten zo duidelijk
mogelijk worden geformuleerd en dat ouderwetse
woorden zoals “schadepenningen” of “prejudiciëren”
zoveel mogelijk worden vermeden. Maar dat neemt
niet weg dat het verstandig is polisteksten, het gaat
immers om een contract, dus een juridisch document,
door deskundigen op dat gebied te laten schrijven. Dat
hoeven niet per se juristen te zijn maar wel mensen uit
het “vak” waarbij een toetsing door verzekeringsjuristen om onaangename verrassingen voor de partijen te
voorkomen aan te bevelen is. Kennelijk is destijds op
initiatief van onder meer het Verbond van Verzekeraars
besloten dat taalniveau B1 de nieuwe standaard voor
polisteksten zou moeten worden. Ik ontving ook enige
tijd geleden mijn pakket aan privéverzekeringspolissen
op wat ik noemde ”verkleuterde” polisvoorwaarden,
waarbij ik ook dezelfde formulering aantrof in mijn
AVP-polis als door de rechter in bovenvermelde zaak
werd afgestraft. Ik ga u niet vermoeien met de andere
polisvoorwaarden behalve dan dat “spullen” het nieuwe begrip voor inboedel lijkt te zijn en dat deze ook gedekt zijn als deze “op uw balkon, in uw tuin” etc. staan.
Dus als ze hangen of liggen vermoedelijk niet… Ik voel
me overigens ook enigszins geschoffeerd door het niveau van de polisteksten die mij werden aangeboden.
Kennelijk is er een tekstschrijver geweest, die niet gehinderd door al te veel verzekeringskennis, een set modelpolisvoorwaarden heeft geschreven die nu zo te zien
breed door verzekeraars worden gehanteerd. Het lijkt
er dus op dat er sprake is van enig afgestemd marktgedrag bij de leden van het Verbond van Verzekeraars
met betrekking tot de te hanteren polisvoorwaarden.
Modelpolissen mogen van de ACM mits - onder meer men ervan af kan wijken. Of dat laatste in de praktijk
gebeurt, valt nog niet te overzien.
Wat bij dit alles ook de vraag is, is hoe men hierbij het
PARP-proces (Product Approval and Review Process) zie art 32 BGfo - heeft gemeend te moeten toepassen.
Immers een van de kenmerken daarvan is het afstemmen van polisvoorwaarden op de te verzekeren “doelgroep”. Als de doelgroep het leesniveau B1 verondersteld wordt te hebben, lijkt het mij dat grote delen van
die doelgroep zich beledigd zouden kunnen voelen.
Wellicht anticipeerde men al op de verwachting, die

recentelijk in de media verscheen, dat door het intensief gebruik door met name de jeugd van mobieltjes
en beeldschermen de leesvaardigheid zal afnemen. Als
dat zo is, zou men nu reeds moeten overgaan tot het
geheel in beeldtaal (icoontjes en emoji’s/emoticons)
herschrijven van de polisvoorwaarden, want ”wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Maar wat ook bij dit alles vermeld dient te worden, is
het feit dat in vele andere branches, ook in de politiek
en bij de wetgever het B1-niveau niet is doorgedrongen
en naar ik verwacht niet snel zal doordringen. Ik zou
wel eens een notariële akte, een bestek van een aannemer, een wetstekst, een rechtbankvonnis - dat alles
kan toch ook betrekking hebben op laaggeletterden? of een regeerakkoord op B1-taalniveau geschreven willen zien. Wat het laatste betreft: wel is recentelijk voor
groep 8 van het basisonderwijs een voor dat niveau
begrijpelijke uitleg geschreven. Prima wat mij betreft!
Dus waarom hanteren verzekeraars niet de vertrouwde
”oude” polisvoorwaarden met de veel overzichtelijker structuur van wat wel en wat niet gedekt is en met
niet te vergeten duidelijke definities, wat deze ook veel
leesbaarder maakt. Waar dat gewenst is met aanpassingen om de leesbaarheid verder te vergroten zoals
het vermijden van ouderwetse woorden – waaronder
juridische termen niet vallen. Het schrijven van een toelichting op het gewenste taalniveau van de doelgroep
- maar die kan vaak zeer divers zijn - is daarbij te overwegen, met uiteraard de vermelding dat de polistekst
bepalend is. Dan voldoen ze ook weer aan de eisen van
het PARP-proces wat naar mijn mening nu niet duidelijk
het geval is. Daarbij kan aansluiting bij de jurisprudentie gewaarborgd blijven en kunnen verrassingen, zoals
hierboven vermeld, voorkomen worden.
Ik sluit af met het herhalen van wat eerder werd aangegeven: een polis is een juridisch document en dient als
zodanig behandeld te blijven worden. <

De auteur, Paul Soeteman, is 44 jaar bij een grote beursmakelaar in diverse functies
werkzaam geweest en vervulde in de branche verscheidene nevenfuncties waaronder
jarenlang het voorzitterschap van de juridische commissie VNAB. Hij is auteur van verschillende artikelen op juridisch gebied en is onder meer redactielid en co-auteur van
de Kluwer-bundel ‘Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk’. Sedert
enige jaren werkt hij als onafhankelijke verzekerings- en risicoconsultant onder de
bedrijfsnaam ‘Soeteman Risk and Insurance Consultancy’. Meer informatie op www.
soetemanriskconsultancy.nl
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Blockchain te interessant om
pas naar te kijken als alle
vragen beantwoord zijn
Blockchain is hot. De kranten staan er vol van. En hoewel er zeker aandacht is voor de mogelijkheden van
deze techniek achter bitcoin, wordt het nieuws gedomineerd door de wisselvallige koers van die munt.
Ook is er veel aandacht voor spectaculaire hacks waarbij grote aantallen bitcoins worden ontvreemd. Al
die negatieve berichtgeving zorgt er misschien voor dat bedrijven, ook verzekeraars, minder oog hebben
voor de kansen die blockchain biedt. En dat is jammer.
Blockchain is ook ingewikkeld. De gebruikte cryptografische technieken zijn lastig te begrijpen. Maar wat
er met die technieken wordt bereikt, is best te snappen, ook voor de leek. Gegevens die aan een blockchain worden toegevoegd, worden logisch en inhoudelijk verbonden aan de gegevens die al in de blockchain zitten. Dit heeft tot gevolg dat als je ongemerkt gegevens in de blockchain wil wijzigen, je niet alleen
die gegevens moet aanpassen, maar ook alle gegevens die daarna aan de blockchain zijn toegevoegd.
Daardoor is het vrijwel onmogelijk gegevens in een blockchain achteraf te wijzigen.
Zo zorgt een blockchain niet alleen voor vastlegging van gegevens, maar ook voor ingebakken vertrouwen in die vastlegging. Als meerdere partijen betrokken zijn, kan een blockchain efficiency verbeteren en
kosten besparen. Blockchain maakt het mogelijk met een gerust hart te volstaan met één gedeelde administratie in een situatie waarin partijen normaal gesproken alleen vertrouwen op hun eigen administratie.
Van zo’n meerpartijen-situatie is eigenlijk al sprake bij een verzekeraar en een verzekerde, maar de voordelen worden groter als meerdere (her)verzekeraars en andere derden betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld
aan experts en taxateurs.
Een andere denkbare toepassing in de verzekeringsbranche is het gebruik van zogenaamde smart contracts. Bij een smart contract worden in een blockchain geen gegevens vastgelegd, maar een computercode. Je kunt ervan op aan dat een smart contract automatisch wordt uitgevoerd: net zoals de gegevens in
een blockchain niet achteraf gewijzigd kunnen worden, geldt dat ook voor de code in een smart contract.
Een smart contract kan ook reageren op informatie uit de buitenwereld. Zo zou een regenverzekering voor
bijvoorbeeld de agrarische sector in een smart contract kunnen worden vastgelegd. Het contract keert
dan automatisch een bedrag uit als de regensensor van een relevant weerstation doorgeeft dat in een
bepaald seizoen minder dan een overeengekomen hoeveelheid regen is gevallen. Doordat de verzekering
in een smart contract is vastgelegd, weet de verzekerde zeker dat in een voorkomend geval tot uitkering
wordt overgegaan. De verzekeraar bespaart kosten doordat de uitvoering van de overeenkomst in hoge
mate is geautomatiseerd. Het is niet moeilijk andere voorbeelden te verzinnen.

door Joost Linnemann (boven) en Martijn Loth
Kennedy Van der Laan

Blockchain is dus veelbelovend. Maar er zijn problemen die nog moeten worden opgelost. Die zijn deels
technisch van aard: hoe zit het bijvoorbeeld met de schaalbaarheid? Ook juridisch zijn er aandachtspunten. Dat de gegevens in een blockchain niet gewijzigd kunnen worden, is een voordeel. Het genereert immers vertrouwen. Maar het kan ook een probleem zijn. Stel dat een rechter van oordeel is dat bepaalde
persoonsgegeven uit een blockchain verwijderd moeten worden. Of dat een smart contract niet langer
uitgevoerd mag worden omdat de uitvoering in strijd is met de wet. Wat dan?
Deze vragen moeten zeker nog worden beantwoord. Technici en juristen (waaronder wij!) denken hard na
over oplossingen. En die gaan er komen. Maar blockchain is te interessant om pas serieus naar de mogelijkheden te kijken als alle vragen zijn beantwoord. Het moment om na te denken over de grote kansen die
blockchain biedt is nu, ook voor verzekeraars. <
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Vanderwal & Joosten
is zilver en gaat met
verbreding
op goud af

Vanderwal & Joosten (VWJ) bestaat in 2018 25 jaar en zal dat zilveren jubileum in april met medewerkers en
relaties vieren. Het stond vele jaren bekend als een expertisebureau van vooral stenen en beton, van metaal
en machines. Die technische specialisaties worden als bureau nog steeds met verve bediend, maar inmiddels
zijn er meer disciplines toegevoegd aan het pallet. Dat wordt duidelijk aan de hand van drie portretten die wij
maakten met medewerkers die nu sinds respectievelijk zeven jaar, tweeënhalf jaar en een klein half jaar bij het
bureau werkzaam zijn, ing. Bart Dicou en ing. Femke van Heteren, beiden met een milieutechnische chemische
opleiding, en mr. Gerwin Vos, die een juridische opleiding en een agrarische achtergrond heeft.

