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NIVRE wil betere
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Hoe houden we ook
afvalverwerkers verzekerbaar?

Gooit je leven
overhoop

Wij zijn juridisch
probleemoplossers.
Maar u bent de
schakel.
Wij geloven dat iedereen in Nederland toegang moet
hebben tot het recht. En niet alleen bullebakken met
een dikke portemonnee, of de juiste vriendjes.

Daarom hebben we verschillende rechtsbijstandverzekeringen.
Voor eerlijke prijzen, waarmee we het recht toegankelijk maken
voor heel veel mensen. Zodat àls het er een keer op aankomt, onze

8,2

klanten -uw klanten- kunnen terugvallen op onze juristen. Dat we
het goed doen, blijkt uit de gemiddelde klantwaardering van 8,2
die mensen ons geven nadat we een zaak voor ze hebben behandeld.
Een waardering die voortkomt uit het feit dat onze juristen knokken
voor onze klanten en luisteren naar hun wensen.
Wij staan op tegen bullebakken, iedere dag weer. Het is de verzekering die het mogelijk maakt dat we op kunnen komen voor de
rechten van al die gewone Nederlanders. Om dat te kunnen doen,
hebben we u heel hard nodig. Want als verzekeringsadviseur bent u
de schakel naar het juiste advies.

voor iedereen

Gemiddelde
klantwaardering
Wat onze klanten zeggen:

“ARAG heeft het proces
van begin tot eind heel goed
begeleid.“
"Ik werd echt begrepen,
dat maakt een enorm
verschil.“

arag.nl
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Heilige koeien
en plofkippen
Autoverzekeraars zijn in het rood gedoken, mede door de oplopende letselschadelast. In het laatste jaarverslag van het Verbond
van Verzekeraars lezen we dat het resultaat van autoverzekeraars
10% onder nul ligt. “Los van meer aanrijdingen en duurdere reparaties, maken verzekeraars zich ernstig zorgen over de oplopende letselschadekosten als gevolg van overheidsbeleid en fors
stijgende kosten van externe belangenbehartigers”, schrijft het
Verbond. Dè uitdaging is de letselschadelast in toom te houden,
zonder dat de slachtoffers in de kou komen te staan. Dit nummer
bespreekt daartoe verschillende initiatieven en ideeën.
Ons land telt zo’n 11 miljoen motorrijtuigen. Hoe vervuilend
ook, we kunnen en of willen niet zonder onze heilige koeien. Een
noodzakelijk kwaad, een statussymbool, een stuk materiële bevrediging, een secundaire arbeidsvoorwaarde en of iets dat met
‘sportief rijden’ te maken heeft. Het mag allemaal wat kosten,
maar bij de verzekering wordt vooral naar de prijs gekeken. Voor
zover dat het WAM-risico betreft, geldt dat nog sterker. Wat kan
de verzekerde de tegenpartij schelen?
Draai het eens om voor de verzekerde. Je bent zelf slachtoffer.
Van het ene op het andere moment kan je leven er door een ongeval compleet anders uitzien. Hopelijk word je dan niet zozeer
als tegenpartij, maar als slachtoffer behandeld. Je hebt het al
moeilijk zat. Laat verzekerde doordenken. Hij ‘maakt’ zelf een
slachtoffer. Van het ene op het andere moment kan daardoor het
leven van iemand anders er compleet anders uitzien. Zou hij dan
niet willen dat er goed voor die getroffen persoon wordt gezorgd?
Voor de assurantieadviseur van een slachtoffer de taak om hem
door te verwijzen naar een goede belangenbehartiger. Wellicht
evolueert het systeem van verzekeren naar een vorm van ‘directe
verzekering’. Nu zal de assurantieadviseur in zijn verzekeringsadvies moeten meenemen, dat het niet alleen gaat om de prijs van
de verzekering, maar zeker ook om hoe de verzekeraar omgaat
met de tegenpartij. Dat verschilt per maatschappij. Het zou goed
zijn als een verzekerde zich daar vooraf van bewust is. Vergelijk
het maar met de plofkippen. Het mag niet alleen om de prijs
gaan. Je moet ook informatie over de kwaliteit krijgen.
Als we met z’n miljoenen willen blijven rijden, moeten we ook op
humane wijze zorg dragen voor de slachtoffers. Daar zijn we als
mobiliteitsconsumenten verantwoordelijk voor én dat zorgdragen moeten we als schadebranche mogelijk maken.

volg ons ook op twitter en facebook:
www.schade-magazine.nl
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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In de kern doen we al 100
jaar hetzelfde, maar nu met
alle nieuwe hulpmiddelen
“Stel je eens voor dat ik samen met mijn opa zou kunnen kijken naar het bedrijf zoals dat - bij het honderdjarig
bestaan - is. Dan denk ik dat hij zou zeggen: ‘Ja, dat is zoals mijn schoonvader en ik het voor ogen hadden’.
Een puur kennisbedrijf dat opdrachtgevers in specifieke deelterreinen terzijde staat. Ja, ik denk dat mijn opa
en diens schoonvader Cees Laarman trots zouden zijn op wat wij nu zijn en betekenen in de markt”, zegt de
directievoorzitter van Lengkeek, Hans de Hoog.
Interview met Hans de Hoog,
directievoorzitter van honderdjarig Lengkeek

Degene die de oudste wortel van het bedrijf vertegenwoordigt is de in 1885 geboren Cees Laarman. Hij ging
werken in de scheepvaartwereld en werd in 1910 chef
op een scheepswerf in Dordrecht. Zijn kennis en ervaring van schepen nam hij mee, toen hij als expert ging
werken. In 1915 eerst in dienst bij expertisebureau van
Esch te Rotterdam en vervolgens in 1918 voor zichzelf. Dat deed hij onder de naam Firma C. Laarman,
expertise- en taxatiebureau, gevestigd aan de statige
Mathenesserlaan in Rotterdam. Hij zal toen niet hebben kunnen bevroeden dat mede daaruit een bedrijf
zou ontstaan dat honderd jaar later tot een gerenommeerd expertise- en taxatiebedrijf zou zijn uitgegroeid.
Lengkeek Laarman & De Hosson - tegenwoordig beter
bekend onder de handelsnaam Lengkeek - bestaat volgende maand honderd jaar. “Je kunt zeggen, ach honderd jaar, het is maar een getal. Maar toch, er is heel
veel gebeurd in die honderd jaar. Opgericht direct na
de Eerste Wereldoorlog, hebben we daarna als bedrijf
ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en vervolgens de wederopbouw, periodes van voorspoed maar
ook van nationale en internationale economische crises”, zegt directievoorzitter Hans de Hoog (54). “Als we
de getallen loslaten, maar het over ons werk hebben,
kun je stellen dat aan de basisprincipes van expertise
in al die jaren niet veel veranderd is. Simpel gezegd,
men ging toen als er schade was naar de schade kijken,
met de erbij betrokken mensen praten, er vervolgens
iets van vinden, hetgeen dan werd gerapporteerd. In de
kern doen we dat nog steeds, maar wel met alle nieuwe
hulpmiddelen die ons tegenwoordig ter beschikking
staan.”
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Schaalvergroting
Grondlegger Cees Laarman (1885 - 1952) zorgde voor
zijn opvolging door zijn schoonzoon J.A. (Joop) de
Hoog (1910 - 1984), de opa van Hans de Hoog in de zaak
te betrekken. Joop de Hoog had de MTS te Dordrecht,
studierichting ‘suiker’, afgerond. Hij wilde naar Indië,
maar dit lukte niet vanwege de recessie in die jaren. Hij
trad als alternatief in 1932 in dienst bij zijn schoonvader Cees Laarman als technisch schade-expert.
Hans de Hoog (toen bekend als J. de Hoog jr., 1934),
zoon van J.A. de Hoog, is na zijn HTS-opleiding ‘werktuigbouw’ bij zijn vader in dienst getreden als schadeexpert. Daarmee kwam de derde generatie in het bedrijf. In 1962 werd De Hoog jr. firmant van Laarman,
en dat deed hij tot 1976 samen met zijn dan uittredende vader en de in 1968 ook toegetreden Jacques
Laforce. In 1980 zette het bedrijf, dat een grootte van
vijf medewerkers had, de stap naar schaalvergroting
en verbreding door samen te gaan met het 25 medewerkers tellende Lengkeek en met bureau Koops. Het
samenwerkingsverband onder de naam L.K.L . kwam
niet voldoende op gang. In 1982 wordt opnieuw gewerkt aan samenwerking door Laarman en Lengkeek,
nu met het uit een zelfstandig werkende goederen- en
bedrijfsschade-expert bestaande De Hosson. De fusie
tussen genoemde bureaus is op 1 januari 1983 een
feit. Deze fusie werd georganiseerd in de vorm van een
maatschap. “Dat samengaan is echt een gouden greep
geweest”, zegt Hans de Hoog, “want verzekeraars stapten er in die jaren steeds meer vanaf om voor elke specialisatie met een apart bureau zaken te willen doen.
Steeds meer ontstond de behoefte om de verschillende
soorten schade onder één dak te brengen”. Het nieuwe
bedrijf is uiteindelijk gegroeid naar een omvang van
circa 150 werknemers, vooral door autonome aanwas
maar ook door enkele overnames, waaronder de bureaus De Raay, Hoeijmans, PD&W, Van Eck en Buningh
& v.d. Weetering.

Verbreding
Laarman was ontstaan vanuit de scheepvaart en had
daarnaast in de loop der jaren een flinke opdrachtenportefeuille in de techniek, machines en industrie opgebouwd. Lengkeek was met name sterk in het segment
van goederen/inventaris expertises, alsook expertises
op bouwkundig gebied. Naast expertises werden door
Lengkeek ook taxaties verricht, vooral op bouwkundig
gebied. De heer De Hosson was een financiële man, die
de specialisatie van bedrijfsschade en goederen inbracht. Door het samengaan ontstond de wenselijke

verbreding. Het bedrijf bood nu bij een grote brand in
bijvoorbeeld een productiebedrijf alle benodigde kennis en ervaring. Alleen het specialisme ‘binnenvaart
casco en visserij’ heeft het bedrijf sedert 1983 van lieverlee verlaten. Een andere dienst waarmee - zo’n zeven jaar geleden inmiddels - werd gestopt is het verlenen van contra-expertises in de brand/property sector.
“Die duidelijke focus die we nu hebben, maakt het werken wel gemakkelijker”, zegt Hans de Hoog.
Vanaf circa 1990 is een sterke afdeling Aansprakelijkheid en Construction All Riks opgebouwd waarmee
vanuit 4 kantoren AVB- en CAR-verzekeraars worden
bediend.

Expertise op afstand
Een voorbeeld van een nieuwe activiteit is uClaim.
Hiermee is ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden gestart. Binnen dit onderdeel wordt voor een aantal opdrachtgevers op afstand expertise verricht. Dat gaat
specifiek om expertises bij ‘first party’ schades. Denk
bijvoorbeeld aan opstalschades in opdracht van verzekeraars van verenigingen van eigenaren. Bij dit onderdeel werken inmiddels drie medewerkers. Voor de
schade-afhandeling wordt gebruikgemaakt van een
zogenoemde ‘claims-engine’, een platform waarop de
betrokkenen bij een schade het dossier delen. Door de
polishouder kan schade rechtstreeks in het systeem
gemeld worden. Het gaat verder dan uitsluitend schade-expertise en -afhandeling, want ook direct-hersteldiensten kunnen via het systeem gekoppeld worden.
Gezien de bestaande kostendruk bij verzekeraars en
door de toenemende behoefte om het ‘simpel te houden’ in de processen, verwacht Hans de Hoog hierin
verdere groei.

Prijskaartje
Al kan het nieuwe onderdeel uClaim bestempeld worden als een vorm van specialistische innovatieve afhandeling van ‘bulk’ schades, het bedrijf Lengkeek in
zijn geheel is te typeren als een deskundige in het hogere segment expertises. “Het niveau van de experts bij
ons is steeds meer hbo+”, zegt Hans de Hoog. Aan dat
niveau zal ook een prijskaartje hangen, terwijl verzekeraars de neiging hebben de prijzen te drukken. Hoe
gaat een bureau als Lengkeek hiermee om? De Hoog:
“Ja, er wordt bijvoorbeeld wel eens door opdrachtgevers gevraagd, kun je bewijzen dat iemand zijn geld
waard is? Dat is en blijft een moeilijk te beantwoorden
vraag. Dat bewijs is nu eenmaal lastig te leveren. Statistieken vertellen maar een deel van het verhaal, ze-

door Jan Schrijver
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ker in het hogere en meer specialistische segment. Wij
hebben als missie het helpen beheersen van financiële
en commerciële risico’s van onze opdrachtgevers. Dat
weet je als opdrachtgever pas als je het meemaakt.
Dat geldt zeker voor het hogere segment waarin wij
werken. Deze experts zijn dermate gespecialiseerd dat
het doorgaans heel veel studie en jaren van ervaring
opdoen heeft gekost. Daarmee bouwen experts specialismes op die niet of nauwelijks gekopieerd kunnen
worden en waarvan de opdrachtgevers in de loop der
jaren hebben gebruikgemaakt en aldus hebben ervaren dat de geleverde kwaliteit en het tarief in evenwicht zijn. Dat zelfvertrouwen mogen wij als bedrijf
gerust hebben. Dat geldt ook voor collega-bedrijven
in de markt, ieder met eigen specialisaties en professionele invulling hiervan. En dat bewustzijn moeten wij
als expertisebedrijven hebben om als hoogwaardige
gespecialiseerde dienstverleners niet verzeild te raken
in een volumemarkt. Het is goed om trots te zijn op wat
je betekent en om dat op een gepaste manier uit te dragen. Daar wil het nog wel eens aan ontbreken in onze
bedrijfstak.”

werknemers) die werken vanuit de kantoren Rotterdam Amsterdam, Zwolle en Eindhoven, zijn ongeveer
65 expert, 25 taxateur en 60 ondersteunend en staf.
Bij expertise wordt binnen de organisatie de instroom
van opdrachten in twee hoofdgroepen onderscheiden:
enerzijds property/brand, anderzijds CAR/varia-aansprakelijkheid/techniek. Denk bij varia aan allerlei vormen van aansprakelijkheid, onder meer worden er veel
opdrachten gedaan op het gebied van productaansprakelijkheid (met inbegrip van product recalls), beroepsen bedrijfsaansprakelijkheid. Alle experts kunnen voor
beide genoemde producthoofdgroepen worden ingezet, afhankelijk van hun specialisme en de aard van de
opdracht. Van de 65 experts zijn er vier jurist en hebben er vier een financiële opleiding, zoals bijvoorbeeld
registeraccountant. Vijfentwintig experts hebben een
bouwkundige achtergrond en de overige ruim dertig
experts hebben een technisch c.q. engineering curriculum, zijn gespecialiseerd in agrarische schaden, energie, cyber, hebben een gemixt curriculum of hebben
een generieke achtergrond.

NIVRE-gek

Hans de Hoog merkt op over de werkwijze binnen het
bedrijf: “We zijn met onze experts in het hogere segment niet primair proces gedreven. Een uitzondering
daarop is een bijzondere situatie als de stormschade
van afgelopen januari, dan is het even ‘all hands on
deck.’ In zo’n situatie ga ik zelf ook met dossiers onder
de arm het land in. Normaal gesproken plannen we de
dagen van onze experts niet vol in de bepaalde regio
van waaruit ze werken. We zijn beslist geen ‘veredelde
routeplanners’. Bij ons zijn de competenties en het specifieke specialisme van een expert leidend bij de planning. We werken als een projectorganisatie. Alhoewel
wij natuurlijk ook met opdrachtgevers volume/prijs
afspraken hebben.. We bieden hen onze oplossingen
voor de vragen die ze ons stellen. Ook in het hogere segment behoort werken op basis van stuksprijs of ‘aangenomen prijs’ tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld, stel
dat we bij een industriële brand snel ter plekke kunnen
zijn, dan kunnen wij, binnen bepaalde bandbreedtes,
vooraf een prijs afgeven.”

Hans de Hoog toont hiermee niet alleen met zijn eigen
bedrijf bezig te zijn, maar zich ook betrokken te voelen
bij het welvaren van de totale expertisebranche. “Ik vind
het erg belangrijk dat we aan het zelfbewustzijn van de
expertisebranche werken, niet alleen met je eigen bedrijf maar ook als branche, waarvoor we als branche
gelukkig goed georganiseerd zijn door middel van het
NIVRE. En je mag mij gerust een ‘NIVRE-gek’ noemen”,
zegt Hans de Hoog, die jarenlang voorzitter was van de
Kamer van het NIVRE, waarin werkgevers zich verenigen, en die nu vicevoorzitter is van het NIVRE-bestuur.
“Ik vind niet alleen dat het erbij hoort dat we als een
bedrijf van onze omvang ook bestuurlijk ons steentje
bijdragen binnen onze branche, ik vind het ook erg leuk
om samen met anderen de expertisebranche naar de
toekomst én naar een hoger plan te brengen. Een van
onze superuitdagingen is om jonge mensen in de expertisebedrijven binnen te krijgen, te ontwikkelen en
vast te houden. In het kader hiervan heeft doorontwikkeling van opleidingen binnen het NIVRE onze voortdurende aandacht”, zegt Hans de Hoog, die in november
de huidige voorzitter van het NIVRE, George Oostrom,
zal opvolgen voor een tweejaarsperiode als voorzitter.

150 medewerkers
We brengen het gesprek weer op het jubilerende Lengkeek. Om een indruk te geven van de specialisaties
binnen Lengkeek: van de 150 medewerkers (in aantal
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Geen procesbedrijf - of toch wel?

Adequaat volume in taxatie
Van de 150 medewerkers zijn er zoals eerder gezegd 25
taxateur. Wat taxatie betreft was er in 2005 sprake van
een bezinningsmoment. “We hadden op taxatiegebied
te weinig omvang. We hebben besloten om ook ‘vol te
gaan’ voor taxaties. Door autonome groei en ook door
overnames wilden we een voldoende schaalgrootte be-

expertise

reiken om ons verder door te kunnen ontwikkelen, onder meer op technologisch gebied. Inmiddels hebben
we met 25 taxateurs een omvang waarmee we een behoorlijke partij zijn in de markt.” Van de taxateurs zijn er
twee met een specialisatie in kunst en kostbaarheden
en zijn de overige ongeveer gelijk verdeeld over bouwkunde en techniek. Taxaties worden zowel traditioneel
gedaan door op locatie alles op te nemen als ‘remote’
met gebruik van technologische hulpmiddelen, dan
wel combinaties hiervan. Taxeren op afstand beantwoordt de vraag uit de markt. “Neem bijvoorbeeld een
opdrachtgever waarvan we de fabriek moeten taxeren;
die zit tegenwoordig niet meer te wachten op een rapport dat gedetailleerd is tot aan elke deurmat toe”, zegt
Hans de Hoog, die overigens ook nog een toekomstige
‘derde laag’ in de wijze van taxeren ziet. “We kunnen
voor sommige taxaties het proces volledig digitaliseren. Daarbij speelt mee dat steeds meer bedrijven hun
systemen zo hebben ingericht dat wij daarvan gebruik
kunnen maken om de nodige gegevens digitaal te ontsluiten. We gaan dit jaar een product aanbieden dat
gebaseerd is op volledig gedigitaliseerde taxatie. Weliswaar kan het nieuwe product een stukje van onze
bestaande business afknabbelen, maar het is beter dat
we dat zelf doen dan dat anderen dat doen. We zijn de
rest van de markt graag een stap voor bij toepassing
van de laatste technologische mogelijkheden. Naast
verzekeringstaxaties zien wij groei in commerciële
waarderingen.”

Internationale samenwerking
Voordat Hans de Hoog in het bedrijf kwam werken,
deed hij in het expertisevak onder meer ervaring op bij
diverse expertisebedrijven over de grens. Zo werkte en
woonde hij in Zürich en Brussel. Ook werkte hij voor
een in Londen gevestigd expertisebureau. In 1998 trad
hij bij Lengkeek in dienst. Een jaar later trad hij toe tot
de maatschap, die naast Hans de Hoog uit nog vijf andere maten bestond. Tegenwoordig zijn er nog twee
maten, Hans de Hoog en Klaas Mijnheer. De directie bestaat naast Hans de Hoog uit Anton Wilms (financieel
directeur) en Hielke Sevinga (directeur expertise).
Uit het in zijn buitenlandse jaren opgebouwde netwerk
zijn de contacten voortgekomen die het mogelijk hebben gemaakt dat Lengkeek tegenwoordig deel uitmaakt
van het vermaarde internationale netwerk van Charles
Taylor Adjusting. Daarmee beschikt Lengkeek over een
netwerk van 62 kantoren in 27 landen. “Wij streven,
zoals hiervoor opgemerkt, naar de bovenkant van de
markt maar hebben ook wel werk in andere segmenten
van de markt. Een bedrijf als Charles Taylor kan echter

zonder overdrijven zeggen, dat het géén onderkant van
de markt kent. In schades die ‘wereldnieuws’ zijn hoor
je steevast hun naam, of het nu om vliegtuigen gaat
die vermist zijn of dat het om mondiale product recalls
gaat, om enkele voorbeelden te noemen. Het is voor
ons bedrijf erg goed om bij dit netwerk met deze naam
en faam te horen. We werken al verschillende jaren met
Charles Taylor samen en hebben deze samenwerking
onlangs in een strategische alliantie geformaliseerd”.
De directievoorzitter van Lengkeek is zeer verheugd dat
het bedrijf deel uitmaakt van dit aansprekende internationale netwerk.
“We zijn al met al goed geprepareerd en helemaal klaar
om als Lengkeek de volgende honderd jaar in te stappen”, zo besluit Hans de Hoog. <
www.schade-magazine.nl
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Interesse verschuift naar youngtimers

Taxatie-applicatie oldtimers
faciliteert verzekeraars

Maikel de Munnik VRT komt uit een autofamilie. Had als kleine jongen al interesse voor
auto’s. Ondanks het feit dat zijn vader een gevestigde naam had in de autowereld – hij
was oprichter van automobielmuseum Autotron - moest Maikel onderaan de ladder
beginnen. Het vak leren. Ervaring opdoen. Hij haalde zijn monteursdiploma’s. Deed
restauratiewerkzaamheden voor het Autotron. Trad in dienst bij een leasemaatschappij
en maakte 15 jaar geleden de overstap naar het taxatiebedrijf van vader Walther. In
2008 besloot hij zijn eigen taxatiebureau op te richten. Sinds enkele jaren zijn beide
bureaus samengevoegd. Het bedrijf, Maikel de Munnik Taxaties, is gespecialiseerd in
verzekeringstaxaties van oldtimers, classic cars en moderne exclusieve modellen.
6
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Maikel de Munnik VRT is in Nederland ingeschreven
bij het Verenigd Register van Taxateurs, de brancheorganisatie voor verzekeringstaxateurs, en de FEHAC,
de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs. Daarnaast is hij in het buitenland ingeschreven
bij Classic Data Duitsland, het Institut des Experts en
Automobiles - Instituut van de Auto-Experts (IEA-IAE),
de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV).
De Munnik levert als enige taxateur motorvoertuigen
in Nederland taxatierapporten die rechtsgeldig zijn in
Duitsland en België. Dat is handig, omdat de eigenaar
met zo’n rapportage de auto direct in het buitenland
kan verzekeren en de auto niet op transport hoeft te
zetten, maar gewoon zelf de grens over mag rijden.

Jureren
Kennis doen ze niet alleen op via Permanente Educatie
van brancheverenigingen, maar ook door alle belangrijke beurzen te bezoeken. Daarnaast worden zowel
vader als zoon regelmatig in binnen- en buitenland
gevraagd om op evenementen te jureren. “15 Jaar geleden ben ik voor het eerst gevraagd om te jureren tijdens een concours d’élégance en nu nog steeds ben ik
veruit de jongste van de jury. Het is leuk om met zo’n
delegatie rond te lopen, maar ik doe het ook omdat ik
veel van die internationale juryleden kan leren. De een
weet veel over de Rolls Royce, de ander over de Aston
Martin. Het is heel leerzaam als je met z’n allen om een
auto heen staat die in aanmerking komt voor een prijs.
Je moet kunnen zien of onderdelen origineel zijn of
niet. Tegenwoordig wordt het wel steeds lastiger om te
zien of er replica’s zijn. Men gaat ver om een auto kloppend te krijgen. Als een auto twee miljoen waard is, dan
loont het de moeite om een replica te maken, waarbij
vaak gewerkt wordt met originele accenten van auto’s.
Dan moet je echt van goeden huize komen om het te
zien.
Als je het echt wil onderzoeken, dan moet je, net als bij
schilderijen, ver gaan. Dan moet je bijvoorbeeld onderzoek in een laboratorium laten doen om te kijken of
het metaal oud is of niet. Of de motornummers nieuw
of oud ingeslagen zijn. Dat kan natuurlijk nooit tijdens
een concours d‘élégance. Wij kijken dan ook alleen
naar auto’s waarvan we de historie kennen. Die durf je
een prijs te geven.
Met taxeren is het net zo. Ook dan moet je je huiswerk
goed doen. Dan wil je de historie zien, de papieren en

Als een auto twee miljoen waard is, dan loont
het de moeite om een replica te maken,
waarbij vaak gewerkt wordt met originele
accenten van auto’s. Dan moet je echt
van goeden huize komen om het te zien

foto’s bekijken. Maar dan nog blijft het soms lastig,
vooral als het gaat om auto’s van tonnen of miljoenen.”

Gezicht van de verzekeraar
Alle taxateurs die bij De Munnik in dienst zijn, zijn niet
alleen geselecteerd op hun vakkennis, maar ook op
hun sociale vaardigheden, discretie en omgangsvormen. “Wij zijn nu eenmaal het gezicht van de verzekeraar,” aldus Maikel. “Als de klant vindt dat wij het niet
goed doen, dan straalt dat af op de verzekeraar. Vooral
eigenaren van complete autocollecties zijn de eerste
keer vaak heel terughoudend. En dat snappen we. Er
staat soms voor kapitalen en dan is het van belang dat
we discreet omgaan met wat we zien en wie we spreken. Het gaat om vertrouwen.
Wij zijn het gezicht van de verzekeraar richting de verzekerde, maar wij zijn ook de ogen van de verzekeraar.
Wij komen bij de mensen thuis en zien of de verzekeraar risico loopt. Niet domweg alleen taxeren dus, maar
ook iets melden over de situatie. Bijvoorbeeld over de
wijze van stalling, of er een alarm en rookmelders aanwezig zijn, wanneer het alarm gekeurd is, of er aansluiting is op de meldkamer. Dit zijn wij niet verplicht om
te melden, maar het is voor verzekeraars wel goed om
te weten.”