Bart Dicou

door Jan Schrijver
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Bart Dicou is chemicus, zowel afgestudeerd op het gebied van organische scheikunde als op het terrein van
milieutechnologie (environmental engineering). Je zou
kunnen zeggen dat hij, met zijn 45 jaar, halverwege zijn
loopbaan is. Die begon voor hem bij een klein bedrijf
dat handcrèmes maakt. Hij werkte er als productieleider. Vervolgens werkte hij bij enkele grote farmaceutische bedrijven, zoals Diosynth / Organon, met name op
het gebied van de ontwikkeling van fabrieksprocessen
en van producten en marktintroductie. Hij deed hierbij
zowel ervaring op in de laboratoriumomgeving als in de
fabricage. In 2010 kreeg hij na fusies te maken met een
bedrijfssanering, waardoor hij boventallig raakte. “Dat
leverde mij noodgedwongen een bezinningsmoment
www.schade-magazine.nl

op: blijf ik in de farmacie werken of ga ik me met solliciteren ook op andere branches richten, stelde ik me
toen de vraag, op een leeftijd dat switchen nog goed
mogelijk was”, zo kijkt Bart terug. “Voordat ik daar goed
en wel uit was, kwam mijn vrouw met een advertentie
aandragen uit de krant, er werd door expertisebureau
Vanderwal & Joosten (VWJ) iemand gezocht met een
chemische achtergrond. ‘Expert’, het klinkt misschien
ongeloofwaardig, maar ik wist niet van het bestaan
van dit beroep. Als particulier had ik nog nooit met een
schade voor een auto- of woonverzekering waarvoor
een expert moet komen te maken gehad, en met bijvoorbeeld AVB- of CAR-schades kwam ik noch als particulier noch in mijn werk in aanraking. Na verschillende
gesprekken met partners en experts van VWJ kreeg ik er
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een beeld van, het leek me wel wat, al moet uiteraard
in de praktijk blijken of het inderdaad werk is dat bij je
past. Je neemt weliswaar je kennis mee, maar je doet
compleet iets anders dan dat je in de chemie werkzaam
bent. In plaats dat je iets tastbaars maakt, ga je voor
output zorgen door iets op papier te zetten. Het is een
erg leuk vak, onder meer omdat je een vertaalslag moet
maken. Je dient de techniek begrijpelijk te maken voor
ook diegenen die geen techneut zijn. Je komt op plekken, waar een normale sterveling niet komt. Je gaat anders denken, want als ik nu ergens een rookpluim zie,
denk ik, hé een mogelijke opdracht. Toen ik in het vak
begon, werd ik ervoor gewaarschuwd zo’n vijf jaar nodig te hebben voordat je weet hoe het allemaal werkt
in de schadebranche, en ik kan nu zeggen: dat is zo! Je
gaat met collega’s mee op pad naar schades, je bent
vijf jaar bezig met de initiële NIVRE-opleiding, je dient
opdrachtgevers te leren kennen, gaandeweg leer je wie
wie is in de branche.”

Inmiddels doorgewinterd?
“Ik ben nu zeven jaar expert, of ik inmiddels doorgewinterd ben? Ach, in deze branche lopen ook mensen
met dertig jaar ervaring als expert rond. Bij VWJ was ik
zeven jaar geleden de eerste medewerker met een chemische achtergrond, daarin moet je binnen een bedrijf
ook je weg leren kennen en omgekeerd, moeten collega’s eraan gaan wennen dat ze nu ook deze expertise
binnen eigen huis hebben. Hier werkten vooral mensen
met bouwtechnische en civieltechnische achtergrond
en werktuigbouwkundigen, je zou kunnen zeggen,
hier werd met name gedacht in stenen en in beton,
in metaal en machines. Maar er zijn uiteraard volop
raakvlakken met chemie. Bij een CAR-schade kan zich
bijvoorbeeld de vraag aandienen waarom de lijm niet
goed is of waarom een metaal is aangetast? Of waarom
een cementverwijderaar een bepaalde schade heeft
veroorzaakt? Geleidelijk aan zijn collega’s hiervan gebruik gaan maken en ook bij opdrachtgevers raakt dit
dan bekend. Opdrachtgevers die mij vervolgens ook
rechtstreeks specifiek vanwege mijn kennis en ervaring
zijn gaan inschakelen. Daarbij speelt mee, dat er binnen de branche niet zo veel chemische experts rondlopen, ik denk dat experts met specifiek een chemische
achtergrond op de vingers van één hand te tellen zijn.

Bart Dicou

Opdrachtgevers ervoeren het derhalve als prettig in de
markt meer keus gekregen te hebben.”

Chemisch meer body
Bart is overigens op zijn vakgebied niet ‘alleenstaand’
meer binnen VWJ. Sinds september 2015 heeft hij er bij
VWJ met Femke van Heteren (36) een collega bij gekregen met een specifiek milieukundige achtergrond. Hij
was ook betrokken bij de sollicitatiegesprekken, waarbij het nu zijn beurt was een ‘zij-instromer’ zo goed
mogelijk te informeren over de inhoud van het vak,
de bepaald niet korte weg die afgelegd moet worden
om kennis en ervaring op te doen en uiteindelijk een
NIVRE register-expert te worden. En om dit zodanig te
doen dat de goede kandidaten ook enthousiast worden gemaakt voor zowel het vak als voor het bedrijf, in
het geval van VWJ een bedrijf dat weliswaar geen familiebedrijf is maar wel de positieve kenmerken hiervan
draagt. “Iedereen is makkelijk benaderbaar en heeft
een luisterend oor. We zijn allemaal vooral ons zelf, een
mooie variëteit aan individuen, heel zelfstandig maar
ook heel graag samenwerkend. We hebben collega’s
die een grotere betrokkenheid bij elkaar tonen dan alleen ten aanzien van elkaars werk en dat maakt juist
samenwerken prettiger”, zo vat Bart samen.
www.schade-magazine.nl
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en ik ben pro-actief om me heen gaan kijken. De vader
van een vriendin van me zit in de expertisewereld – niet
bij VWJ overigens – en die wees me erop dat – gezien
mijn opleiding en de inmiddels opgedane ervaring het vak van expert iets voor me zou kunnen zijn en dat
VWJ uitbreiding zocht met iemand met een chemische
achtergrond. Na diverse gesprekken kreeg ik zowel een
goed idee van de mensen die er werken, als bij wat het
werk inhoudt.”

Van abstract naar concreet

Femke van Heteren

Femke van Heteren
Femke van Heteren is na haar opleiding in dienst gegaan bij bodemonderzoekbedrijf MH Nederland, waar
ze startte als medewerker en doorgroeide naar de rol
van projectleider. Het bedrijf had een raamcontract met
Rijkswaterstaat, waardoor het een substantiële stroom
van opdrachten met betrekking tot snelwegen en vaarwegen kreeg. Doordat dit raamcontract niet verlengd
werd en deze opdrachtenstroom zou gaan opdrogen,
is zij naar een andere werkgever gaan uitzien. Die vond
zij in BAM Milieu, welk bedrijf milieuadviezen geeft aan
de diverse onderdelen van de Koninklijke BAM Groep.
Ook deed zij er ervaring op met bodemsaneringen,
waarvoor BAM Milieu niet alleen door de groepsmaatschappijen maar ook door andere spelers in de markt
wordt ingezet. In het verlengde van het geven van milieuadviezen en het betrokken zijn bij bodemsaneringen, voerde zij werkzaamheden uit als ‘grondmakelaar’. “In ons land zijn er altijd wel partijen die grond
nodig hebben, of die juist van een hoeveelheid grond
af moeten. Van belang is dan, zowel aan vraagzijde als
aan aanbodzijde, om wat voor soort grond het gaat.
Met verstand van zaken matchten wij partijen”, zo legt
Femke uit. “Het begon wat te rommelen binnen de BAM
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“Dat laatste bleef wel enigszins abstract. Pas als je aan
het werk bent, wordt het langzaamaan concreet, valt
het op zijn plaats. Evenals bij mijn vorige werkgevers
is het werk ‘inhoudelijk’, maar je bekijkt die inhoud
vanaf een andere kant. Dat ik in mijn vorige functies
met enige regelmaat met het bevoegd gezag overleg
had, van die ervaring en dat opgebouwde netwerk kan
ik in mijn functie als expert ook gebruikmaken. Mijn
ervaring met het uitvoeren van bodemsanering neem
ik ook mee. Die is bijvoorbeeld heel toepasselijk om
de schade te beperken in gevallen waar je saneerders
tegenkomt die met vorken willen schrijven. Of die het
op hun gebruikelijke manier willen uitvoeren, terwijl ik
weet dat het ook goed anders – goedkoper – kan. Al
zijn er – met name inhoudelijk - veel raakvlakken met
mijn vorige banen, toch voelde het voor mij wel dat ik
uit mijn ‘comfortzone’ ben gestapt. Alleen al doordat je
er het ‘hoofdstuk verzekeringen’ bijkrijgt. Dat ‘hoofdstuk’ en alle andere benodigde kennis en vaardigheden worden via het ‘meewerken met ervaren experts’
en het NIVRE-opleidingstraject bijgebracht. Dat is een
traject van meerdere jaren en best pittig om naast je
werk en gezin – ik ben getrouwd en heb twee kinderen
van 5 en 4 jaar – te doen. Maar het is ook heel bevredigend om je steeds verder te kunnen verbreden en
tegelijkertijd verdiepen.” Femke had daarbij het voordeel dat binnen VWJ collega Bart al verscheidene jaren
als chemicus aan de verbreding had gewerkt. Het binnen het bedrijf inzetten van de kennis en kunde op dit
gebied, was inmiddels goed geland. “Wat dat betreft is
één plus één hier duidelijk meer dan twee. Het geeft
de milieutechnische en chemische component binnen
VWJ meer body. Wij kunnen elkaar inhoudelijk versterken. We kunnen elkaar vervangen en bijspringen waar
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het nodig is. Je krijgt samen, niet alleen intern maar
zeker ook naar de markt, een betere zichtbaarheid”, is
Bart enthousiast over de ontwikkeling.