Het faciliteren van verzekeraars
“Wij doen veel verzekeringstaxaties in opdracht van
verzekeraars en tussenpersonen en merken dat het
belangrijk is om het taxatierapport snel te leveren.
Hoe eerder het rapport binnen is, hoe sneller de auto
namelijk in de verzekering kan. Dat is een van de redenen waarom wij vier jaar geleden een eigen taxatiesysteem hebben laten ontwikkelen. Niet alleen vanwege
de snelheid hoor, ook omdat we gemerkt hebben dat
iedere verzekeraar zijn eigen wensen heeft ten aanzien
van de rapportage. Aan de hand van de wensen passen
wij de applicatie aan, zodat alle rapportages er voor die
ene verzekeraar eenduidig uitkomen. Wel zo gemak-

door Cindy van der Helm
foto’s: Igor Stuifzand

www.schade-magazine.nl

7

Gelukkig staat Nederland bomvol leuke
klassieke auto’s. In garages, in kelders.
Ook auto’s van een miljoen en meer
kelijk en overzichtelijk voor hen. Voor ons een kleine
moeite om ze op die manier te faciliteren.
Dankzij de applicatie kunnen we heel snel rapportages
leveren. Ons huiswerk doen we van tevoren: gegevens
ophalen bij de RDW, andere zaken controleren die op
voorhand gecheckt kunnen worden zoals het bekijken
van de historie. Vervolgens hebben we een inspectie
van ongeveer een uur. Alle bijbehorende rekeningen en
fotoboeken worden ter plekke grondig bekeken. Het is
gebruikelijk dat er ook foto’s van restauraties bij zitten.
Ook belangrijk om de waarde te kunnen bepalen.”

Ter plekke waardebepaling
“Negen van de tien keer kunnen we vervolgens ter plekke afstemmen wat een auto waard is. Dat kan dankzij
die eigen applicatie. Die applicatie dwingt ons ook alle
vragen te beantwoorden, zodat we zeker weten dat we
geen enkel onderdeel overslaan. Daarnaast weten we
door onze jarenlange ervaring wat een auto waard kan
zijn. We beschikken niet voor niets over een enorme bibliotheek. Daar zit 35 jaar werk in. En zo kunnen we de
rapportage snel leveren.
In een enkel geval moet je een auto taxeren waar er
maar één van gemaakt is. Dan heb je geen vergelijkingsmateriaal. Hoe we dat doen? Wij weten aardig
waar we terecht kunnen omdat we al zo lang rondlopen. Dat betekent dus: informeren bij mensen die we
kennen waarvan we weten dat die gespecialiseerd zijn
in dat merk.
Mensen verwachten soms dat je alles weet, maar dat
kan simpelweg niet. Er is zoveel gemaakt op het gebied
van automobielen. Het bestaat niet dat je alles weet.
Kijk alleen al naar de letter A. Er zijn minstens 150 merken die met de letter A beginnen. En dan praat ik nog
niet eens over de types. In zo’n uitzonderlijk geval doen
we dus na de inspectie nader onderzoek om met een
waardevoorstel te kunnen komen.”

Teleurstellend
“Soms moet ik mensen teleurstellen. Bijvoorbeeld als
ze teveel hebben betaald voor een auto. Dan ligt de
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verzekerde waarde lager dan het bedrag dat ze voor
de auto betaald hebben. Er zijn de afgelopen jaren redelijk wat bedrijven bij gekomen die een graantje mee
willen pikken van de groei in de markt. Die gewoon te
veel voor een auto vragen. Jammer, want die maken de
markt kapot. Heel sneu voor die eigenaren. Het tegenovergestelde gebeurt ook wel, namelijk dat mensen de
getaxeerde waarde liever wat lager willen. Ze moeten
immers premie betalen over het getaxeerde bedrag.
Ook daar doen wij niet aan mee. Wij zetten de realiteit
op papier. Zo houden wij de waarde zo zuiver mogelijk.
Als een auto goed is, dan is ‘ie goed. Is ‘ie niet goed, dan
draai ik er niet omheen. Of het nou goed of slecht uitpakt voor de verzekerde of voor de handelaar, ik moet
een onafhankelijk oordeel vellen.
Onlangs werd ik vanuit Duitsland gebeld of ik een auto
wilde taxeren die in Nederland gekocht was. Wij doen
geen aankoopkeuringen hoor, maar de auto was onder
voorbehoud gekocht en moest verzekerd worden. Op
het oog was het een mooie auto. Toen ik verder keek,
ontdekte ik dat de portieren slecht sloten. De auto
bleek helemaal dicht geplamuurd te zijn, wat natuurlijk
nadelig is voor de waarde van de auto.
Het is vaak dat wij negatiever over de waarde zijn dan
de eigenaar. Niet omdat we heel kritisch zijn, we kijken
gewoon goed en weten waar we op moeten letten. Wij
hebben de wijsheid niet in pacht. We zijn alleen meer
dan vijf dagen per week aan het taxeren en zien veel
voorbij komen. Als je dan iets afwijkends ziet, dan weet
je al haast dat het niet klopt.
Bijvoorbeeld als bepaalde papieren ontbreken. Zo
moesten wij laatst een sportauto taxeren. De auto had
schade gehad, maar de betreffende papieren ontbraken. Tijdens de taxatie ontdekten we twee verschillende chassisnummers en ook dat er over het motornummer een tweede nummer was geslagen. Wij
hebben de eigenaar geadviseerd om terug te gaan naar
de verkopende partij. De auto bleek in België gestolen
te zijn. Uiteindelijk is daar de technische recherche bij
gehaald.
De waarde van een auto staat vast. Wat de klant ervoor
wil betalen, dat bepaalt de klant zelf. Als iemand een
auto graag wil hebben, dan betaalt hij misschien wel
iets te veel. Dat gebeurt soms ook wel op een veiling.
Dan kan ik als taxatiewaarde natuurlijk niet de aan-
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koopwaarde opschrijven. Stel dat iemand een auto erft.
Dan schrijf ik ook niet op dat de auto nul euro waard is.”

Mille Miglia
“Ook de historie is bepalend voor de waarde van een
auto. Een eenvoudig Fiatje kan circa 20.000 euro kosten. Heeft dat Fiatje de bekende oldtimersrally de Mille
Miglia gereden, dan is ‘ie ineens 100.000 euro waard.
De Mille Miglia werd gereden tussen 1927 en 1957 en
is een rally voor oldtimers en sportwagens. Vanaf 1982
wordt de Mille Miglia weer gereden, maar hieraan mogen alleen auto’s deelnemen die ooit de oude Mille Miglia reden. Als je dus over een auto beschikt die in de
begintijd heeft meegereden, dan ben je verzekerd van
een startbewijs. En daardoor is zo’n auto vele malen
duurder dan een vergelijkbaar model.
Hetzelfde geldt voor auto’s die kunnen deelnemen aan
de London-Brighton rally. Dat zijn auto’s van voor 1904.
Heb je er een van 1906, dan mag je niet aan de start verschijnen. Een grote racehistorie en veel overwinningen
zijn van belang voor de waarde van de auto.”

Trend
“Wij taxeren auto’s van 1900 tot heden en we zien dat
de interesse aan het veranderen is. De meeste vooroorlogse auto’s hebben het moeilijk, omdat de jongere
generatie naar heel andere auto’s kijkt. Die markt is
aan het verschuiven. Dat is altijd al het geval geweest.
Op een klassieke autobeurs stonden in het verleden
legio vooroorlogse auto’s uit de jaren ‘30. Die verschuiving werd doorgevoerd naar auto’s uit de jaren
’60. Nu verschuift de interesse naar de young timers.
De waarde van vooroorlogse auto’s zakt dus terug en
de waarde van sommige modellen van de jaren ‘60
auto’s zakt ook iets terug. Gelukkig staat Nederland
bomvol leuke klassieke auto’s. In garages, in kelders.
Ook auto’s van een miljoen en meer. De duurste die
ik ooit getaxeerd heb was vier miljoen waard,” besluit
Maikel het interview.

Discretie
Vier miljoen! Natuurlijk ben ik erg benieuwd over welk
type auto we het dan hebben. Hoe jammer. Maikel wil
geen namen noemen... <
www.schade-magazine.nl
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Naam:
Mark Posthumus (27)
Functie: Claims Consultant
Studie: 	Aansprakelijkheid en Verzekering
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
Werkt bij: Kröller Boom Assurantiën B.V.
Sinds:
augustus 2015
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Suzanne van Eijk (28)
Claims Consultant
Rechtsgeleerdheid (nog studerend
aan Open Universiteit)
Werkt bij: Kröller Boom Assurantiën B.V.
Sinds:
juli 2017
Naam:
Functie:
Studie:
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Waarom ben je Claims Consultant geworden?
Ik zocht een uitdagende en inspirerende functie waarin ik veel kon
puzzelen. Als Claims Consultant bij een makelaar als Kröller Boom is
het iedere dag weer een puzzel naar de meest rechtvaardige oplossing, zowel kijkend naar de letter van de polis, maar ook naar de bedoelingen en wensen van de verzekerde en verzekeraar.
Als Claims Consultant ben je geen typische schadebehandelaar die
een schade af- of toewijst. Je begeleidt jouw klant en komt op voor
zijn belangen in het schaderegelingsproces. Dat betekent dat je goed
op de hoogte moet zijn van alle polissen die jouw klant heeft en zal je
moeten nagaan of het besluit van de verzekeraar of de tegenpartij in
de gegeven situatie passend is. Hierdoor neem je net een stap extra
om een mooie puzzel te maken.
Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Ik zou mezelf omschrijven als creatief(1), leergierig & intelligent (2) en
enthousiast (3) persoon die op zijn tijd zeer eigenwijs (4) is en daardoor tot het uiterste gaat om zijn visie op een probleem te beargumenteren (5).
Energiek, volhardend, creatief, meedenkend en gedreven.
Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Claims
Consultant?
Ik denk dat alle bovengenoemde eigenschappen tot zijn recht komen
in mijn functie maar ik denk dat iedere goede Claims Consultant bij
een makelaar als eigenschap ‘Eigenwijs’ moet bezitten. Een groot
verschil tussen ‘Tussenpersoon’ en ‘Makelaar’ is mijns inziens het
vormen van een eigen mening over de vraagstukken die spelen bij
verzekerde en verzekeraar. Wanneer je als Claims Consultant hier niet
met een eigenwijze blik naar kijkt, kan je moeilijk een toegevoegde
waarde zijn, zowel voor de verzekerde als ook voor de verzekeraar.
Met betrekking tot de vijf bovengenoemde trefwoorden: eigenlijk allemaal.
Wie is je grote leermeester?
Ik heb tijdens mijn master Aansprakelijkheid en Verzekering genoten
van diverse grote leermeesters. Vooral heb ik erg genoten van de colleges gegeven door Han Wansink en Mop van Tiggele, waarbij in ieder
college een vraagstuk middels een groepsdiscussie besproken werd.
Deze colleges hebben mij gestimuleerd in het zoeken naar verschillende zienswijzen.
Momenteel mijn collega Mark. Ik leer onwijs veel van hem.
Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
‘Ervaring komt met de jaren’ is in de schadebranche absoluut van toepassing. Wanneer je nog niet eerder een grote brand hebt gezien of
niet eerder te maken hebt gehad met een overlijdenskwestie, zal je
hier in het begin anders mee omgaan dan de ‘oude rotten’ van het
vak. Jongeren krijgen (bij Kröller Boom) echter wel de kans geboden
om deze benodigde ervaringen op te doen en binnen de branche
wordt dit als positief ervaren.

Niet altijd, al merk ik wel dat senioren het erg leuk vinden wanneer
jongeren interesse hebben in de branche.
Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Iets wat mij altijd is bijgebleven, is het moment dat je voor het eerst
een gebouw binnenloopt waarin een grote brand heeft gewoed. Aangezien het in mijn geval een bedrijf in de food sector betrof, zal ik de
geur van gesmolten plastic en verbrand vlees niet snel meer vergeten.
Wat me daarna ook is bijgebleven, is de effectieve behandeling van
de schade door (contra-)experts, verzekeraars en verzekerden om het
bedrijf zo spoedig mogelijk weer draaiend te krijgen.
Een ex-medewerker van een relatie was van mening dat onze relatie
aansprakelijk zou zijn voor buiten werktijd opgelopen letsel. Buiten
het feit dat werkgeversaansprakelijkheid naar mijn mening een buitengewoon interessant onderwerp is, was de wijze waarop deze zaak
snel, zorgvuldig en rechtvaardig door alle betrokken partijen werd opgepakt zeer interessant.
Waaraan moet een goede collega voldoen?
Voor mij moet een goede collega vooral kunnen meegaan in mijn (af en
toe) snel schakelende denkproces en hierin kunnen fungeren als een
sparringpartner. In mijn samenwerking met Suzanne zie je dat we een
goed team vormen door in elkaars denkproces elkaar de juiste vragen
te stellen.
Een goede collega is eerlijk, oprecht en geduldig maar mag ook hoge
verwachtingen hebben. Hij legt uit en geeft je de ruimte om zelf te leren zwemmen. Als je een fout maakt, word je hierop aangesproken
maar word je ook geholpen om dit recht te trekken.
Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Steeds vaker heb ik het gevoel dat er bij sommige verzekeraars vergeten is/wordt dat een verzekerde de klant is en niet de tegenpartij.
Verzekeren is niets meer dan het verkopen van de belofte dat wanneer
een klant schade lijdt, dat de verzekeraar de klant hierbij zal helpen.
Wanneer er bij een schade meerdere malen een onbegrijpelijke en onterechte grond wordt ingeroepen waarom er geen sprake zou zijn van
dekking, kan ik mij niet voorstellen dat je mijn bovenstaande weergave van het principe van verzekeren begrijpt en volgt.
Meer bewustwording en tolerantie naar elkaar. Neem bijvoorbeeld de
ochtendspits. Iedereen in de auto in de file op de snelweg. Vaak nog
niet eens omdat er een ongeluk is gebeurd maar gewoon omdat er iemand is die vindt dat de weg van hem is. Zijn auto moet overal voor
en er moet doorgedrukt worden. Anderen moeten remmen of moeten
uitwijken, waardoor het verkeer stokt. Het bijzondere is dat uit onderzoek is gebleken dat je gemiddeld nog niet eens 5 minuten eerder op je
bestemming bent als je je als zo’n haan in het verkeer gedraagt.
Als je geen Claims Consultant was geworden, welk vak had je dan
gekozen?
Tijdens mijn studiekeuze stonden twee richtingen bovenaan de lijst,
rechtsgeleerdheid en het conservatorium. Ik heb sinds mijn kinderwww.schade-magazine.nl
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Wij beperken en beheersen de schadelijke gevolgen van water, brand en klimaat.
Van dagelijkse problemen tot de ergste schade die de natuur kan veroorzaken.
Onze kennis en technologie lopen voorop. Nog belangrijker: Onze medewerkers
hebben passie voor het helpen van andere mensen.
Wij zijn Always By Your Side. Daarom kiezen zoveel mensen Polygon.
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tijd slagwerk gespeeld en was tijdens mijn middelbare school op het
niveau dat het conservatorium een mogelijkheid was. Uiteindelijk is
de keuze toch op Rechtsgeleerdheid gevallen en heb ik mijn muziek
uitgebouwd tot een uit de hand gelopen hobby waarin ik vier keer heb
meegedaan aan de European Brass Band Championships en in concertzalen in heel Europa heb mogen spelen.
Lastige vraag, ik denk of tourguide in een mooi zonnig oord of dat ik
bij defensie had gewerkt.
Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Ik denk dat jongeren veel van de ‘oude rotten’ kunnen leren door te
luisteren naar hun verhalen. Uiteraard is iedere schade uniek, maar
de valkuilen in een schadedossier kan je leren herkennen door simpelweg ervaring te hebben. Ik ervaar het dan ook als uiterst leerzaam
wanneer een spraakmakende schade wordt doorgesproken en de verschillende ‘valkuilen’ of ‘probleempunten’ worden uitgewerkt. Ouderen kunnen van jongeren vooral leren hoe insurtech een toegevoegde
waarde kan zijn aan de werkzaamheden in plaats van een bedreiging.
In de maatschappij die op technologisch gebied zo snel verandert, is
het kunnen mee veranderen een noodzakelijke vaardigheid. Door een
goede interactie te hebben en houden tussen jongeren en ouderen
kan de ervaring van de ouderen gecombineerd worden met de flexibiliteit en technische kunde van de jongeren en kunnen beide groepen
hiervan optimaal profiteren.
Op inhoudelijk vakgebied kunnen jongeren veel leren van senioren,
voornamelijk omdat senioren veel zaken al hebben gezien. Senioren
kunnen van jongeren vaak zaken met betrekking tot techniek en software leren. Maar ook nieuwe of andere zienswijze over de behandeling van een zaak kan kennis opleveren. Als je altijd iets doet op een
bepaalde manier, wil dat niet zeggen dat die handelswijze juist is of
niet eenvoudiger kan.
Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
In mijn werk als Claims Consultant bij een middelgrote makelaar als
Kröller Boom is het aantrekkelijk dat er veel diversiteit in de schades
zit. De ene dag behandel ik een transportschade waarbij een transportschip met houdbare goederen op een zandbank in Singapore is
gelopen, de andere dag behandel ik een grote recall in de food sector,
een aansprakelijkheidsschade waarin momenteel een procedure bij
de Hoge Raad wordt gevoerd of een D&O claim waarin de bestuurders
worden geconfronteerd met een miljoenenclaim in hun privévermogen. In mijn werk is iedere dag anders en is er ‘never a dull moment’.
Ik heb geen negatieve punten over mijn functie. Mijn werk is juist hartstikke leuk en veelzijdig. Ik mag puzzelen en dien zelf een mening te
formuleren over het dossier dat ik voorhanden heb.
Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Ja mijns inziens wel. Ik heb nog steeds het gevoel dat jonge mensen
ondervertegenwoordigd zijn en dat is zonde want in de snel veranderende maatschappij, zijn jonge mensen absoluut van toegevoegde
waarde.

Zeker, op de VNAB nieuwjaarsreceptie schatte ik de gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar. Binnen niet al te lange tijd zullen deze mensen met
heel veel kennis de arbeidsmarkt verlaten. Als er geen jongeren zijn
die nu al ingewerkt en opgeleid worden, zal het tekort aan specialisten steeds verder groeien. Naar mijn mening komt goede inhoudelijke
vakkennis met de jaren en moet je veel gezien en meegemaakt hebben.
Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Ik denk dat de (verdere) opkomst van insurtech betekent dat de gehele verzekeringswereld kan en gaat veranderen. Een voorbeeld waar
ik benieuwd naar ben is of artificial intelligence zal kunnen betekenen
dat (vooral de eenvoudigere en standaard) schades kunnen worden
afgewikkeld zonder of met weinig menselijke inbreng.
De discussie met verzekeraars over de hoogte van een schade-uitkering, terwijl er dekking is. Verzekeraars zijn aan alle kanten geld aan
het besparen en dragen de meeste bijzondere argumenten aan om
een schade, die onder de dekking valt, niet volledig te vergoeden.
Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak?
Mijn ambitie en focus ligt in het uitgroeien tot de specialist op uitdagende en internationale aansprakelijkheidsrisico’s. Kröller Boom ondersteunt deze ambitie door mij actief te betrekken bij het opzetten
en onderhouden van internationale verzekeringsprogramma’s alsook
door mij bijvoorbeeld de cursus ‘International Liability Insurance’ van
het Chartered Insurance Institute in Londen te laten volgen.
Ik word heel graag goed in de dingen die ik doe. Daardoor leer ik nog
elke dag zaken bij. De diversiteit in mijn functie spreekt mij erg aan.
Dat gecombineerd met het klantcontact en de discussies met de verzekeraars dan wel de tegenpartijen maakt het plaatje voor mij rond. Ik
wil hierin nog veel beter worden. Later wil ik anderen net zo enthousiast en goed maken in mijn vak als ik ben.
Meer over Mark Posthumus en Suzanne van Eijk lees je op onze website.
www.schade-magazine.nl
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GDPR, nieuwe spelregels gegevens
verwerking noodzaak in
data-gedomineerde samenleving
D-Day nadert met rasse schreden. Met ingang van 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing zijn. Vanaf dat moment is de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer van toepassing. Binnen de gehele Europese Economische Ruimte gaat een uniform
regelgevend kader voor bescherming van persoonsgegevens gelden. Reden waarom, ook in ons
land, de AVG vaak wordt aangeduid met de Engelstalige afkorting GDPR.
Zelden krijgt een nieuw regelgevend kader zoveel publieke belangstelling. Die belangstelling is niet pas
ontstaan na de recente onthullingen over de verwerkingspraktijken van Facebook. Ook niet pas na de
onthulling dat Uber een hacker zwijggeld betaalde in een poging een enorm datalek buiten de openbaarheid te houden. Toch onderstrepen dergelijke onthullingen het belang van aanscherping van de regels.
De publieke belangstelling concentreert zich op de handhavingsbevoegdheden van de toezichthouder:
de bevoegdheid om boetes op te leggen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet
van bedrijven. Hoe zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met die bevoegdheid omgaan? Het FD kopte
op 8 maart: “Dekker: privacytoezichthouder gaat niet onmiddellijk boetes opleggen”. Dat was kennelijk
de belangrijkste boodschap na de behandeling van het voorstel van de Uitvoeringswet AVG in de Tweede
Kamer.
Bij precieze lezing van het verslag van het plenaire Kamerdebat blijkt de krantenkop sensationeler dan de
werkelijkheid. Want letterlijk heeft de Minister van Rechtsbescherming het volgende gezegd: “Ik proef (…)
dat er behoefte is aan geruststelling ten aanzien van de wijze waarop de Autoriteit straks de handhavende
taken zal oppakken. De combinatie van de aan de ene kant nieuwe en soms complexe regelgeving met
deels open normen, en anderzijds de bevoegdheid van de toezichthouder om ook werkelijk heel hoge
boetes op te leggen, leidt tot onrust en eerlijk gezegd begrijp ik dat best. Omgekeerd begrijpt u dat ik geen
zeggenschap heb over de taakuitoefening van een onafhankelijk toezichthouder als de AP. Een geruststelling in de zin van harde toezeggingen kan ik u dus niet geven. Natuurlijk ligt het in de rede dat de Autoriteit
prudent omgaat met de hen ter beschikking staande bevoegdheden.”
En zo hoort het te zijn: de toezichthouder moet zorgvuldig omgaan met de nieuwe handhavingsbevoegdheden. Daar staat tegenover dat organisaties die persoonsgegevens verwerken hun verantwoordelijkheid
moeten nemen. De meest in het oog springende nieuwe verplichting onder de GDPR is ‘accountability’:
het gaat erom verantwoording af te (kunnen) leggen over rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
De materiële verplichtingen onder de GDPR zijn in de kern nauwelijks gewijzigd in vergelijking tot de Wbp:
het gaat nog altijd om zorgvuldige gegevensverwerking, met respect voor de rechten van betrokkenen,
die op een aantal punten uitgebreid en versterkt zijn.
Toegegeven: het van toepassing worden van de GDPR gaat gepaard met een reeks aan nieuwe administratieve verplichtingen, waaronder ook schadeverzekeraars gebukt gaan, zoals de registerplicht en de plicht
om voor ‘hoog risico verwerkingen’ een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ te doen.
Maar in een door data gedomineerde samenleving zijn nieuwe spelregels voor zorgvuldige gegevensverwerking noodzakelijk. Nu de Uitvoeringswet AVG in rap tempo door de Tweede Kamer is aangenomen, is
de toepasselijkheid van de GDPR met inbegrip van de handhavingsbevoegheden van de AP, onafwendbaar.

door Hester de Vries, advocaat

Kennedy Van der Laan

www.schade-magazine.nl

15

a ss u r a n t i e m a k e l a a r

De verzekeringsmakelaar houdt het al eeuwen uit
Volgens Wikipedia is het beroep verzekeringsmakelaar uitgevonden in de 17e eeuw.
Destijds ontstonden de eerste verzekeringsmaatschappijen die geld inden van de
succesvolle reizen van de VOC en uitkeerden bij verloren gegane schepen. Omdat
zij veel geld verdienden, kwamen er weldra meer spelers op de markt die qua
voorwaarden en premies sterk uiteen liepen. De scheepseigenaren zagen al snel door
de bomen het bos niet meer en het beroep van verzekeringsmakelaar was geboren.
Zelf ben ik bijna 20 jaar geleden nog beëdigd voor de rechtbank tot makelaar in
assurantiën, vlak voor de afschaffing van de beschermde titel in 2000.
Omdat ik het bedrijf van mijn vader overgenomen had en hij zelf sinds
1974 makelaar in assurantiën was, vond hij het verstandig dat ik ook
mijn A-diploma ging halen. Toen dat gelukt was in het voorjaar van
1999 kon de volgende stap gezet worden, namelijk het aanvragen van
de mondelinge test in Woerden via de Kamer van Koophandel. Om zo
goed mogelijk voorbereid aan de test te gaan deelnemen had ik me
op advies van enkele makelaars opgegeven voor een aantal zaterdagochtenden training door Hans Beekhuis in Rotterdam. Vanuit het hoge
noorden vroeg met de trein op pad naar Rotterdam C.S. om vervolgens
een aantal uren “gefileerd” te worden door een oude rot in het vak.
Erg leerzaam, ook omdat wij als provinciale makelaar natuurlijk sporadisch op de assurantiebeurs kwamen (meestal in Amsterdam).
Met name het onderwerp binnenvaartcasco kwam ik in de praktijk helemaal niet tegen, dus kostte dit onderwerp de nodige tijd en energie.
Omdat de afschaffing van de beschermde titel al meerdere keren was
aangekondigd (en weer uitgesteld) heb ik me al snel daarna opgegeven voor een testdag in Woerden in september 1999. Van de test zelf
(onder voorzitterschap van Piet van der Made) weet ik niet veel meer,
wel dat het wachten op de uitslag erg spannend was en ook de “bevrijding” toen de voorzitter meedeelde “gefeliciteerd, u zult een goede
makelaar worden (…)”. Vervolgens konden de benodigde stukken naar
de rechtbank in Assen gezonden worden, werd een procureur gezocht
en was de beëdiging een feit in november 1999, 25 jaar na de start van
ons kantoor.
Het jaar daarop werd ik door de voorzitter van de testcommissie benaderd of ik ook zitting wilde gaan nemen in de ‘testcommissie nieuwe
stijl’, wat een hele eer was. Met een groep van zo’n 8 RMiA’s (RMiA staat
voor Registermakelaar in Assurantiën) vormden we onder voorzitterschap van een vaste voorzitter met totaal 4 personen steeds de testcommissie op een aantal testdagen per jaar. Toen ik toetrad verhuisden we al snel van Woerden naar Amersfoort omdat de afschaffing van
de wettelijk beschermde titel ondertussen een feit was. Door de Stichting Assurantie Registratie (SAR) werden meerdere registers in het leven geroepen met steun van o.a. VNAB en destijds de NVA.
Om aan de mondelinge test deel te nemen moest de kandidaat aan
een aantal vereisten voldoen om zich op te kunnen geven voor de test.
Het eerste deel van de test was ongeveer 10-15 minuten en ging over
algemene kennis van actualiteiten. Daarna (ruim drie kwartier) werd
er middels een rollenspel getest of de kandidaatmakelaar voldoende
kennis en vaardigheden had om de directie va Brand/Varia en Transport (ook wagenparken etc.). Als provinciaal makelaar was ik gewend
om in de volledige breedte te adviseren, maar zowel bij kandidaten
als bij sommige collega testcommissieleden werd al snel duidelijk wat
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door Sietze de Jong RMiA