Juristen
Verbreding is er binnen VWJ ook op ander vlak. Begin
2017 is mr. Klaas Brand als senior expert aansprakelijkheid in dienst getreden bij VWJ, waarmee hij de eerste
jurist was binnen de gelederen van het bedrijf. Inmiddels hebben, net als de chemici, ook de juristen meer
‘body’ gekregen binnen het bedrijf met het aantrekken
afgelopen september van mr. Gerwin Vos (25). Na twee
jaar op de Universiteit van Tilburg te hebben gewerkt,
was hij twee jaar in dienst bij advocatenkantoor AKD in
de praktijkgroep Overheid en Onderneming. Hij richtte
zich bij het advocatenkantoor vooral op overheidsaansprakelijkheid.

Gerwin Vos
Gerwin versterkt de vakgroep aansprakelijkheid, waarmee VWJ niet alleen juridische maar tevens agrarische
kennis binnenhaalt. Gerwin is boerenzoon, die besloot
rechten te gaan studeren mede omdat zijn vader te
maken kreeg met verplaatsing van zijn boerenbedrijf
in het kader van het project ‘ruimte voor de rivier’.
Naast zijn werk als expert blijft Gerwin Vos enkele dagen per week werkzaam in het boerenbedrijf van zijn
ouders. Gerwin had overigens, in tegenstelling tot zijn
collega’s Bart en Femke, wel al verschillende malen
intensief met experts te maken gehad, zowel met betrekking tot het boerenbedrijf van diens ouders als uit
hoofde van zijn werk voor AKD. Hij was als secretaris
werkzaam in een door de overheid ingestelde schadeadviescommissie, onder voorzitterschap van een partner van AKD. Gerrit Taal, één van de partners van VWJ,
had eveneens zitting in die commissie. “Ik heb ervaren
hoe zo’n commissie vaart op de technische input van
de expert, in dit geval dus Gerrit Taal, en hoe waardevol
dat is”, merkt Gerwin op. “In de twee jaar werken op
het advocatenkantoor ben ik erachter gekomen, dat ik
zowat de hele week achter de computer zat om juridische stukken door te lezen en uit te pluizen. Ik wilde
graag meer naar buiten en naast het juridische aspect
van het werk, ook met mijn voeten in de klei kunnen
staan. Gerrit vertelde wel eens iets over zijn werk en dat

Gerwin Vos

triggerde mij. Ik ben nu een klein half jaar bezig bij VWJ,
ik loop mee met collega’s op schades en ben inmiddels
ook al enkele malen zelfstandig op pad geweest voor
schades met een agrarisch aspect. Ik had zoals eerder
opgemerkt weliswaar een bepaalde voorstelling van
het werk van de expert, maar wat ik me niet vooraf had
gerealiseerd is hoe intensief bij een schade het contact
tussen makelaar, verzekeraar, verzekerde, benadeelde
en expert kan zijn. Dat is, ik geef het eerlijk toe, als dat
nieuw voor je is, best vermoeiend, maar als je alle handen op elkaar krijgt ook heel genoegzaam.”

Moeilijk maar dankbaar werk
Bart tot slot, sprekend uit de langste ervaring van de
drie aan tafel: “Dat het – zeker in het begin - vermoeiend is, vind ik begrijpelijk. Het gaat veelal om veel feiten, om complexiteit, dat moet je allemaal opnemen
en verwerken, terwijl bij verzekerde en benadeelde ook
de nodige emoties kunnen meespelen en waarbij de
expert soms als ‘kop van Jut’ fungeert. Ik denk dat er
maar weinig experts in het veld van de complexe schades zijn die hun werk als ‘gemakkelijk’ aanduiden. Laat
ik het omdraaien, ons werk is ‘moeilijk’ maar ‘dankbaar’ werk.” <
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dat je het
strandseizoen
goed wilt starten.

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Als eigenaar van een strandpaviljoen geniet je van elke
zonnestraal of het waait of niet. Voor alle soorten
strandpaviljoens in Nederland biedt OOM Verzekeringen
de OOM Combinatiepolis. De belangrijkste risico’s
verzekeren op één verzekering.

strandpaviljoens | strandhuisjes
horecabedrijven | achtergebleven
woonhuizen | evenement | winkels

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl
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Nachtmerrie van ondernemers
Risico’s zijn inherent aan ondernemerschap. “Het wezenlijke kenmerk van
het ondernemerschap is dat iemand ondernemer wordt op eigen risico, het
ondernemersrisico. Als het goed gaat dan plukt hij de vruchten van het door hem
opgezette bedrijf en als het niet goed gaat lijdt hij verlies en loopt hij het risico dat
zijn bedrijf ten onder gaat, soms door een faillissement”, zo lees je op Wikipedia.
Voor de Belastingdienst is ‘risico’ ook een beoordelingsaspect bij het bepalen of een
zzp-er als ondernemer gezien kan worden. De assurantiemakelaar heeft in ‘dubbel
opzicht’ met ondernemersrisico’s te maken. Enerzijds, het zijn de risico’s van andere
ondernemers waarbij hij professioneel betrokken wordt, dat is zijn werk. Anderzijds
loopt de assurantiemakelaar als ondernemer zelf ook risico’s; ik weet dat als geen
ander.
Ongeveer twintig jaar geleden begon voor mij het ondernemerschap
met het kopen van het assurantiebedrijf van mijn vader. Binnen 24
uur nadat ik het voorlopig koopcontract had getekend, kregen we
de onverwachte mededeling dat onze (destijds) grootste klant failliet was. Het betrof een groot regionaal installatiebedrijf waarvoor
we de gehele assurantieportefeuille mochten verzorgen. Het ging om
ruim 5% van onze omzet. Aan het bedrijf hadden we de jaren daarvoor overigens ook relatief veel werk gehad. De collega’s onder de assurantiemakelaars die al wat langer meelopen in het vak weten het
nog wel van de midden jaren negentig: het was bijna gebruikelijk dat
het dievengilde precies wist wanneer op een nieuwbouwproject de
cv-ketels geplaatst werden, want direct na aflevering of plaatsing op
het project werden ze al gestolen… In het begin werd dat allemaal
betaald door verzekeraars, maar al snel kwamen de preventie-eisen,
hogere eigen risico’s, enzovoort.
Maar goed, de inkt van mijn handtekening onder het voorlopig koopcontract is nog niet droog of je verneemt de volgende ochtend dat
de rechtbank zojuist het faillissement heeft uitgesproken van de
grootste klant. Als jonge ondernemer van 32 jaar baal je dan meteen flink. Ik heb mede daardoor geleerd niet in paniek te raken ‘als
het eens een keer tegen zit’, al was het voor mij dan in mijn eerste
etmaal als ondernemer. Al relatief snel bleek dat een doorstart voor
diverse B.V.’s van onze klant tot de mogelijkheden ging behoren en
wij werden door de herstartende bedrijven eerst uitgenodigd om
verzekeringsvoorstellen te doen en later aangesteld als makelaar op
de portefeuille. Uiteindelijk bleek - ruim een jaar later - dat we aan
omzet maar relatief weinig waren verloren aan deze klant.
Wat je ook af en toe meemaakt bij innovatieve klanten is dat je in een
relatief vroeg stadium op de hoogte wordt gebracht van nieuwe ontwikkelingen of uitvindingen die mogelijk tot een groot succes gaan
leiden. De ondernemer neemt bij een innovatie een groter risico dan
hij doet door alleen de gebaande paden te betreden, anderzijds, als
je de gebaande paden nooit af durft, loop je als ondernemer naar alle
waarschijnlijkheid ooit ‘dood’. Kortom, risico’s loeren van alle kanten.
In dat verband moet ik mede door het bovengenoemde voorbeeld van
diefstallen op de bouwplaats denken aan een andere klant in NoordNederland die al in een vroeg stadium met ‘bouwplaats-beveiliging’
aan de slag was. Het zal een kleine tien jaar geleden zijn, dat één van