men in de praktijk uitoefende. Het mooiste waren de kandidaten die
je als directie “bij de hand namen” en soepel door “verzekeringsland”
voerden met vele praktische adviezen.
Anno 2018 is de mondelinge test niet meer hetzelfde als rond de millenniumwisseling om een aantal redenen:
a. Door de invoering van de specifieke Wft-vergunning voor de
advisering in collectief pensioen, is dit geen onderdeel meer van
de test sinds 2012.
b. Door de invoering van het Wft-vergunningstelsel is meer
onderscheid in de markt gekomen, doordat adviseurs gebonden
zijn aan de vergunningsregels.
c. En tenslotte is de opzet van het A-diploma recent gewijzigd
(wat wel logisch is, gezien de vergunningsystematiek die is
ingevoerd).
Ook alle RMiA-makelaars dienen de wettelijk verplichte Wft-PE’s te volgen, welke voor de RMiA Schade zakelijk & inkomen zijn. Op een aantal
terreinen is het goed geweest dat er zaken veranderd zijn, maar soms
heb ik me ook afgevraagd wat de zin van diverse wijzigingen is geweest,
bijvoorbeeld als je de inhoud van de PE-vragen beziet. Zo kreeg ik ooit
de vraag: “Wie heeft de Turbo’s geïntroduceerd in Nederland?” en dan
volgden er multiple choice drie banken die dat op hun geweten gehad
konden hebben...
De verzekeringsmakelaar, het zal niet het oudste beroep zijn, maar
dat deze dienstverlener al vele eeuwen meegaat, staat buiten kijf. Het
beroep, in al zijn gradaties zal nog vele jaren meekunnen, als de crux
gehandhaafd blijft. Waar het, vanuit mijn perspectief als kleinere makelaar, om moet blijven draaien is dat deze voor zakelijke klanten ook
in de toekomst kan blijven functioneren als een soort goede huisarts in
verzekerbare risico’s, die op tijd doorverwijst naar een medisch specialist. Die laatste zal daarbij voldoende capaciteit moeten houden om
te blijven opereren. In onze branche zijn wel bezorgde geluiden (bijvoorbeeld vanuit brancheorganisatie Adfiz) te horen over het onverzekerbaar dreigen te worden van bepaalde risico’s en het zich terugtrekken uit de zakelijke markt van een aantal risicodragers, ofwel over het
opdrogen van aanbod. Gelukkig zien we de afgelopen maanden ook
tegenbewegingen, zoals Avéro Achmea dat duidelijk heeft gemaakt de
co-assurantiemarkt weer te willen omarmen en zoals Reaal dat heeft
aangegeven meer werk te maken zowel van het mkb (via een pakketverzekering) als (via de beurs) van grootzakelijk. Ook NN komt weer op
de beurs terug, niet met hangende pootjes maar door de overname
van Delta Lloyd.

VE R ZE K E R EN

Noodzaak tot samenwerken om
afvalverwerkers verzekerbaar te houden
Veertig leden van de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS) waren te gast bij Nijssen Recycling in Nieuw
Vennep. Onder leiding van Gerard Suijkerbuijk, als lid van de evenementencommissie van de ABBS, werd een
paneldiscussie gehouden over het thema ‘recycling en de verzekeringsmarkt’.
In het panel hadden naast gastheer Gerard Nijssen (geheel rechts), directeur van Nijssen Recycling en voorzitter van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie
(FNOI), voorts zitting Dick Hoogendoorn (directeur Vereniging Afvalbedrijven en directeur Zavin, tweede van
links), Jurjen Burghgraef (Burghgraef van Tiel & Partners; tweede van rechts) en Willem-Jan Beekenkamp
(commercieel manager Allianz Nederland, geheel links).
Stel dat ‘onbrandbaar bouwen’ mogelijk zou zijn, is
dat dan een goed idee voor de afvalbranche, was een
vraag uit de zaal? Dick Hoogendoorn gaf aan het idee
van ‘onbrandbaar bouwen’ te absoluut te vinden. Ook
zit er een kostenaspect aan om naar ‘onbrandbaar
bouwen’ te streven. Hij benadrukte ook dat je heel veel
kunt doen op het gebied van technische voorzieningen
en preventief, maar dat voor de bedrijven in deze sector
het risico niet tot nul is terug te brengen. “Als bedrijven
in deze branche zitten we echt niet te wachten op een
brand, maar we weten gewoon dat er af en toe branden
zullen zijn in deze branche. En in de zomer zullen er ongetwijfeld weer branden zijn.”
Hoogendoorns stelling: organisatorische maatregelen
op het gebied van brandpreventie zijn belangrijker dan
technische maatregelen zoals bijvoorbeeld sprinklers
en brandmeldinstallaties. Goed management binnen
de afvalbedrijven heeft ook te maken met een adequate acceptatie van afval.

de paneldiscussie, met volop participatie vanuit de
zaal. Daarbij werd aangetekend dat samenwerking
bemoeilijkt wordt door de aandacht ervoor van de mededingingsautoriteiten (zie verder het verslag op onze
website van 9-4-2018).
Zie ook het interview met Jurjen Burghgraef, met als
titel ‘Het broeit bij recyclingbedrijven’, in SCHADE
Magazine 2017, nummer 4.

door Jan Schrijver

Willem-Jan Beekenkamp noemde het opmerkelijk dat
de co-assurantie-markt, die er toch is om de zwaardere risico’s te kunnen verzekeren, moeite heeft om de
‘waste & recycling’ risico’s te verzekeren. Afvalbedrijven zijn daardoor niet altijd voor 100% te verzekeren.
Duurzaam ondernemen is iets dat hoog in het vaandel
staat en daartoe is het belangrijk dat materialen op een
goede manier kunnen worden gerecycled. Hoe vinden
we dan een oplossing om de bedrijven die we voor recycling nodig hebben adequaat te verzekeren?
Samenwerking tussen verzekeraars en alle marktpartijen is nodig om de afvalbedrijven verzekerbaar te
houden, was een breed gedragen conclusie die door
Gerard Suijkerbuijk getrokken werd aan het einde van
www.schade-magazine.nl
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Onderzoeksbureau Cunningham Lindsey
bundelt krachten met afdeling regres
Om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen, heeft Cunningham Lindsey Nederland (CLN)
besloten de verschillende disciplines onderling intensiever met elkaar te laten samenwerken waarbij onderzoek
een prominentere rol gaat spelen. Gebleken is namelijk dat als een feitenonderzoek snel beschikbaar
is, dit de regreskansen aanzienlijk vergroot. Een groot voordeel is dat CLN over een eigen gecertificeerd
onderzoeksbureau beschikt, wat uniek is. Op alle fronten (property, liability en marine) kan nu nog sneller,
effectiever en efficiënter worden gehandeld.
Regres
“Naast een expertiserapport kan een diepgaand feitenonderzoek de
regrespositie van de klant aanzienlijk versterken”, benadrukt Pauline
Verhoeff-Geerdes, manager van de afdeling regres. “Voor regres heeft
de multidisciplinaire benadering als voordeel dat de informatie van
de onderzoeker en de expert direct beschikbaar komt. Bovendien kan
deze informatie direct juridisch of anderszins worden bijgestuurd en
getoetst zonder enig tijdsverlies.” De afdeling regres bestaat uit vijf juristen die fulltime bezig zijn met het verhalen van zowel verzekerde
als niet verzekerde schaden binnen alle branches. De experts van CLN
betrekken deze afdeling vaak al aan het begin van de opdracht.

Onderzoek
“Als aanvulling op de expertise of bij regresmogelijkheden en als er
twijfels bestaan inzake de toedracht, voert onderzoeker Cindy Last een
diepgaand feitenonderzoek uit door het afnemen van een interview.
Last is opgeleid als ‘Particulier Onderzoeker’ en heeft achtentwintig
jaar ervaring in het doen van (fraude)onderzoek. Zij heeft uitgebreide
kennis van de geldende wet- en regelgeving en past deze toe in haar
onderzoek. Daarnaast is zij getraind in het afnemen van interviews en
kijkt zij niet naar de contractuele of juridische kaders, maar richt zich
puur op de feiten inzake de toedracht. Deze onderzoekswerkzaamheden worden in aanvulling op de schade-expertise binnen CLN en binnen alle branches ingezet. “Als een feitenonderzoek snel beschikbaar
is, vergroot dit de regreskansen aanzienlijk. Er kan dan namelijk vrijwel direct (juridisch) worden bijgestuurd, zonder verlies in tijd.”

Expertise
De intensieve samenwerking tussen de diverse disciplines onder één
dak zorgt voor een effectieve workflow waarin de juiste deskundigen
zich bezighouden met de juiste dingen: de expert legt zich toe op het

Het is uniek dat wij over een eigen
gecertificeerd onderzoeksbureau
beschikken
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Cindy Last en Pauline Verhoeff: “De klant kan op elk gewenst moment een beroep doen op één of
meerdere disciplines binnen onze organisatie. Wij zetten de juiste deskundigen in op effectieve
en efficiënte wijze.”

bepalen van de omvang van de schade en de toedracht, de onderzoeker richt zich op aanvullend feitenonderzoek en de regresexpert houdt
zich bezig met het verhalen van de schade en de juridische kaders.

Meerwaarde klant
De vraag naar wat de klant hier nu concreet van merkt in de praktijk
laat zich volgens Last en Verhoeff makkelijk beantwoorden. “De klant
kan op elk gewenst moment een beroep doen op één of meerdere
disciplines binnen onze organisatie. Wij zetten de juiste deskundigen
in op effectieve en efficiënte wijze en kunnen op die manier dubbele
kosten en tijdverlies voorkomen. Uniek in de schade-expertise wereld
is dat wij over een eigen particulier onderzoeksbureau beschikken
(geregistreerd onder POB nummer 744). Bovendien kunnen wij de
klant in een vroegtijdig stadium wijzen op wat andere disciplines in
een specifieke situatie voor hem kunnen betekenen, juist doordat wij
zo intensief met elkaar samenwerken. Dit kan de (regres-)positie van
de klant aanzienlijk verbeteren.” <

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

Eurocross is coördinerend
alarmcentrale

Alarmcentrale Eurocross Assistance heeft het stokje van Allianz Global
Assistance overgenomen als ‘coördinerend alarmcentrale’. Dit betekent dat Eurocross tot april 2019 het eerste aanspreekpunt is bij ongevallen of rampen in het buitenland waarbij acht of meer Nederlanders
getroffen zijn (zie verder onze website van 30-3-2018).

Aanpak van huizen
met schimmel

Samen met de SP in Amsterdam is Juridisch Bureau Letselschade &
Gezondheidsrecht begonnen met een campagne om huurders van
schimmelhuizen adequater bij te kunnen staan. De SP verwijst de
meest urgente gevallen die zich tot de partij wenden door naar het
letselschadekantoor (zie verder onze website van 29-3-2018).

OSB ontwikkelt ‘cao app’
Checklisten voor ondernemers
voor brandrisico’s
Verzekeraars en brandweer wijzen ondernemers op het belang
van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit via de website
Checklistbrand.nl. Ondernemers kunnen er informatie over brand
oorzaken vinden en een risicoscan uitvoeren. Er zijn checklisten
‘Stalbranden’, ‘Brandgevaarlijke werkzaamheden’ en ‘Brandstichting’ (zie verder onze website 29-3-2018).

Gezamenlijke verzekeraars helpen
consument met polisoverzicht
Consumenten kunnen op de website Mijnverzekeringenopeenrij.nl
een overzicht maken van hun verzekeringen. De website is een gezamenlijk initiatief van verzekeraars en is gestart met een testfase,
waarin nog niet alle verzekeringen door verzekeraars aangeleverd
worden aan de website. Op dit moment wordt meer dan de helft van
alle particuliere verzekeringen door de verzekeraars aangeleverd.
De verwachting is dat dit aandeel in de loop van 2018 zal stijgen
naar boven de tachtig procent (zie verder onze website van 3-4-2018).

De ‘cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf’ is voortaan als applicatie voor telefoon en tablet beschikbaar. Via deze app kunnen alle
werknemers en werkgevers deze cao eenvoudig raadplegen. Brancheorganisatie OSB ontwikkelde de app, die bijdraagt aan heldere informatievoorziening over de cao en arbeidsvoorwaarden aan 125.000
schoonmaakmedewerkers. De cao-tekst is integraal overgenomen.
De app kent een zoekfunctie. Daarnaast bevat de app een aantal tools
voor zowel de werkgever als de werknemer. De ‘cao schoonmaak app’
is voor iedereen beschikbaar en te gebruiken. Speciaal voor leden van
OSB zijn er extra functionaliteiten toegevoegd die alleen na een inlog
te gebruiken zijn. Zo kunnen leden gebruikmaken van de chatfunctie
met de cao-helpdesk medewerkers (zie verder onze website van 213-2018).
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Gestolen kraan teruggevonden

i n m e mor i a m

Juridisch icoon Gerard Kamphuisen (79)
overleden
Op 7 maart 2018 is prof mr. Gerard Kamphuisen
overleden. “Na alle fijne jaren vol humor en prachtige foto’s is overleden onze oudste broer en zwager”, zo luidt het door zijn familie geplaatste overlijdensbericht in de Goudse Post.

Zoekacties, onderzoeken en digitale opsporing hebben geleid tot het
terugvinden van een gestolen Liebherr-kraan van 18 meter lang. Na
vijf maanden is deze opgespoord door de gezamenlijke inzet van de
eigenaar, politie, Brightmaven en EMN (zie verder onze website van
27-2-2018)

Samenwerking Troostwijk
en Wingman
Troostwijk Groep en Wingman Business Valuation gaan een strategische samenwerking aan. Partijen leveren diensten op het gebied van
expertises, taxaties en waarderingen, die regelmatig in elkaars verlengde liggen. “De samenwerking biedt dan ook de unieke mogelijkheid om complete service te bieden in bepaalde waarderingstrajecten
en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en competenties”,
aldus de samenwerkingspartners (zie verder onze website van 27-32018).

Univé-logo verandert
na kwart eeuw
Univé heeft het logo en de huisstijl gewijzigd. Na ruim 25 jaar hebben de appel en peer plaatsgemaakt voor de “é” van Univé. De é is
het nieuwe beeldmerk met een blaadje als accent aigu. Toch nog een
kleine knipoog naar het fruit (zie verder onze website van 6-4-2018).

De markante verzekeringsjurist, die Gerard Kamphuisen was, werkte onder meer in de assurantie-makelaardij voor
Hudig-Langeveldt en was partner bij Houthoff Buruma (het huidige advocatenbureau Houthoff). Hij stond in de branche bekend
als een begenadigd spreker. Een man die geen PowerPoint-presentaties nodig had om het publiek bijzonder te kunnen boeien
over aansprakelijkheid. Als je een spreekbeurt van hem mocht bijwonen, werd je elke keer weer meegenomen op reis in de zo interessante schade- en verzekeringswereld. Het gehoor hing, zonder
dit ook maar enigszins te overdrijven, aan zijn lippen. Wat voor de
buitenwereld zo saai leek, bracht hij tot leven, hetgeen velen geïnspireerd zal hebben om enthousiast te kiezen voor een loopbaan
in deze branche.
De Radboud Universtiteit meldde bij monde van Piet Hein van
Kempen, Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, over het overlijden van Gerard Kamphuisen: “Met droefenis heeft de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit kennisgenomen
van het overlijden van emeritus prof. mr. J. G. C. (Gerard) Kamphuisen.
Prof. Kamphuisen is gedurende de periode 2000-2008 werkzaam
geweest als hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het
onderwijs en onderzoek op het terrein van het verzekeringsrecht
in deze periode. Prof. Kamphuisen kon putten uit een bijzonder
rijke praktijkervaring. Met zorg en geestdrift onderhield hij de internationale samenwerkingsverbanden die de faculteit op het
gebied van het verzekeringsrecht kende, met name met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.
De faculteit is dankbaar voor de werkzaamheden die hij voor de
faculteit en de universiteit heeft verricht. De faculteit wenst zijn
nabestaanden veel sterkte toe.”
Paul Soeteman, die als jurist een lange loopbaan achter zich heeft
in de assurantie-makelaardij en tegenwoordig op veel rechtsgebieden een gewaardeerd auteur is, schrijft: “Gerard was een juridisch icoon met name in de zakelijke schadeverzekeringsmarkt en
auteur van talloze juridische gezaghebbende publicaties. Hij had
een grote ervaring als verzekeringsmakelaar, adviseur, advocaat
en hoogleraar, wat hem een unieke jurist maakte. De laatste jaren
van zijn leven waren minder gelukkig als gevolg van een ernstige
hersenbloeding. Hij is net geen 80 jaar geworden. We zullen hem
missen.”
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expertise

NIVRE-voorzitter wil betere
samenwerking met derden
”In de toekomst zou ik een nog optimalere samenwerking met derden willen nastreven, waarbij ik de nadruk leg
op samen.” Dat was een van de statements die NIVRE-voorzitter George Oostrom maakte tijdens zijn toespraak
op het Rendez-Vous d’Expertise 2018 dat in Hotel van der Valk in Vianen werd gehouden.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar was Hotel van
der Valk in Vianen de plaats van samenkomst. Zes secties boden ieder een interessant programma. Nieuw
is dat elke sectie een eigen kleur had, hetgeen onder
meer terug te vinden was in de bewegwijzering van de
zalen en de badges van de meer dan duizend deelnemers en tijdens het zeer goed verzorgde walking dinner
na afloop van het inhoudelijk gedeelte (foto).
Nieuw was ook dat de toespraak van voorzitter George
Oostrom niet live werd gehouden, zoals vorig jaar,
maar op aantrekkelijke multimediale manier aan de
bezoekers werd gepresenteerd, zodat iedereen in de
zaal van zijn sectie de woorden van de voorzitter prima
kon volgen. George Oostrom begon met een kwinkslag
en keek vervolgens zowel terug- als vooruit:
“Goedemiddag, hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn.
Ik heb al een deel van het programma achter de rug, ik
heb samen met Didi Redegeld, onze Young Nivre voorzitter, 17 adspirant Nivre-leden mogen toespreken en
20 zilveren jubilarissen, register experts van het eerste
uur. Dit is mijn tweede jaar als voorzitter en daarmee
dan ook mijn laatste jaar. En hoewel ik niet per se van
het terugkijken ben, ontkom ik daar niet helemaal aan,
dus wat hebben we in de afgelopen periode zoal bereikt?”
•
•
•
•
•

ons tuchtrecht is aangepast naar deze tijd en onder
andere uitgebreid met de voorzittersbeslissing.
de zij-instroom is vereenvoudigd door het terugbrengen van de ervaringstermijn naar drie jaar.
we rollen e-learning meer en meer uit.
het register van schade herstelcoaches is een feit.
het aspirant lidmaatschap voor jonge experts die
nog niet in het register staan ingeschreven is
een feit.

Kortom: het Nivre staat er goed voor, we groeien maar
de uitdaging blijft en daar wil ik het met u vooral over
hebben.

In de toekomst zou ik een nog optimalere samenwerking met derden willen nastreven, waarbij ik de nadruk
leg op samen. Samen met de markten waarin wij actief
zijn maar ook met de overheid, zoals bijvoorbeeld in
het NAM-dossier. Verbinden en samen, samen ook met
u, het is wat mij betreft gebaseerd op wederkerigheid,
dus vraag u niet alleen af: ‘wat doet het Nivre voor mij?’
maar ook: ’wat doe ik voor het Nivre?’ Op die manier
kunnen we verbinden om zo tot een nog professionelere beroepsgroep te komen. Onze markten vereisen
aansluiting bij het Nivre, nu maar nog nadrukkelijker in
de toekomst.
Vandaag hebben alle secties zich enorm ingezet om u
weer een mooi programma te presenteren. Graag bedank ik alle besturen en hun voorzitters voor hun inzet
in het afgelopen jaar, niet in de laatste plaats de dames
en Henk die zich enorm hebben ingezet om ons jaarlijks
Rendez-Vous wederom tot een succes te maken. Ik ben
daar bijzonder trots op. Ik gebruik dat woord vaak en
ook nu: ik ben trots op het Nivre en al haar leden en u
mag dat ook zijn.”
In het volgende nummer van SCHADE magazine aandacht voor de sessies van de secties.
www.schade-magazine.nl
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Evolutie? Revolutie?
Of Omdenken?

De letselschadebranche blinkt niet uit in veranderingsgezindheid, maar het kan niet anders of ontwikkelingen
als innovatie, automatisering en digitalisering zullen hun weerslag op deze sector van het verzekeringswezen
hebben. Tijdens de Jaarconferentie van het PIV, het Personenschade Instituut van Verzekeraars, werd nagegaan
welke weerslag dat zal zijn. Met name de president-directeur van ProRail Pier Eringa, econoom en journalist
Mathijs Bouman en hoogleraar privaatrecht Siewert Lindenbergh lieten op 23 maart 2018 in Congrescentrum
Orpheus in Apeldoorn er hun licht over schijnen.

Tom van ’t Hek, dagvoorzitter tijdens de PIV Jaarconferentie, gaf bij wijze van opening een sprekend
voorbeeld van de behoudzucht in de verzekeringswereld. Toen Interpolis in Tilburg als eerste bedrijf in
Nederland – dat dan weer wel – de flexplekken introduceerde, alweer een behoorlijk aantal jaren geleden,
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was Van ’t Hek met een groep mensen uitgenodigd om
na zessen het nieuwe kantoor te komen bekijken. Het
viel hen op dat één werkplek met bloemen en slingers
was versierd. De rondleider moest toen bekennen dat
de flexplekken weliswaar fantastisch waren, maar dat
iedereen ’s ochtends een halfuur eerder naar zijn werk
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kwam om op zijn eigen plek te kunnen zitten. En de dag
erna was een van de medewerkers jarig, vandaar. Het
bleek dus nogal mee te vallen met de beoogde flexibiliteit.

Twintig jaar PIV
De meer dan zeshonderd deelnemers aan de PIV Jaarconferentie werden welkom geheten door Marjoleine
van der Zwan, directeur van het PIV. Zij memoreerde
het feit dat het PIV, net als het Nationaal Platform Personenschade (de voorloper van De Letselschade Raad),
dit jaar zijn twintigjarig jubileum viert. Drie jaar na de
oprichting, in 2001, werd voor het eerst een PIV Jaarconferentie georganiseerd. In deze achttiende editie
kwamen alle meer vakinhoudelijke zaken aan de orde
in de workshops tijdens het congres. Daarbij ging het
om specifieke vaardigheden (effectief communiceren, Harvard-onderhandelen), nieuwe ontwikkelingen
(innovaties in de rechtspraak, de nieuwe Algemene
verordening gegevensbescherming, de nieuwe Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en bijzondere
onderwerpen (de impact van een dodelijk arbeidsongeval, de bescherming van het vermogen uit een letselschade-uitkering). Ook was er gelegenheid om binnen
het concept van PIV Letselplaza met aanwezige wederpartijen concrete zaken te bespreken en zo mogelijk tot
een goed einde te brengen. Tijdens de plenaire sessies
lag de nadruk op de hoofdvraag, namelijk wat de impact op de letselschadebranche zal zijn van te verwachten innovatieve trends en ontwikkelingen.

Binnen ProRail
Pier Eringa, president-directeur van ProRail, beet het
spits af. Hij vertelde op de PIV Jaarconferentie over
de veranderingsprocessen die binnen ProRail hadden
plaatsgehad. Deze waren aangepakt door op drie V’s
te focussen: verbinden, verbeteren en verduurzamen.
“Wij zijn van het verbinden”, zei hij. “Van verbinding
met mensen en steden en van verbinding met de klant
en andere stakeholders. Hoe zit dat met jullie? Hoeveel
mensen in jullie bedrijven zijn vervreemd van de klant
en vervreemd van het product? Volgens mij is er in jullie
branche nog veel werk aan de winkel.” Over verbeteren
zei Pier Eringa: “Bij ProRail moeten sommige dingen
grandioos veel beter gaan dan nu het geval is. Wordt
er bijvoorbeeld een bovenleiding kapot gereden, dan
kan het vier of vijf uur duren voordat we de mensen
uit de trein hebben. Dat moet veel sneller gaan. Wat
we ook moeten verbeteren is de robuustheid van het
systeem. We moeten laten zien dat we het anders willen, met minder wissels en minder overwegen. Ga ook
in jullie branche op zoek naar meer robuustheid van de

Marjoleine van der Zwan

systemen!” Het verduurzamen concretiseerde Eringa
in de vorm van positieve aandacht. “De conducteur in
de trein is er niet om zwartrijders op te sporen, maar
om mensen die een kaartje hebben gekocht, het gevoel
te geven dat het goed is dat ze dat hebben gedaan. Een
conducteur is een normbevestiger. En hoe zit dat bij jullie? Volgens mij jagen jullie veel te veel achter problemen aan!”

Werkgelegenheid
De econoom en journalist Mathijs Bouman besprak
de gevolgen van innovatie, automatisering en digitalisering voor de werkgelegenheid binnen de letselschadebranche. Hij zei te verwachten dat die gevolgen niet
groot zullen zijn. Sommige banen zullen weliswaar verdwijnen, aldus Bouman, maar de werkgelegenheid als
geheel zal volgens hem niet afnemen. Deze constatering staat overigens haaks op de praktijk zoals die zich
in het Verenigd Koninkrijk voordeed – en die na de presentatie van Mathijs Bouman door hoogleraar Privaatrecht Siewert Lindenbergh werd besproken – toen voor
de kleinere personenschadeclaims (tot 1.000 pond, een
grens die binnenkort naar 5.000 pond zal worden opwww.schade-magazine.nl
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ontwikkelingen kunnen dus wel degelijk werkgelegenheidseffecten hebben, ook in de letselschadebranche,
maar Bouman maakte een expliciete uitzondering voor
de dossierbehandelaars. Hij zei: “Laten we hopen dat
u de dossiers die u behandelt, als unieke dossiers ziet,
waarbij het menselijk contact heel belangrijk is. Ik kan
me niet zo goed een wereld voorstellen waarin klanten
het leuk vinden dat alles via een invulformulier of een
chatbox op internet gaat. Uw werk is op fundamenteel
niveau echt mensenwerk. Bovendien is het geen bulkbedrijf. Er zijn niet zo veel dossiers dat je daar alle beschikbare denkkracht op kunt inzetten om daar eens
even keihard te gaan automatiseren.” Mathijs Bouman
voegde hieraan toe dat de informatietechnologie wel
kan worden aangewend om de transparantie in processen te vergroten, zodat betrokkenen precies kunnen
volgen hoe het met hun dossier ervoor staat. “Dat soort
functionaliteiten missen we natuurlijk nog heel erg in
de financiële dienstverlening”, aldus Bouman.
Pier Eringa
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gerekt) een ‘small claims track’ werd ontwikkeld. Tot
dan werden nagenoeg alle claims in rechte behandeld,
voor honoraria van letselschadeadvocaten die niet zelden 250 procent van de claim zelf bedroegen. De ‘small
claims track’, een proces waar de kleinere claims als het
ware doorheen worden geduwd en daar zonder veel
geprocedeer of bureaucratie weer uitrollen, maakte
daar een einde aan. Het gevolg was wel dat veel bureaus die aan de kleinere claims een dikbelegde boterham verdienden, hun deuren moesten sluiten. Nieuwe
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Kunstmatige intelligentie
Over de toepassing van kunstmatige intelligentie zei
Mathijs Bouman: “Kunstmatige intelligentie is eigenlijk
alleen maar goed in analyses en patroonherkenning,
en dan ook nog eens veel langzamer dan bedrijven ons
willen laten geloven. Het is niet gemakkelijk een computer te leren heel subtiele menselijke beslissingen
over te nemen. Ooit wel misschien, maar nu nog niet.
Op uw vakgebied kan kunstmatige intelligentie, samen
met big data, in de verre toekomst wellicht voorspel-
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lingen doen, op basis van correlaties en patroonherkenning, over de duur en de ernst van een letsel. Ook
zal een slimme patroonherkennende computer op het
gebied van fraudedetectie een rol kunnen spelen.” Om
op dit gebied resultaten te bereiken, is het volgens Bouman nodig dat de branche experimenten durft aan te
gaan, die duur zijn en desondanks kunnen mislukken.
“Ook dan nog moeten de mensen die zo’n experiment
hebben opgezet, een schouderklopje krijgen. Is dat
niet het geval, dan moet je er niet aan beginnen, want
dan eindigen alle automatiseringsachtige projecten in
pogingen tot kostenreductie. En voor de letselschadebranche zit dat er juist niet in, omdat u in contact met
de klant moet blijven en niet moet denken dat u kosten
kunt schrappen door in technologie te investeren”, aldus Mathijs Bouman. Zijn slotstelling luidde dan ook:
“Ga niet voor kostenbesparing, maar ga voor nieuwe
dienstverlening en nieuwe producten, bijvoorbeeld
processen die voor honderd procent transparant voor
de klant zijn.”