door Sietze de Jong RMiA

de directeuren mij op een scherm de werking liet zien van nieuwe Israëlische software die men ging gebruiken om mobiele systemen te
ontwikkelen die geheel zelfstandig op bouwplaatsen moesten gaan
functioneren. De kern van destijds, zoals ik het onthouden heb, was
dat de software in Israël was ontwikkeld met behulp van de geheime
dienst, de Mossad, en de grote kracht van de software lag in het onderscheid kunnen maken in het donker tussen bijvoorbeeld een hond
en een mens op de bouwplaats. Momenteel worden deze ‘BouWatch’
units flink verhuurd en verkocht, ook internationaal en zie je ze op
vele bouwplaatsen staan. Mooi om als makelaar ook deelgenoot te
zijn van risico’s van klanten die positief uitpakken.
Met enige regelmaat komt in ons vakgebied de vuurwerkramp van
13 mei 2000 op de een of andere wijze weer aan de orde. In december 2017 werd ik er weer mee geconfronteerd toen de directeur van
een groot assuradeurenbedrijf in Hengelo afscheid nam en ter sprake
kwam in de speeches welke impact een en ander heeft gehad op de inwoners van Enschede en onze vakgenoten in de schadebranche daar.
In het verlengde daarvan schoot me te binnen dat ik zelf twee ervaringen met ‘vuurwerk’ heb gehad. De eerste betrof een baby-artikelen
groothandel met import uit het verre Oosten, waarbij op een schip ter
hoogte van Sri Lanka brand was uitgebroken, terwijl er veel vuurwerk
aan boord was. Deze averij grosse schade heeft veel tijd en energie
gekost zowel bij ons als bij de klant, onder meer door het laten invliegen van producten om aan zijn leveringsverplichtingen te kunnen
voldoen.
Het andere betrof een nieuwe klant, een in Groningen gevestigde
vuurwerkimporteur, waarvoor we kort na de ramp in Enschede een
adequate dekking mochten gaan zoeken. Dat deden wij op declaratiebasis. De mogelijkheden die er toen waren hebben we aan hem
voorgelegd, maar na verloop van tijd bleek dat hij ondanks vele
pogingen onze factuur niet wilde (of kon?) betalen. Deze vordering
hebben we uit handen gegeven aan een incassobureau met het idee
“baat het niet dan schaadt het niet”; de kosten van dit incassotraject waren afgesproken en te overzien. Wat schetst mijn verbazing,
na ruim anderhalf jaar kregen we alsnog onze vordering vrijwel geheel betaald, want de debiteur was failliet verklaard en had ook zijn
privéwoning moeten verkopen om alle schulden zo veel mogelijk te
voldoen. <
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Vakbeurs
‘Auto Prof / AMT Live 2018’
Februari 2017 heette de automotive vakbeurs in Gorinchem nog ‘Auto Prof’. In samenwerking met vakblad AMT
vond de laatste twee dagen van januari en de eerste dag van februari 2018 de vakbeurs in Gorinchem plaats
in de nieuwe opzet en onder de nieuwe naam ‘Auto Prof / AMT Live’. Daarbij was op deze beurs, meer nog dan
vorig jaar, het onderhouds- en vervangingsdeel van de automotive branche goed vertegenwoordigd, alsook de
toeleveranciers hiervan. Bedrijven uit de schadeherstelhoek waren dun gezaaid.
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‘Verschuiving van repareren naar vervangen’

‘Vakmensen zijn schaars’
Desalniettemin was er ook sprake van nieuw bloed uit de hoek van
schadeherstel. Zo had Stichting Duurzaam Repareren voor de eerste keer een stand en gaf presentaties, maar die Stichting heeft dan
ook tegenwoordig meer diensten te bieden buiten sec de schadeherstelbranche, na de recente introductie van IVS (keurmerk beveiliging
voertuigen) en van de certificering ‘Diesel Filter Specialist’.
Ook nieuw in het exposantenveld was Solera, in de schadebranche
o.m. bekend van Audatex. Met de koop van Autodata heeft ook Solera
voortaan heel wat meer te bieden aan het onderhouds- en vervangingssegment van de automotivebranche. Ook Solera-CEO Fred Slikker (op de foto met shawl) bekeek op de stand de mogelijkheden die
Autodata biedt. Door de toename van sensors en andere veiligheidstechnologie in carrosserie van auto’s wordt het overigens in een toenemend aantal gevallen te complex om na een schade een onderdeel
te repareren. Een verschuiving naar vervangen van onderdelen incluis
alle ‘embedded’ technologie komt daarvoor in de plaats.
Op de beurs waren ook enkele bedrijven doende om hun diensten
in het specialisme van het ‘kleine schadeherstel’ onder de aandacht
te brengen van de bezoekers. Op een foto ziet u Marc van Doorn, eigenaar van ChipsAway, druk aan het folderen. Hij had een tweeledig
doel met zijn aanwezigheid op de beurs: werken aan zijn algemene
naamsbekendheid enerzijds en het interesseren van vakmensen voor

zijn franchiseformule anderzijds. In zijn formule gaat het met name
om vakmensen die als ‘eenpitter’ en werkend niet vanuit een vestiging
maar vanuit een bus laagdrempelig het zelfstandig ondernemerschap
kunnen aangaan.
Tegenover zijn stand troffen we ‘Van Mossel Klein Schadeherstel’, onderdeel van de ‘Van Mossel Autoschade Groep’. Ook voor teamleider
Klein Schadeherstel Maurits Rossen (foto rechtsboven) was het niet
alleen belangrijk om aan naamsbekendheid te werken, maar - vooral om vakmensen te vinden. Monteurs en schadeherstellers zijn schaars.
“Hier lopen ze in ieder geval wel rond”, zei Maurits Rossen, “Al valt mij
het aantal bezoekers hard tegen.” Op de stand van Van Mossel was er
ook een demonstratieopstelling van het onderdeel glasherstel.
Demonstraties doen het altijd goed op een vakbeurs, of dat nou spuitdemonstraties zijn of dat je onder de motorkap van een snelle bolide
kunt kijken of dat het om poetsen of schuren gaat.
Onder de toeleveranciers veel nieuwe gezichten, bijvoorbeeld Verhagen Leiden (sinds 1964), fabrikant en importeur van reinigingsmachines en elektrotrekkers. Op de stand o.a. Rick Verhagen (rechts op de
foto), kleinzoon van de oprichter van dit bedrijf, die een lange stand
nodig had om een deel van het uitgebreide assortiment te kunnen
showen, zoals diverse speciale reinigingsmachines. <

‘Demonstraties doen het altijd goed op vakbeurs’
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a ch t e r d e sch a d e

De kip of de haan?
Recentelijk was ik naar
een waterschade toe. Daar
aangekomen bleek dat de
badkamer op de begane grond, de
werkkamer en een groot deel van
de woonkamer helemaal blank
stonden. Een catastrofe voor de
gedupeerden, die net hun hele huis
hadden gerenoveerd.

Als expert vraag je uiteraard naar een eventuele oorzaak. Wat bleek, de gedupeerden gingen
trouwen en tijdens hun afwezigheid hadden wat vrienden en familie een ludieke actie bedacht.
Zij hadden een kip en een haan (inclusief hooi en stro) opgesloten in de badkamer, zodat als
het verse echtpaar de volgende dag thuis zou komen, zij deze in de badkamer zouden aantreffen. Helaas troffen zij de volgende dag naast de kip en de haan ook een enorme waterschade
aan. De kip of de haan had namelijk de kraan van de wasbak aangezet door deze omhoog te
duwen. Omdat er overal stro en hooi lag was de afvoer van de wastafel verstopt geraakt. Met
als gevolg enorme waterschade. Voor het bruidspaar absoluut geen leuke manier om thuis te
komen.
Ik heb de schade bij hen opgenomen en heb er alles aan gedaan om de schade zo snel mogelijk
te laten afhandelen/herstellen, zodat ze een zonnige toekomst tegemoet kunnen.

Pascal van der Gragt, expert bij KakesWaal bv

Wat is uw verhaal?
De schadebranche is, in tegenstelling tot wat de buitenwacht wel eens denkt, geenszins saai. Het is een branche, waar je naast materie
doorgaans ook met mensen en hun emoties te maken hebt. Je maakt trieste dingen mee, dat zeker, maar daarentegen net zo goed situaties waar je blij van wordt.
U zult, net als Pascal van der Gragt, ook gevallen meemaken die op het moment zelf best lastig zijn, maar waar achteraf mogelijk met
een glimlach op teruggekeken kan worden, bijvoorbeeld omdat de schadelijders die in zak en as zaten, mede door uw inzet weer goed
verder kunnen.
Lang niet alles kunt u delen met uw vakgenoten, u neemt immers een vertrouwenspositie in. Maar evenzogoed kan het voorkomen dat
u een casus - geanonimiseerd en afgestemd met de betrokkenen – wel met uw duizenden branchegenoten kunt delen. Ter lering ende
vermaak, zoals dat zo mooi heet. Heeft u zo’n anekdote? E-mail uw verhaal (ongeveer 200 tot 500 woorden), met uw foto erbij, naar de
redactie en wellicht bent u de volgende scribent in deze nieuwe rubriek van het verhaal ‘achter de schade’.

www.schade-magazine.nl

39

Schaderegelen is een
zoeken naar nieuwe wegen
én nieuw geluk
Wie dagelijks met schaderegelen bezig is merkt dat de schaderegeling in Nederland in een nieuwe fase terecht
is gekomen. De behandeling van letselschade kan alleen succesvol zijn als je rekening houdt met de veranderde
omstandigheden in sociaal maatschappelijke maar ook in multiculturele zin. We moeten ons dus afvragen welke
eerste behoefte leeft er? Begrijpen we deze behoefte en is de schadevergoeding nog wel adequaat door naar
voorgeschreven en typisch Nederlandse maatstaven te regelen?

de onzekerheid over de zorgbehoefte in de toekomst
met het gevoel van veiligheid en geluk? Moet dat wel
afgerekend worden? En in het verlengde daarvan: pleit
er iets tegen een periodieke regeling op die schadecomponenten die een gedegen kans op levensgeluk
bieden? Draagt een tijdelijke of periodieke regeling
een betere oplossing in zich? Of is een definitieve
oplossing die in redelijkheid een ruime en goede
basis voor zekerheid biedt het beste voor beide
partijen?

Verlies aan gelukscapaciteit

door Marc Punt, letselschade-expert bij To The Point Expertise

Een eindregeling in de schadepraktijk compenseert
soms meer en vaak minder dan een slachtoffer qua
werkelijke behoefte vraagt. Is de genoegdoening in
de vorm van schadebetaling wel de juiste voorwaarde
voor het herstel van levensgeluk? Hoe weten we dat
vast te stellen? Stellen we de goede vragen? Wat doet
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De onzekere factor in dit vraagstuk is uiteraard dat
niemand in de basis de zekerheid op een gelukkige
toekomst heeft, ook zonder het ongeluk van een
noodlottig ongeval. Maar de kans op een goede afloop
is wel door het ongeval ontnomen. Die schade herstelt
alleen door deze mee te wegen in het resultaat van de
goede toekomst. De toekomst zoals die zou ontstaan
in de overtuiging, het streven en de beleving van het
slachtoffer. Toevallig kwam dit punt tijdens het laatste
LSA-symposium ter sprake. Toevallig, omdat prof. mr.
dr. Edwin van Wechem een ingeving kreeg na de voorgaande lezing van raadsheer mr. Bert van Hek over
de afdoening van toekomstige schade bij onzekere
toekomstverwachtingen onder de noemer verlies van
verdiencapaciteit. Van Wechem wilde deze liever vervangen door een nader te definiëren schadevergoeding wegens verlies aan gelukscapaciteit. Een nog te
bepalen forfaitaire (genormeerde) schadevergoeding,

P E R S O NEN S C H ADE

die ontstaat doordat een ander je jouw toekomstige
geluk ontneemt, terwijl het nooit vaststaat dat geluk te
maken heeft met je toekomstige verdiencapaciteit.