Erkenning van het leed
Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de
Erasmus School of Laws in Rotterdam, keek eerst terug
op dertig jaar ontwikkelingen in de schade, in het recht
en in de schadeafwikkeling en keek daarna vooruit
naar de ontwikkelingen in de komende jaren, ook weer
in de schade, in het recht en in de schadeafwikkeling.
Met betrekking tot dit laatste punt zocht Lindenbergh
naar mogelijke parallellen met de werkwijze van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven. Siewert Lindenbergh
is lid van de commissie die het beleid voor de uitkeringen door het Schadefonds bepaalt. Het Schadefonds
Geweldsmisdrijven werd in 1976 opgericht en wordt
gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij een geweldsmisdrijf blijft de dader primair
verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade.
Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op
een andere manier vergoed, dan kan het slachtoffer
of een nabestaande bij het Schadefonds terecht. Het
Schadefonds Geweldsmisdrijven keert overigens geen
schadevergoeding uit, maar een tegemoetkoming in de
schade van ten hoogste 35.000 euro. Jaarlijks behandelt het Schadefonds circa 7.000 aanvragen. Siewert
Lindenbergh vertelde over de bureaucratie die tot enkele jaren geleden het Schadefonds in haar greep had.
Slachtoffers moesten hun schade gedetailleerd specificeren, verdeeld over 26 schadeposten, met bonnetjes
erbij. In 2014 werd een veranderingsproces in gang gezet, bedoeld om het Schadefonds meer ‘burgergericht’
te maken. Slachtoffers worden sindsdien actief gebeld
en begeleid, begrijpelijkheid en transparantie staan

Siewert Lindenbergh

hoog in het vaandel en alle inspanningen zijn erop gericht het beschikbare geld op de juiste plaats te krijgen.
De bureaucratie is vervangen door een systeem met
zes categorieën bedragen aan de hand van de ernst van
het letsel. Door dit alles wordt een primaire doelstelling
van het Schadefonds, namelijk erkenning van het leed
en van de schade van het slachtoffer, veel beter gerealiseerd dan in de oude situatie.

Dogma en fictie
“Is deze benadering ook in uw praktijk mogelijk?” vervolgde Lindenbergh. “U zult zeggen: dat Schadefonds
is er van overheidswege, het biedt geen schadevergoeMathijs Bouman
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ding maar een tegemoetkoming, dus dat is allemaal
heel anders. Dat begrijp ik wel, een tegemoetkoming is
inderdaad geen volledige schadevergoeding. En die volledige schadevergoeding is een dogma, een verschijnsel dat ik vanuit mijn vak als geen ander ken natuurlijk.
Maar behalve een dogma is de volledige schadevergoeding ook een fictie!” Siewert Lindenbergh besprak op
de PIV Jaarconferentie nog enkele andere mogelijke
ontwikkelingen in de schadeafwikkeling. Hij zei: “Er is
in de afgelopen jaren veel aandacht aan het herstelgericht schaderegelen besteed. Het herstelgericht schaderegelen zou de toekomst hebben. Dat heeft het ook
vast en zeker, maar mijn indruk is dat het in hoge mate
beperkt blijft tot een debat over bevoorschotting en
over de posten die daarvoor in aanmerking komen, ook
als er van alles nog niet vaststaat.” Over de gedragscode voor de afwikkeling van beroepsziekteclaims zei Lindenbergh: “Die staat hoog op mijn wensenlijstje. Van
alle ontwikkelde landen in Europa en zelfs daarbuiten
bungelt Nederland onderaan. Sinds de arresten van de
Hoge Raad in juni 2013 is de afwikkeling van beroepsziekteclaims de das omgedaan, dus daar moeten we
iets mee – sommigen weten ook al wat, maar daar hebben we de handen nog niet voor op elkaar.” En hij besprak, zoals hierboven al is aangegeven, de afwikkeling
van kleine claims zonder buitengerechtelijke kosten.
Lindenbergh: “Soms bedragen de buitengerechtelijke
kosten honderd procent of meer ten opzichte van de
claim zelf. Dat leert ons toch wel iets!”

Debatteren en omdenken
Het ochtendprogramma van de PIV Jaarconferentie werd afgesloten met een debat onder leiding van
Tom van ’t Hek over vier stellingen: 1) de helft van de
aanwezigen in de zaal is over vijf jaar zijn baan kwijt;
2) de afhandeling van kleine personenschades moet
worden genormeerd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd, zodat de menskracht voor een persoonlijke
afwikkeling van grotere schades kan worden ingezet;
3) ga niet voor kostenbesparing, maar voor honderd
procent transparante processen en dure experimenten die kunnen mislukken en 4) de verzekeraar van
de toekomst is veel meer een dienstverlener dan een
financiële dienstverlener. Over deze laatste stelling zei
Marjoleine van der Zwan: “Mensen denken dat een financiële dienstverlener met een zak geld aankomt en
een dienstverlener met een echte dienst. Ik denk dat
wij als letselschadebranche inderdaad veel meer kunnen bedenken om slachtoffers of nabestaanden met
een echte dienst bij te staan.” Het middagprogramma

werd ingevuld met de PIV Herstelplaza, de workshops
en tot slot een ‘clinic’ over omdenken. De omdenkenfilosofie gaat over de overgang van een ja maar- naar een
ja en-manier van denken, van het denken in problemen
naar het denken in mogelijkheden. Wie een probleem
op een elegante manier benadert, blijkt soms verrassend eenvoudig een nieuwe mogelijkheid te creëren.
Deze manier van denken wordt in lezingen, clinics, theatershows en boeken ‘aan de man gebracht’ door een
groep mensen rond initiatiefnemer Berthold Gunster.
Twee acteurs uit deze groep en een geluidsman gaven
tijdens de PIV Jaarconferentie een aansprekende clinic,
die wellicht in de praktijk van alledag zijn uitwerking
niet zal missen. <
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Francie Peters:

“Het proces in een dossier met
whiplash kan letterlijk
ziekmakend zijn”

Francie Peters dacht ooit in de
transportwereld terecht te komen.
Het liep anders: zij kwam in de
schadebranche terecht en is daarin
inmiddels gepokt en gemazeld. Na
verschillende facetten van materiële
schade te hebben gezien, is zij nu
al meer dan tien jaar werkzaam in
personenschade. Zij is directeur van
De Bureaus, docent van de opleiding
Herstelcoach en bestuurslid voor de
branche Personenschade van het NIVRE.
“Het kan altijd beter”, vindt zij, hetgeen
haar motiveert om voortdurend aan
productontwikkelingen te werken.
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Francie Peters (49) is directeur van De Bureaus BV en
lid van het branchebestuur Personenschade van het
NIVRE. Na rechten te hebben gestudeerd in Maastricht
specialiseerde zij zich in Engeland in scheepsrecht.
Dat was een logische keuze voor deze geboren Rotterdamse, met een vader als cargadoor. “Toen ik in 1993
afstudeerde en naar Nederland terugkwam, was hier
sprake van een economische crisis en zat niet iedereen
in de transportwereld bepaald op mij te wachten. En
zodoende was het dat ik ‘in de verzekeringen’ terechtkwam”, zo legt zij uit. Dat had overigens nog wel met
de scheepvaart te maken, want zij ging als schadebehandelaar zeecasco werken bij de in Groningen gevestigde assurantiemakelaar Van Calcar. Vervolgens kreeg
zij met meerdere branches te maken, waaronder AVB,
als manager schadebehandeling van de op de zakelijke
markt gerichte onderlinge verzekeringsmaatschappij
NOWM, die gelieerd was aan Van Calcar. Na de overname door Aegon van Van Calcar (werd ingeschoven in
Meeùs) en NOWM (werd later verkocht aan Erasmus dat
vervolgens werd overgenomen door Delta Lloyd) kwam
zij vervolgens in 1997 bij een Amerikaanse verzekeraar
terecht, Great American Insurance Group. Die zou in
ons land een kantoor beginnen. Dat ging uiteindelijk
niet door, maar Francie was al aangenomen. Dat resulteerde erin dat zij niet in eigen land bij dit bedrijf als
managers claims & customer services aan de slag ging
maar in genoemde functie op het kantoor in Seattle.
Toen op gegeven moment in de Engelse vestiging (Bristol) deze functie ingevuld diende te worden, verhuisde
zijn naar het VK.

Via CED in personenbranche
Aansluitend kwam de Nederlandse schadebranche
weer in beeld: in 2000 startte zij bij CED Claims Services als manager voor materiële schade. CED had het in
Den Bosch gevestigde bedrijf Unicare (gespecialiseerd
in medisch advies) overgenomen. Bij het overgenomen
bedrijf wilde het op managementgebied niet zo vlotten. Om dat op te lossen werd Francie Peters daar ingezet als general manager. Dat was zowel naar tevredenheid van de overnemende partij als van de ‘gevestigde
orde’ bij de overgenomen partij. In 2006 ontstond CED
Mens; toen werden Unicare en de personenschadetak
(CED Personenschade) samengevoegd. In 2007 kwam
daar, na de overname van de professionals van NN, de
arbeidsdeskundige tak nog bij. Francie Peters was tot
medio 2013 directeur van CED Mens (CED voert overigens de toevoeging ‘Mens’ achter de naam voor de

Om aan vernieuwingen te kunnen werken,
moet daarvoor ruimte zijn binnen een bedrijf,
moet er besef zijn dat er ook wel eens
sprake kan zijn van een mislukking
personenschadewerkzaamheden niet meer). “Zo ben
ik dus uiteindelijk in het personenschadevak terechtgekomen. Ik heb zelf nooit personenschadedossiers
behandeld, maar heb er wel inhoudelijk verstand van
inmiddels. Ik vind het van belang de inhoud van het vak
te kennen. Het gaat immers niet alleen om processen,
al is het uiteraard belangrijk om die slim in te richten,
om er ‘lean’ mee bezig te zijn. Het fascineert mij ook
om vanuit die inhoud actief met productontwikkeling
bezig te zijn. Je ziet in onze branche en ook in andere
bedrijfstakken dat er ideeën ontstaan op de werkvloer,
dat de mensen ‘uit de fabriek’ met suggesties komen
voor productverbeteringen of soms compleet nieuwe
producten bedenken, maar dat deze creativiteit dan
niet gesponsord wordt door het management. Dat is
zonde. Bij mij is dat in ieder geval niet zo, sterker nog,
ik initieer en stimuleer het vernieuwen van producten
vanuit de inhoud. Durf daarbij ‘out of the box’ te denken, daar is best lef voor nodig. Heb daarbij altijd voor
ogen waar een product om gaat, waartoe het dient. Om
aan vernieuwingen te kunnen werken, moet daarvoor
ruimte zijn binnen een bedrijf, moet er besef zijn dat er
ook wel eens sprake kan zijn van een mislukking. Als
het als manager alleen maar zou gaan om beheren en
beheersen, zou je geen enkele mogelijkheid krijgen om
buiten de lijnen te gaan, waarmee vernieuwen nagenoeg onmogelijk wordt.”

Pandora-pilot
Een voorbeeld van productontwikkeling die door haar
werd geïnitieerd is het voor whiplash-dossiers opgezette Pandora-project bij CED Mens. “In 8 van de 10 van
de gevallen met whiplash gaan de klachten na zo’n 3
maanden over, in 20% niet. Dat weten we uit ervaring.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat van de 20% die na
3 maanden nog klachten heeft, zoveel mogelijk van
hen binnen een jaar alsnog van de klachten afkomt.
Daartoe moet je het proces zo goed mogelijk inrichten.
Het proces in een dossier met whiplash kan letterlijk
ziekmakend zijn. De medici concluderen op een gegeven moment dat ze uitbehandeld zijn en dat er aan

door Jan Schrijver
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stel’. In de markt bestaat bij sommigen het idee dat de
Pandora-pilot geen succes zou zijn geweest. Dat is een
misvatting, de resultaten waren namelijk zeer goed,
met een punt hogere tevredenheid onder de slachtoffers dan gewoonlijk. Het probleem zat echter bij de professionals - de schadebehandelaars en -regelaars bij
verzekeraars, de belangenbehartigers en de advocaten
- die moeite hadden met hun gewijzigde rol, waarin zij
de controle uit handen moesten geven. De pilot is dus
geenszins mislukt, maar we waren er wellicht te vroeg
mee en we waren misschien iets te radicaal in de aanpak. Uiteindelijk is hier bij CED wel de herstelcoach uit
ontstaan en na verdere ontwikkelingen hierin de wat
we kunnen noemen huidige ‘herstelcoach 2.0’. Kern
van Pandora was dat de herstelcoach een jaar de tijd
heeft om zonder belemmeringen aan het herstel van
het whiplashslachtoffer te werken. Die doelstelling is
bij herstelcoaching 2.0 losgelaten. Tegenwoordig zijn
er wel allerlei afstemmingen met de diverse professionals ingebouwd. De herstelcoach werkt in gezamenlijke
opdracht van de twee partijen en voert over de te varen
koers regelmatig overleg.”