Multicultureel
En hoe weeg je dat en hoe breng ik dat als schaderegelaar in mijn gesprekken met slachtoffers met verschillende achtergronden onder woorden? De acceptatie
van die schadebenadering is al een stap in het herstel,
namelijk weten dat de verandering een verbetering
gaat brengen van de situatie en er een genoegdoening
komt die passend is. Om die stap te kunnen zetten
moet er wel in de taal, traditie en sociale context van
het slachtoffer gecommuniceerd en gehandeld worden.
Nederland kent inmiddels een pluriforme maatschappij. Niet alleen cultuurgericht maar ook regionaal en
zelfs plaatselijk geduide verschillen maken de taak van
een regelaar (= communicator) niet makkelijker. De
aanpak van de schaderegelaar speelt nadrukkelijk in
op deze gevoelige snaar en door een open klankbord
zorgt dit voor het verwezenlijken van het gezamenlijke
doel.
Je praat niet om over afdoening en regeling van de zaak
te praten, maar wel om met het slachtoffer te praten
over de veranderingen die nodig zijn om het beter te
hebben. Wat is beter, en wat het echte gevolg en de
te verwachten compensatie? Daarvoor is veel begrip,
kennis en luistervaardigheid nodig. Gebeurt dit voldoende? Hebben we daar de tijd wel voor? En is dat in
elke zaak, gezien het belang en ernst van de personenschade, wel nodig? Economisch gezien waarschijnlijk
niet. Menselijk wel...

Nieuwe wegen naar nieuw geluk
Een modern schaderegelings- en expertisebureau
neemt de verandering in de maatschappij serieus.
Die verandering is cultureel-maatschappelijk maar
ook politiek-economisch ingegeven. Door financiële
verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de burger te
leggen, door verhogingen van eigen risico’s en het verrekenbaar maken van uitkeringen met eigen bijdrage
voor zorg en langdurige hulp, leggen de overheid en de
zorgsector steeds meer op het bord van de particulier.
En het verandert steeds sneller.
De eigen risico’s nemen toe en de dekking van de

zorgverzekering neemt verder af. Daarnaast is er per
gemeente een verschillende opvatting over basisvoorzieningen in de WMO en de daarbij geldende eigen bijdrage. Een slachtoffer wordt in de toekomst gelukkig
als vastligt dat er voldoende beschutting is waarachter
hij of zij voor deze aanwakkerende storm kan schuilen.
Ik hoop op begrip dat dit niet altijd meer in een eindregeling te vatten is en dat deze toekomstige zorg gedeeld blijft worden met de aansprakelijke partij. Omdat
die in een deel van dat toekomstige geluk moet blijven
voorzien. Ik bepleit een schadevaststelling waarin de
toekomstige zorgschade als afzonderlijke post wordt
benoemd en in een franchisevorm gegoten wordt. Alleen bij overstijgen van het vastgestelde eigen behoud
volgt een aanvullende compensatie door de laedens,
mits de causale relatie vaststaat.

Multideskundig en -cultureel
In ons multideskundige team wordt gekeken naar de
groeiende impact van deze maatschappelijke veranderingen. De schaderegelaar inventariseert de primaire
vraagpunten in het eerste gesprek met het slachtoffer.
Dat doen we vooraf al door te anticiperen op het gesprek. Ons als team te verdiepen in de persoon, zijn/
haar achtergronden, en afhankelijk van de ernst van
het letsel, in de directe problemen waarmee het slachtoffer geconfronteerd kan worden. Een gedifferentieerde aanpak die volledig inspeelt op de persoonlijke behoefte en direct tot een drempelverlaging moet leiden.

Niemand
heeft
zekerheid op
gelukkige
toekomst, ook
zonder het
ongeluk van
noodlottig
ongeval. Maar
de kans op
een goede
afloop wordt
wél door een
ongeval
ontnomen

Het gesprek is in herkenbare taal en gebeurt met respect en begrip voor de achtergrond en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. De behandeling verloopt
snel en to the point door geen onnodige ballast mee te
nemen, maar in te zoomen op de werkelijke persoonlijke vraagstukken. De arbeidsdeskundige, medische,
schadetechnische en bedrijfseconomische kennis
gaat samen met kennis en kunde over de persoonlijke
levensomstandigheden van het slachtoffer. Dat is cultuur-, religie- en vaak ook plaatsgebonden. Deze kennis
draagt elke expert bij zich aangevuld door de input die
we van onze collega’s met een gedifferentieerde culturele achtergrond krijgen.
Ik ben benieuwd of de behoefte aan het zoeken naar
nieuwe wegen herkend wordt en ga daarover graag in
gesprek. <
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Kwaliteitsschaal voor adviseur
‘zakelijk schade en inkomen’

Transportschade: snelheid
geboden bij verzamelen bewijs

Mr. Pim van der Heide Msc heeft voor zijn masterstudie bedrijfskunde
onderzoek gedaan naar wat de zakelijke klant beschouwt als ‘kwaliteit van dienstverlening van zijn adviseur/bemiddelaar’. De titel van
zijn scriptie is ‘De kwaliteitsdimensies van dienstverlening in de Nederlandse verzekeringsindustrie’.
Hij heeft een schaal ontwikkeld die
de kwaliteit van dienstverlening
meet. De dimensies die de kwaliteit verklaren zijn ‘professioneel
gedrag’, ‘perceptie van de emoties
van de klant’ en ‘service constellatie’. Er zijn voor genoemde drie
dimensies in totaal ruim 60 mogelijke items geselecteerd die betrekking zouden kunnen hebben op de kwaliteit van dienstverlening. Het
onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot totaal 15 items, die de kwaliteit
van dienstverlening van tussenpersonen verklaren. Zie onze website
(7-2-2018) voor een samenvatting van zijn onderzoek.

Cyber: slechts 7% bedrijven
wapent zich goed
45% van alle bedrijven en overheidsinstellingen is vorig jaar getroffen
door een cyberaanval. Tweederde van hen had zelfs met twee of meer
aanvallen te kampen. Dit doet zich vooral voor bij instellingen in de
sectoren financiële dienstverlening, energie, telecom en overheid. De
gemiddelde kosten per incident bedroegen € 184.000. Voor sommige
organisaties liep een cyberaanval in de miljoenen. Bovenop de directe
financiële schade komt nog schade aan reputatie en merk.
Volgens een internationaal onderzoek van verzekeraar Hiscox is
slechts één op de negen organisaties goed gewapend tegen cybercriminaliteit en andere cyberrisico’s. In het onderzoek (Hiscox Cyber
Readiness Report 2018) zijn meer dan 500 Nederlandse organisaties
meegenomen. Het Hiscox-onderzoek, uitgevoerd door Forrester Consulting, besloeg in z’n totaliteit 4.100 bedrijven en instellingen in vijf
landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Nederland.
Slechts 11% van de onderzochte bedrijven en organisatie heeft de
zaken goed voor elkaar en krijgt van de onderzoekers het predicaat
‘expert’. De rest zit in de middengroep (op sommige onderdelen goed,
op andere niet) of kwalificeert als ‘beginner’ (op alle terreinen onvoldoende). Nederlandse bedrijven en instellingen scoren het minst in
het Hiscox Cyber Readiness Report 2018. In ons land krijgt slechts 7%
van de organisaties de kwalificatie ‘expert’. Zie verder onze website
7-2-2018.
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Snelheid is cruciaal bij verzamelen van technisch bewijs in transportschaden. Met miljoenen bewegingen per dag is transport een wereld
op zich. Dat geldt ook voor transportrecht en transport-gerelateerde
schades: de internationale verdragen en ingewikkelde aanvullende
contractvoorwaarden maken dit tot een complex en dynamisch vakgebied.
Tijdens de ‘EMN masterclass Marine’ illustreerden een technisch
transport-expert en een advocaat gespecialiseerd in transportrecht
dat technisch bewijs het verschil maakt tussen winst en verlies. De
boodschap voor de grote groep deelnemers uit de advocatuur en het
verzekeringswezen luidde: snelheid is geboden bij het vergaren van
bewijsmateriaal. Zie verder onze website 6-2-2018.

KVDS.be neemt SOVEREX over
Het in Antwerpen (Merksem) gevestigde
expertisekantoor KVDS.be, actief in marine en nonmarine expertise, heeft de activiteiten van SOVEREX
overgenomen.
KVDS.be wordt geleid door Bert Smets en Kurt Vanderspinnen (foto),
is sinds 15 jaar actief vanuit Antwerpen, met een team van 7 mensen,
aangevuld met enkele freelance medewerkers. Vanaf 1 februari 2018
zijn de activiteiten uitgebreid door de overname van SOVEREX NV, van
Yves Verbeeck. Hij maakt nu deel uit van het KVDS.be team. SOVEREX
heeft op het moment van de overname geen vaste medewerkers in
dienst. KVDS.be, met hoofdzetel te Antwerpen, neemt ook het kantoor van SOVEREX te Brugge over. Hiermee beschikt het kantoor over
een uitvalsbasis dicht bij de havens van o.m. Zeebrugge, Duinkerke en
Calais. Zie verder onze website 5-2-2018.

sch a d e b e d r i j v i g h e d e n

Januari schrijft stormachtig geschiedenis
Het jaar 2018 is stormachtig begonnen. Op 3 januari
viel de eerste ‘miljoenenstorm’ ons land binnen,
met een door het Verbond van Verzekeraars geschat
schadebedrag van 10 miljoen euro. Maar deze storm
was niets vergeleken met de winterstorm die op 18
januari ons land geselde.
Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan woonhuizen en auto’s zeker 90 miljoen euro
(deze raming is exclusief schade aan overheidseigendommen, bedrijven en de landbouwsector). Het is volgens deze tellingen de storm
met de op twee na hoogste schade van deze eeuw. De storm Kyrill
zorgde op 18 januari 2007 voor een schadepost van 175 miljoen euro
(aan motorrijtuigen en woningen). De schade na de storm Christian
op 28 oktober 2013 bedroeg 115 miljoen euro (aan motorrijtuigen en
woningen). Dan te bedenken dat gemiddeld de jaarschade zo’n 50
miljoen euro is.
De storm van 18 januari trok vooral over het westen en midden van het
land, met windkracht 9 en 10 in grote delen van de Randstad en windkracht 11 bij IJmuiden, met uitschieters tot 140 kilometer per uur. Het
zwaartepunt van de storm lag in de lijn Dordrecht-Amsterdam en trok
van west naar oost. De stichting Salvage moest 63 keer in actie komen
nadat complete daken, soms zelfs van meerdere woningen en panden
tegelijk, door de storm werden verwoest. Daarnaast werd veel schade
aangericht door bomen die ontworteld raakten en op auto’s of woningen vielen. Ook rondvliegende dakpannen en puin veroorzaakten
schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen.
“Een tweede storm kort na een eerste zorgt vaak voor extra schade
als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen. Het natte weer van de laatste weken zorgde er ook voor dat bomen makkelijker ontwortelden”, aldus het Verbond. De zware storm,
die donderdag 18 januari over Nederland raasde, heeft ook binnen de
zakelijke verzekeringsmarkt grote schade aangericht. Een deel van
de bedrijfsmatige markt is de grootzakelijke verzekeringsmarkt (coassurantiemarkt). Deze werd, zo bericht de VNAB, zwaar getroffen. Bij
VNAB-makelaars zijn al ongeveer 3.600 schademeldingen binnengekomen. Die zijn samen goed voor een eerste schaderaming van rond
de 30 miljoen euro. Dit bedrag loopt naar verwachting van de VNAB in
de komende periode nog verder op als de expertiserapporten binnen
zijn en ook de gevolgschades in kaart zijn gebracht.
Ook de experts die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van
Register Experts (NIVRE) ervaren de gevolgen van de storm. Het NIVRE
meldt dat de NIVRE-experts na de storm-donderdag een vijfvoud aan
schademeldingen ontvingen. “Onze NIVRE-experts zijn bij dag en ontij
in de weer om gedupeerden van de storm bij te staan. Met man en
macht wordt, vaak onder moeilijke omstandigheden, gewerkt om de
stroom aan schades, van klein tot groot, zo snel mogelijk te kunnen in-

foto door Louise Melchers

specteren en de omvang ervan voor opdrachtgevers en gedupeerden
vast te stellen. Wederom onderstreept deze calamiteit het essentiële
belang van de beschikbaarheid van gekwalificeerde experts geregistreerd bij het NIVRE.”
“Miljoenenschade na storm, CED schaalt capaciteit op naar het hoogste niveau”, zo besteedde CED de dag na de storm door middel van een
persbericht aandacht aan de grote drukte ten gevolge van de storm.
Transportverzekeraar TVM haakte in op het grote aantal kantelingen
van vrachtwagens. Er zijn 66 kantelingen van trucks en aanhangers
geteld. Bij deze kantelingen ging het volgens TVM vooral om buitenlandse chauffeurs.
Zie verder onze website 19-1-2018, 24-1-2018, 25-1-2018 en 30-1-2018.

DAK gebruikt CED Connect
DAK Verzekeringen is gestart
gebruik te maken van het
schadebehandelplatform CED
Connect. Bij DAK Intermediairscollectief zijn 1500 assurantiekantoren aangesloten.
In september 2017 is DAK Verzekeringen geïntroduceerd.
Door deze nieuwe webapplicatie is het mogelijk om
sneller op de markt in te spelen en nieuwe producten en functies
toe te voegen. Zo is het mogelijk om via één systeem verzekeringen
te vergelijken, sluiten en beheren en nu ook schade te behandelen.
Schades worden door de adviseurs ingevoerd en vervolgens door DAK
verwerkt. Met CED Connect wordt een groot deel van de schadeafhandeling geautomatiseerd, van de controle van de polis, het vaststellen
van de aansprakelijkheid, de financiële afwikkeling, tot aan herstel en
communicatie. Zie verder onze website 6-2-2018.
Op de foto links Marcel van der Meulen (CED) en rechts Ron Smids
(DAK Verzekeringen)
www.schade-magazine.nl
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Maak ‘generatieplaat’, geef
ruimte aan ‘hoger doel’ en
‘gamificeer’
Hoe daag je als onderneming de jongste generatie werkenden
zodanig uit, dat je hen boeit en behoudt? Zodanig dat je als bedrijf
goed bezig bent voor je winst, voor andere bedrijfsdoelstellingen
zoals continuïteit, voor alle medewerkers (dus ook die van
de eerdere generaties), voor de samenleving (duurzaamheid,
maatschappelijk verantwoord ondernemen) en niet te vergeten
voor de klanten (niet los te zien van de bedrijfsdoelstellingen
zoals liefst groei en op zijn minst eerder genoemde continuïteit).
Een vraag die weliswaar niet eenvoudig te beantwoorden is,
maar waarvoor ik uit mijn ervaringen puttend wel een trits aan
inspiratie met u wil delen.
Foto van de auteur op de fiets door Gert Bonestroo

door Han de Regt,
gamifier en organisatieadviseur

De aanleiding hiervoor is een artikel in de SCHADE
Cijfers & Trends 2017/2018 (pagina 58 en verder). Het
artikel in deze speciale uitgave van SCHADE magazine
gaat over drie – in dat artikel als millennials geduide
- medewerkers in de schadebranche. Millennials, ook
wel Generatie Y genoemd, zijn mensen die volgens
de Europese opvattingen zijn geboren tussen 1985 en
2000 (in Amerika is er een iets andere indeling, daar
acht men de millennials geboren tussen 1980 en 2000).
Deze jaartallen zijn geen keiharde grenzen, maar jaartallen met een ‘flexibele afwijking’ naar boven en naar
beneden. Je kunt in ieder geval zeggen dat degenen die
in genoemde decennia geboren zijn, de jongste generatie werkenden in het bedrijfsleven vormen. In het artikel wordt gesteld dat een noodzakelijke transformatie
in de verzekerings- en schadebranche voor een groot
deel van de jongste generatie zal gaan komen. Dit is
een belangrijke constatering voor de verzekerings- en
schadebranche die zich staande moet zien te houden
in een snel veranderende wereld. Klantwensen veranderen doorlopend en de in genoemd artikel genoemde
‘war on talent’ (de beste medewerkers binnenhalen en
binnenhouden) is op dit moment zeer actueel.
Ik wil hier inzoomen op het uitdagen en binden/behouden van millennials in bedrijven, want van onze jongste generatie werkenden willen we nog heel lang de
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vruchten plukken. Generatieovergangen zijn natuurlijk
van alle tijden. Door de generatiebril bekeken zijn belangrijke aandachtspunten voor continuïteit van een
organisatie:
• Overdracht van kennis en ervaring
• Vernieuwing van sociale patronen
• Veranderen van samenwerken
• Inhoudelijke verandering van werk

Millennials
Kenmerkend voor deze tijd is dat we als individuen
meer dan ooit op zoek zijn naar onze identiteit en waarden om een zinvol bestaan te leiden. Onze samenleving
biedt veel ruimte voor zelfontplooiing, een hoog niveau
in de behoeftepiramide van Maslow. Juist de jongste generatie werkenden, de millennials, zijn de spiegel voor
iedereen in het bedrijfsleven om met die verandering in
de samenleving om te gaan. Millennials zijn doorgaans
opgevoed door vader en of moeder uit Generatie X (geboren tussen 1955 en 1970) met boodschappen als: je
bent geweldig, je kunt worden wat je wilt, en als je hard
werkt dan bereik je al jouw doelen. Generatie X gaf die
boodschap vanuit haar eigen kijk op leven en werken:
zorg voor een goede opleiding, ga werken, start gezin,
maak carrière en dan word je gelukkig.
Echter, de millennials zitten anders in elkaar dan hun

E M P LOY EE ENGAGE M ENT

ouders. Millennials hangen hun identiteit niet op aan
werk. Werk is belangrijk maar daarnaast zijn net zo
belangrijk: wat je in je vrije tijd doet, wie je vrienden
zijn, hoe je je kleedt, wat je eet, hoe je woont en wat
je bijdraagt aan de wereld. Werk moet passen bij je
identiteit. Het is een pré als (en sterker nog voor steeds
meer mensen noodzaak dat) de organisatie waarin je
werkt een zinvolle bijdrage aan de samenleving levert.
Hoe dat eruitziet is voor iedereen anders en de meeste
bedrijven zijn nog volop aan het zoeken naar hun passende bijdrage aan de wereld.

War on talent
Hoe kun je als organisatie op weg gaan om die jongste
generatie, de millennials, steeds beter te boeien, aan
je te binden en de vruchten van hun inzet te plukken?
Voor de ‘war on talent’ is de belangrijkste stap: kom in
actie! Maak geen plannen met voorbedachte uitkomsten en beleg geen ellenlange vergaderingen meer.
Kom in actie en de beste tip is misschien wel: laat ze het
zelf organiseren. Om u in uw organisatie direct op weg
te helpen: onderstaand drie inspiraties voor het oppakken van deze generatie-uitdaging.

1. Maak een generatieplaat
Maak een generatieplaat met de aantallen medewerkers per generatie per afdeling. Babyboomers zijn geboren tussen 1940 en 1955, Generatie X tussen 1955
– 1970, Pragmatische generatie 1970-1985, millennials
(Generatie Y) 1985 – 2000. Zoek online naar kenmerken per generatie en ga met elkaar in gesprek over die
kenmerken en over manieren om de samenwerking te
optimaliseren. Leg de focus op wensen van de jongste
generatie om scherpte te krijgen in de benodigde veranderslag in de cultuur van uw organisatie. De millennials hebben ondersteuning van de oudere generaties
nodig om bij te dragen aan het benutten van generatieovergangen in de organisatie, zoals hier eerder aangestipt: overdracht van kennis en ervaring, vernieuwing
van sociale patronen, veranderen van samenwerken en
inhoudelijke veranderingen in het werk.

2. Geef ook aandachtsgebied buiten
de functie

Gemiddeld genomen zijn millennials niet echt tevreden met hun huidige functie in de organisatie. Ze willen vooruit en zijn daarin ongeduldig. Hun keuzestress
(heb ik wel de juiste baan gekozen, neem ik wel de
juiste beslissingen in mijn leven?) geeft ze steeds het
gevoel dat het elders beter is. Om een millennial toch

aan te doen haken op de organisatie is het bieden van
een aandachtsgebied buiten de functie een bindmiddel, bijvoorbeeld op het gebied van een maatschappelijk thema als energie of lokale betrokkenheid. Formeer
een diverse groep medewerkers (tribe) en laat hen samen denken en werken aan een ‘groter thema’ c.q. een
‘hoger doel’ voor de organisatie.

3. Gamificeer het gezamenlijk
ontwikkelproces

Gamificeren van werk gaat over het toevoegen van
spelelementen in het werk. Millennials hebben moeite
met lang vergaderen, trage discussies en grote plannen
met vooraf bedachte uitkomsten. Dus ga meteen aan
de slag, maak plezier en leer van alle uitkomsten. Onderstaand een voorbeeld van Gamification bij de overdracht van kennis en ervaring.
Creëer (per afdeling of organisatiebreed) een markt van
kennis en ervaring door medewerkers van alle generaties ieder één onderwerp te laten bedenken waarop
zij zichzelf ervaren vinden. Denk bij die vrije keuze aan
onderwerpen als de veiligheidsinstructie van een machine, het gebruik van social media, de ontvangst van
gasten met een kop koffie, de manier waarop de telefoon ‘standaard’ wordt opgenomen, de manier waarop
nieuwe klanten worden gezocht, en zo veel meer. Laat
vervolgens iedereen intekenen op een onderwerp van
een collega en speel die eerste ronde ‘15 minuten overdracht’.
Na de eerste ronde kun je het proces evalueren en een
nieuwe ronde doen met – naar keuze dezelfde, enigszins gewijzigde tot geheel andere spelregels over de
onderwerpen, tijdsduur, locatie, enzovoort.
Bedenk en ervaar wat er in zo’n proces nog veel meer
gebeurt dan alleen kennisoverdracht.

Geen beperkingen
Bij alles wat u – met het oog op de millennials - organiseert: pas op dat u niet teveel beperkingen oplegt in
een activiteit. Dus geen regels die de route naar vooraf
bedachte uitkomsten wijzen. Die regels zijn ongetwijfeld houvast voor de oudere generaties, maar millennials verliezen direct hun interesse. Het doel van in actie
komen en spelen is: uitdagen, boeien en behouden van
de jongste generatie werkenden. Voor hen en voor de
toekomst van onze organisatie zijn we bereid te veranderen, nietwaar? Succes met uw - of kunnen we hier
beter zeggen ‘jullie’ ? – generatiegames. <
www.schade-magazine.nl
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Voor een onafhankelijke technische en tactische
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- Brand / Explosie
(gebouwen, vaar- en voertuigen)
- Inbraak / Diefstal
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Erkend leerbedrijf
BIESBOER Expertise B.V.
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1934 RA Egmond aan den Hoef
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i n m e mor i a m

agenda
• Maandag 5 maart
- Beursborrel, aangeboden door Avéro Achmea,
VNAB kennis- en ontmoetingscentrum,
Rotterdam
- Rechtsbijstandmiddag, Verbond van
Verzekeraars, BOVAGhuis, Bunnik
• Dinsdag 6 maart
- Cursus Preventiemedewerker, Schouten
Zekerheid, Capelle a/d IJssel
• Woensdag 7 maart
- ISO 31000 Risicomanagement, International
Management Forum, Utrecht
- Introductie Coassurantie Brand - Sessie 2:
Makelaardij, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
- Introductie Coassurantie Transport - Sessie 1:
De Coassurantiemarkt, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Donderdag 8 maart
- Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken, NIVRE
punten op aanvraag, NOvA 4 punten, Hotel Veenendaal, Kerckebosch uitgeverij | studiecentrum
- Cursus Verzuim onder de duim, Schouten
Zekerheid, Capelle a/d IJssel
• Dinsdag 13 maart
- Insurance Innovators Counter Fraud, (13 en 14
maart) Marketforce, Hilton Tower Bridge, Londen
- Masterclass NEN 2535:2017, Brandpreventie
Academy, Alphen aan den Rijn
• Donderdag 15 maart
- Anti-Fraude Professional, International
Management Forum
- Data Protection Officer (DPO) in de praktijk,
International Management Forum
- Regionale voorjaarsbijeenkomst Platform Onderlinge Verzekeraars, Châteauhotel en -restaurant ‘De Havixhorst’, Meppel
• Maandag 19 maart
- Certified Fraud Examner (CFE), International
Management Forum, Brussel
• Dinsdag 20 maart
- Cursus Verzuim onder de duim, Schouten
Zekerheid, Capelle a/d IJssel
• Woensdag 21 maart
- Introductie Coassurantie Brand - Sessie 3:
(Inter)nationaal verzekeren, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
- Introductie Coassurantie Transport - Sessie
2: De Expert, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 22 maart
- Cursus Preventiemedewerker, Schouten
Zekerheid, Capelle a/d IJssel
- Studieavond ‘De Expertise nu en straks’, KVDS.
be, Antwerpen
- Het Echte Preventie Seminar, van Empel
Inspecties en Advisering, CineMec, Utrecht
- Masterclass ‘Ondernemen in de volmacht-

markt’, SVC Groep, Bilderberg Hotel ’t
Speulderbos, Garderen
• Vrijdag 23 maart
- Tweede dag Masterclass ‘Ondernemen
in de volmachtmarkt’, SVC Groep,
Bilderberg Hotel ’t Speulderbos, Garderen
• Dinsdag 27 maart
- Regionale voorjaarsbijeenkomst
Platform Onderlinge Verzekeraars, Hotel
restaurant Oud London, Zeist
• Donderdag  29 maart
- Specialisatieopleiding
Contracteren
(Leerlijn 3), 42 PO NOvA, 42 PE HQ,
Universiteit Leiden, Leiden
• Dinsdag 3 april
- Enterprise Risk Management,
Amsterdam Business School
• Woensdag 4 april
- Informatieavond Masterprogramma,
modules Verzekeringskunde, Enterprise
Riskmanagement, Amsterdam Business
School
- Introductie Coassurantie Brand Sessie 4: Herverzekeren, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
- Introductie Coassurantie Transport Sessie 3: De Verzekeraar, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Donderdag 5 april
- Rendez-Vous d’Expertise, NIVRE, Van
der Valk Hotel, Vianen
- Cyber Security (CSX) Fundamentals,
Centraal in het land, International
Management Forum
- Fraude & Privacy in de financiële sector,
NOvA 5 PA punten, Hotel Breukelen,
Kerckebosch uitgeverij | studiecentrum
• Zondag 8 april
- VNAB kwart marathon, VNAB,
Rotterdam
• Maandag 9 april
- Beursborrel, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Woensdag 11 april
- 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
Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda.
U kunt uw evenementen en opleidingen
aanmelden voor opname in de agenda door
een e-mail te sturen aan redactie@schademagazine.nl (de redactie behoudt zich het
recht voor aangemelde evenementen niet op
te nemen; aan opname in deze agenda zijn
geen kosten verbonden).

Peter Kruyt (57) overleden
Peter Kruyt is op 29 december 2017 geheel onverwacht overleden aan een hartstilstand. Peter
(57 jaar) was met vakantie en verbleef met zijn
vrouw en twee zoons op Costa Rica, terwijl zijn
dochter in Nederland was.
Peter werkte vanaf 2005 bij CED in diverse
directiefuncties. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij De
Goudse en Heineken. De afgelopen jaren gaf hij leiding aan het
Centrum Veilig Wonen, een joint venture van Arcadis en CED.
Het Centrum Veilig Wonen is de uitvoeringsorganisatie op het
terrein van het herstellen van aardbevingsschade en het versterken van woningen in het gebied van het Groninger gasveld.
Medio december nam Peter na 3,5 jaar, afscheid als algemeen
directeur van het Centrum Veilig Wonen. “Met veel toewijding
heeft Peter het Centrum Veilig Wonen opgezet en uitgebouwd.
Ook voor CED heeft hij met dezelfde toewijzing en inzet veel
betekend, zoals het ontwikkelen van een Europese netwerk
voor internationale (cross border) schadebehandeling.
Terugdenkend aan Peter zien wij een charismatisch, kundig en
bevlogen leider en vooral een fijn en warm mens. Het plotselinge overlijden van Peter is heel onwerkelijk en zeer droevig.
We leven mee met zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden”,
zo schrijft CED.
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De Vereende heeft 1 februari jl. officieel afscheid
genomen van Niek Bos (foto). Hij vertrekt, na een
lange loopbaan van veertig jaarin de branche,
als Manager Pools. Hans van der Wouden is zijn
opvolger (zie verder onze website 2-1-2018).
Per 1 december jongstleden is Jordy Otten in
dienst getreden als Manager Risico-inzicht &
Preventie bij UMG Assuradeuren, het volmachtbedrijf van UMG (Unirobe Meeùs Groep). Met
deze nieuwe functie zet UMG - onderdeel van Aon
Nederland - verder in op schadepreventie. Jordy
Otten is een ervaren risicodeskundige die sinds
2008 werkzaam was bij Delta Lloyd. Daarvoor
werkte hij gedurende vier jaar bij Interpolis (zie verder onze
website 29-12-2017).
Brian Bos is per 1 februari jl. in dienst getreden
bij Zurich, in de rol van property underwriter. Hij
was sinds 2013 werkzaam bij Generali, als laatste
in de functie van property underwriter. Brian Bos
(foto) volgt Marco Spruit op die Zurich per 1 januari heeft verlaten (naar Allianz) (zie verder onze
website 28-12-2017).
De raad van bestuur van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) kent in de loop van 2018
een aantal wijzigingen. Zo gaat de Chief Claims
Officer Alexander Mack op pensioen ingaande
30 juni. Philipp Cremer (foto) neemt dan zijn rol
over van Global Head of Claims en zal rechtstreeks
rapporteren aan CEO Chris Fischer Hirs. Cremer is
nu Global Head of Claims Portfolio Strategy bij AGCS (zie verder
onze website 18-12-2017).
Per 1 maart 2018 versterkt Artium Experts zich
met Rob Frankort als senior schade-expert. Dit
in verband met het aantrekken van het werk in
de bouwkundige CAR en de aansprakelijkheidsmarkt. Rob komt van Achmea en heeft daarvoor
bij het toenmalige GAB Robins Takkenberg (thans
Cunningham Lindsey) gewerkt. Het totaal aantal medewerkers
bij Artium Experts komt met Rob op 14, onder wie tien schadeexperts (zie verder onze website 12-12-2017).
www.schade-magazine.nl
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Verzekeringsmakelaar JLT
Specialty (JLT) is zijn expansie
op het gebied van cyberverzekering op het vasteland van
Europa gestart met de benoeming van Sjaak Schouteren
(40) per 1 februari jl. in de functie van partner. Daarmee maakt hij - verantwoordelijk voor het managen en uitbouwen
van de continentaal Europese cyberrisk portefeuille - deel uit van het Europese cyber
team van JLT. Schouteren komt over van Aon
waar hij als manager Cyber Risk Solutions
verantwoordelijk was voor alle cyber proposities binnen Nederland. Daarvoor was hij als
Business Development Manager werkzaam
voor schade-expertisebureau Cunningham
Lindsey, waar hij verantwoordelijk was voor
product development. Hij stond daar aan de
basis van de ontwikkeling van het cyber
team. Hij is ook voorzitter geweest van het
Cyber Platform van de VNAB. Daarnaast is hij
een van de oprichters van Young InSurance
Nederland en België. Voor dit werk heeft hij
ook de NARIM-award ontvangen in 2014 (zie
verder onze website 5-2-2018).
“Het is aan ons om aan
veranderende en verzwarende
wensen tegemoet te blijven
komen”, zegt Jeroen Anbeek
die sinds december 2017
directeur is van de ReconditioneringsGroep Nederland
(RGN), landelijke samenwerkingsverband
van vijf regionale reconditioneringsbedrijven
met 13 vestigingen en ruim 400 medewerkers. Anbeek, die een financiële achtergrond
heeft en behalve op dit terrein ook een ruime
werkervaring heeft op het gebied van ICT
en de optimalisering van bedrijfsprocessen,
neemt de functie over van RvC-voorzitter
Niek Weel. Laatstgenoemde nam deze
functie sinds 1 juni 2017 tijdelijk waar na het
vertrek van de toenmalige directeur Gerard
van Engelenburg (zie verder onze website
2-2-2018).
RISK Verzekeringen in Nieuwegein heeft de directie uitgebreid. Jan Peter Bouter (51)
is per 1 februari 2018 als commercieel directeur benoemd.
RISK Verzekeringen is een
insurtech serviceprovider voor
assurantie-adviseurs, verzekeraars en online
labels. Bouter zal in zijn nieuwe rol verantwoordelijk zijn voor het commerciële beleid
van RISK Verzekeringen en de implementatie
daarvan bij de aangesloten kantoren en de
samenwerkende marktpartijen (zie verder
onze website 31-1-2018).
Martin van Rijn (62) is
benoemd tot lid van de raad
van toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). De
benoeming is per 1 februari
2018 en geldt voor een periode
van 4 jaar. Martin van Rijn is
sinds november 2017 voorzitter van de raad
van bestuur van de Reinier Haga Groep, de
grootste niet-academische ziekenhuisgroep

van Nederland. Daarvoor is hij vijf jaar
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geweest. Tussen 2008 en 2012
was Van Rijn CEO van pensioenuitvoerder
PGGM (zie verder onze website 1-2-2018).
Frank Driessen (50) is per
1 april 2018 de nieuwe CEO
van Aon Hewitt Nederland.
Hij volgt hiermee Pascal
Hogenboom op die per 31
maart 2018 bij Aon vertrekt.
Driessen (foto) is momenteel Chief Commercial Officer (CCO) en Chief Actuary van
Aon Hewitt Nederland. Sinds 2001 werkt
Driessen bij Aon in diverse leidinggevende
functies. Eerder werkte Driessen bij SPF
Beheer en Akzo Nobel. Met deze benoeming
bestaat het Management Committee van
Aon Nederland uit de volgende directieleden: Marc van Nuland, Country Manager &
CEO Aon Risk Solutions, Frank Driessen, CEO
Aon Hewitt Nederland, Bob Reichenfeld, CEO
Aon Benfield Benelux, Rogier Sparreboom,
CFO Aon Benelux, Michiel van Meer, Director
Human Resources Benelux, Anneke Lodder,
Chief Counsel, France Benelux (zie verder
onze website 29-1-2018).
Arto Willemsen, CFO (Chief
Financial Officer) van Unirobe
Meeùs Groep (UMG), zal zijn
carrière elders voortzetten.
“Na 10,5 jaar CFO te zijn
geweest van UMG, markeert de
recente en succesvolle verkoop van UMG aan
Aon een natuurlijk vertrekpunt”, aldus het
persbericht van Aon (zie verder onze website
31-1-2018).
Jos Brocken (foto) is met
ingang van 1 januari 2018
benoemd als de nieuwe
werknemersvoorzitter van
PMT (Pensioenfonds Metaal
& Techniek). Hij volgt Jan
Berghuis op, die per 31 december 2017 met
pensioen is gegaan. Frank van der Zanden
(54) is op 1 januari 2018 begonnen als
Manager IT / CIO bij PMT. Daarvoor was hij
als Interim Manager werkzaam
voor diverse organisaties in de
financiële sector.
Eugenie Hol (foto) is op 18
december 2017 begonnen als
manager Risicomanagement
bij PMT, waar zij Hartwig
Liersch opvolgt. Eerder was Eugenie Hol
(50) hoofd Model Validatie bij ING Bank (zie
verder onze website 22-1-2018).
Danny van der Eijk is Cors Hage (foto) per
1 februari 2018 opgevolgd als
voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Coöperatie Univé. Danny van der
Eijk (59) is gepokt en gemazeld
in het verzekeringswezen. Hij
startte zijn loopbaan in de
sector bij Royal & Sun Alliance in 1984. In
2002 is deze organisatie overgenomen door
Achmea. Bij Achmea bekleedde hij diverse
directiefuncties en was hij van oktober 2008

tot en met mei 2015 lid van de RvB. Cors
Hage heeft besloten op zeventigjarige
leeftijd met pensioen te gaan.
(zie verder onze website 16-1-2018).
Zurich heeft Dirk De Nil
(1963) per 1 februari jl.
benoemd tot CEO van Zurich
Benelux. De Nil (foto) keert
terug naar Zurich van Allianz,
waar hij CEO was van Morocco, een bedrijf
dat Allianz in november 2016 overnam van
Zurich. Dirk kwam in 2008 voor de eerste
maal in dienst van Zurich. De huidige CEO
Benelux, Alain Wijnants gaat een leidende
rol vervullen in de wereldwijde uitbouw
van de aansprakelijkheidsportefeuille op
het gebied van management, met een
focus op de uitbouw van de D&O (directors & officers) tekening (zie verder onze
website 10-1-2018).
Bij Chubb vervult Stijn Réz
(foto) sinds 1 januari 2018
de rol van A&H Manager
Benelux. Réz rapporteert aan
Ron Verhulsdonck, Country
President Benelux. Arjen van Dun
bekleedde de functie van A&H Manager
Benelux van 2010 tot 2018. Per 1 januari
heeft hij een nieuwe rol aangenomen als
Regional Head of Corporate & Distribution
voor A&H waarin hij verantwoordelijk is
voor de relaties en business ontwikkeling met makelaars en business partners
in heel Continentaal Europa. Daarnaast
stuurt Van Dun de A&H salesorganisatie op
Europees niveau aan. Van Dun rapporteert
aan Veronique Brionne, Senior Vice President A&H voor Continentaal Europa.
Chubb breidt het A&H Benelux team
verder uit met de benoeming van Anuska
Jhagroe als Senior Underwriter. Eerder
werkte zij bij AIG als Underwriter Financial
Lines en bij Marsh/Mees & Zoonen als
Senior Underwriter Casualty & Employee
Benefits. Haar meest recente functie
was teamleider Underwriting bij Mees &
Zoonen. Anuska werkt vanuit het kantoor
in Rotterdam en rapporteert aan Stijn Réz
(zie verder onze website 9-1-2018).
Chubb heeft zijn Suretyteam in de Benelux uitgebreid met Paul Tekofsky als
Senior Underwriter. Hiermee
bouwt Chubb zijn garantieactiviteiten in de Benelux
verder uit. Hij was werkzaam bij
Nationale Borg (zie verder onze website
9-2-2018).
Bij het RekenBureau van
de Bureaus in Houten is
per 1 januari jongstleden
Steven Jonkman in dienst
getreden als letselschadeberekenaar. Hierdoor is het totaal aantal
medewerkers van het RekenBureau
gegroeid naar vijf. Steven Jonkman (48) is
sinds 1995 werkzaam als rekenkundig expert in letselschadezaken. Hij is afkomstig
van de Pals Groep.
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Wij beperken en beheersen de schadelijke gevolgen van water, brand en klimaat.
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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
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 AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties,
machines en apparatuur.
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