De ‘herstelcoach’ is een blijver

het slachtoffer objectief geen enkele medische schade
door hen is vast te stellen. Het slachtoffer heeft desalniettemin klachten en wil dat bewijzen. ‘De dokter
vindt niets, maar ik heb toch klachten.’ Om constant
met dat ‘moeten bewijzen’ geconfronteerd te worden,
daar worden mensen niet beter van. Je ziet dan de negatieve spiraal ontstaan. Pandora, het lijkt op het eerste gezicht wellicht een verkeerd gekozen naam, maar
bedenk wel dat onder in de doos de hoop zit.”

De dokter uit het proces gehaald
“Pandora was een pilot met 80 whiplashdossiers. Daarbij hebben we getracht om ‘de dokter uit het proces’
te halen. In een herstelgericht proces stond voorop:
‘We gaan het niet hebben over schade maar over her-
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“CED biedt deze herstelcoaches niet meer, maar andere partijen zijn ingestapt”, zegt Peters, waaronder De
Bureaus, waarvan Francie Peters sinds 2013 directeur
en mede-aandeelhouder is. “Sinds 2009 wordt er in de
markt met herstelcoaches gewerkt en heeft dit vak zich
verder ontwikkeld. Ook al zal nog niet iedereen weten
dat er herstelcoaches zijn en wat deze precies doen,
we kunnen in ieder geval concluderen dat ze niet meer
‘weggaan’, dat het ‘blijvers’ zijn. Het gevaar dat zich
vervolgens gaat voordoen is, dat iedereen kan roepen
‘oh, dat doe ik ook, ik ben ook herstelcoach, ik zet een
bord in de tuin’. Daarom is het belangrijk dat we de professionele beoefenaars van dit vak een solide gemeenschappelijke basis geven. Met verschillende partijen
in de markt hebben we een opleiding ontwikkeld, die
loopt van oktober tot en met maart van het volgende
jaar. De opleiding tot herstelcoach wordt uitgevoerd
door het onafhankelijke opleidingsinstituut Quasir
Academy. Het instituut heeft inmiddels voor een hboaccreditatie van de opleiding gezorgd. De vierde jaargang van de opleiding tot herstelcoach is vorige week
afgesloten met het examen. Met de nu afgestudeerden
komt het aantal gediplomeerde herstelcoaches op 30
waarvan er 4 bij De Bureaus werken.” Het merendeel
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van de opgeleide herstelcoaches is vrouw, namelijk 26
van de 30.

Opleiding en register
Francie Peters is één van de vijf docenten. Zij leidt dus
herstelcoaches op voor haar concurrenten? “Dat is inderdaad zo. Maar het is ook in ons belang dat het breder
neergezet wordt in de branche, dat het goed ‘landt’. Dat
doe je zoals gezegd door een basis neer te zetten die door deze opleiding - voor een ieder gelijk is. We zijn nu
ook bezig om herstelcoaches op te laten nemen in het
nieuwe register dat het NIVRE instelt voor deskundigen
die gericht zijn op herstel bij personenschade. Herstelcoaches zijn de eersten die zich hiervoor hebben aangemeld bij het NIVRE. Let wel, het is een gelieerd register
ofwel het zullen geen experts zijn die geregistreerd worden en zij krijgen na registratie dan ook niet de titel ‘re’
achter hun naam, maar ‘rd’ als afkorting van register
deskundige. Voor opname in het register is een eis dat
de beroepsgroep over een eigen opleiding beschikt. De
opleiding wordt momenteel getoetst door een commissie die bestaat uit leden van het branchebestuur Personenschade. Ik heb geen zitting in die commissie.”

Vijf diensten De Bureaus
Binnen de Bureaus worden 5 letselschadediensten gebundeld: het maken van letselschadeberekeningen,
medisch advies, arbeidsdeskundigheid, mediation en
herstelcoaching. Samenwerking van de verschillende professionals heeft geleid tot nieuwe vormen van
dienstverlening, zoals de carrouselintake waarbij in een
heel vroeg stadium bepaald kan worden of een interventie meerwaarde heeft.

Vijf vormen van herstelgerichte
dienstverlening

Herstelgerichte dienstverlening kan zich in de markt
richten op vijf vormen van dienstverlening, te weten fysiek, praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal.
“In de praktijk worden de verschillende vormen van herstel nog wel eens door elkaar gehaald. Dat kan leiden
tot verwarring en ook tot verkeerde verwachtingen. Het
is dus zaak om van tevoren goed duidelijk te hebben
welke vorm van herstelgerichte dienstverlening moet
worden ingezet”, zegt Francie Peters. De herstelcoach
houdt zich in principe alleen bezig met het emotioneel
en sociaal herstel. Uitgangspunt is de leer van Carl Rogers, die stelt: ‘De oplossing van een trauma ligt bij de

Herstelgerichte dienstverlening kan zich in
de markt richten op vijf vormen van dienst
verlening, te weten fysiek, praktisch,
psychologisch, emotioneel en sociaal
betrokkene zelf.’ Francie Peters: “De herstelcoach is een
hulppersoon - niet meer en niet minder - die betrokkene door het stellen van de juiste vragen helpt om weer
zelfredzaam te worden en het leven weer waardevol te
vinden. Het klinkt voor de buitenstaander wellicht als
de spreekwoordelijke ‘geitenwollen sok’ en de buitenwacht zal zeggen ‘oh, maar dat kan ik ook hoor’. Die misvatting neem ik bij dezen graag weg. Het is veel meer
dan ‘empathisch’ kunnen zijn. Er zit zeker ook een harde
kant aan. Als een coach bijvoorbeeld onverplicht budget
ter beschikking stelt om naar de sportschool te gaan,
maar de betrokkene die gecoacht wordt brengt het niet
op om daadwerkelijk met de afgesproken frequentie de
sportschool te bezoeken, dan wordt deze hierop aangesproken. Afspraken zijn er om te worden nagekomen.
Juist daardoor kan een betrokkene door de coach in
beweging worden gebracht. We hebben bijvoorbeeld met goede reden en onderbouwing - een training voor
een hondenpuppy voor een betrokkene vergoed gekregen. Dan steek je als coach, en dat geldt ook voor de
schadebehandelaar bij de verzekeraar - je nek uit, want
een juridische basis voor deze vergoeding was er niet.
Dan mag je dus iets terugvragen van de betrokkene: dat
hij zijn best doet om die training te volgen, wat in het
geval van de puppytraining ook gedaan is en goed resultaat heeft opgeleverd voor de hondeneigenaar in kwestie, die door alles wat deze training met zich meebracht
emotioneel maar ook fysiek sterker werd.”

Sterker uit het herstelproces komen
Francie Peters tot slot: “Ik heb zelf ook ooit een aanrijding van achteren meegemaakt, die tot whiplashklachten heeft geleid. Achteraf kan ik zeggen: ik had dit liever
niet meegemaakt. Maar nu ik het meegemaakt heb,
heeft het me uiteindelijk sterker gemaakt. Dankzij het
door mij doorlopen proces om de klachten te overwinnen, ben ik een sterker persoon geworden. Het zal zeker hebben bijgedragen aan het goed kunnen indenken
in de problematiek.” Dat zij passie heeft voor het personenschadevak is ons na enkele uren praten over het
vak duidelijk. “En ik heb in mijn werk bovendien van
nature een idee dat het altijd beter kan en de drive om
daarin echte stappen te willen zetten.” <
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Een whiplash gooit
je leven overhoop

In de letselschadewereld worden whiplashklachten nogal eens als ‘niet-objectiveerbaar’
gebagatelliseerd. Ze bestaan alleen in landen waar ze door verzekeraars worden erkend,
wordt dan beweerd. Henk Dolstra weet wel beter. Hij had een bloeiende praktijk als
fysiotherapeut en podoloog toen hij in juni 2014 een auto-ongeluk kreeg. Hij hield daar
behoorlijke klachten aan over, maar wilde niet bij de pakken gaan neerzitten. Misschien
had hij dat beter wel kunnen doen. Het herstel van whiplashklachten, zo heeft Henk
ervaren, vraagt veel rust en veel tijd. Nu, na bijna vier jaar, gaat het beter met hem, maar
moet hij zichzelf nog steeds in acht nemen.
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Juni 2014. Henk Dolstra is 49 en heeft een druk leven.
Hij heeft in Emmeloord een praktijk voor fysiotherapie
en podotherapie in een paramedisch centrum dat onder zijn regie is ontwikkeld. Hij heeft plannen voor nog
een praktijk elders, runt een bedrijf in het opknappen
en verhandelen van Porsches, deelt samen met zijn
ex-echtgenote het ouderschap over een jongen van 12
en een meisje van 9, heeft een nieuwe vriendin, sport
veel en gaat regelmatig uit met zijn vrienden die hij
al tientallen jaren kent. Een stevige vent met een nek
van beton en een afgetraind lichaam. Op weg naar zijn
werk staat hij stil voor een rotonde, kijkt in zijn binnenspiegel en ziet een auto met 60 à 70 kilometer per uur
op hem afkomen. Hij kan zich nog net tegen het stuur
schrap zetten en vangt dan met zijn hele lichaam de
klap op. Hij raakt even buiten westen en kan pas na
enkele minuten uitstappen om de schade te bekijken.
Dan vult hij een schadeformulier in en laat hij zich door
een collega ophalen om aan het werk te gaan. ’s Middags voelt hij zich niet goed, hij laat zich naar huis in
Steenwijk brengen en kan zich weinig meer van de rest
van die dag herinneren.

Burn-out?
Zijn verzekeringsadviseur aan wie hij de schade meldt,
raadt hem aan naar de huisarts te gaan. Die laat röntgenfoto’s maken, maar daar is weinig op te zien. Het
zal wel een burn-out zijn, suggereert de huisarts, maar
daar hecht Henk weinig geloof aan. Er is totaal geen
aanleiding voor een burn-out. Toch gaat het niet goed
met hem. Hij is soms een paar dagen thuis, dan weer
aan het werk, en tijdens de vakantie met zijn kinderen
in een ressort in Turkije ligt hij veel op bed en komt hij
er nauwelijks toe iets met zijn kinderen te ondernemen.
Thuisgekomen gaat hij nog eens naar zijn huisarts, een
vervanger deze keer, en die stuurt hem door naar een
neuroloog in Meppel. Deze arts stelt hem meteen op
non-actief. “Dat was de allereerste keer dat ik officieel ziek thuis zat en niet naar mijn werk ging”, vertelt
Henk. “Het voelde heel idioot. Ik ging maar een beetje
in de tuin werken, het terras schoonspuiten, maar na
twee uurtjes was ik op.” De neuroloog geeft Henk het
advies een letselschadeadvocaat in de arm te nemen.
Deze advocaat, Niek Wolthers van Wolthers Jagersma
Letselschade Advocaten, schakelt in overleg met de
aansprakelijke verzekeraar arbeidsdeskundige Arjan
Dokter van het bureau Wibbens in Groningen in. Vanaf
dat moment treedt Arjan Dokter op als herstelregisseur
in het ziekte- en herstelproces van Henk.

‘Going concern’
“We hebben de focus gelegd op de instandhouding van
zijn fysiotherapiepraktijk”, vertelt Arjan Dokter. “Dit be-

tekent dat we de handel in Porsches en de vestiging
van een nieuwe praktijk in een andere stad hebben
stilgelegd. In zijn praktijk in Emmeloord hebben we op
basis van het principe ‘going concern’ ervoor gezorgd
dat de zaak bleef voortbestaan. Vanuit ons eigen netwerk hebben we voor een langere periode een interimmanager ingehuurd: een fysiotherapeut die zelf ook
een aantal praktijken heeft, maar niet meer actief in
de uitvoering was. Voor Henk was dat aanvankelijk niet
leuk. Hij was immers ‘de vent in de tent’, alles draaide
om hem, maar het was noodzakelijk dat hij zijn werk
een aantal maanden helemaal zou loslaten en vertrouwen in een vervanger kon hebben. Dat was best spannend, ook al omdat het om veel geld ging en we dus
de aansprakelijke verzekeraar en diens advocaat ervan
moesten overtuigen dat het nodig was. Achteraf gezien
is deze aanpak heel goed geweest. Als we de praktijk
op dat moment niet draaiende hadden gehouden, was
de zaak zonder meer failliet gegaan. Daarnaast hebben
we vrij snel in overleg met Henk een aantal therapieën
gezocht, van een psycholoog, een medisch psycholoog
en een haptonoom. Met hen heb ik gedurende het hele
herstelproces vaak overleg gehad over de te nemen
vervolgstappen.”

Volledig afgebrand
Het is dan januari 2015, een halfjaar na het ongeval.
Het gaat af en toe iets beter met Henk en daarom wil
hij weer aan het werk. Richting het voorjaar probeert
hij dat, wat met veel horten en stoten gepaard gaat.
Het ligt in zijn aard om aan te pakken, maar achteraf
moet worden geconstateerd dat hij te snel te veel heeft
gewild. Tegen de zomer stort hij dan ook volledig in. Al-

foto’s: Anna Groot

www.schade-magazine.nl

33

dat je
mobiele evenement
jouw bedrijf is.

Je mobiele verkoopwagen of
feesttent goed verzekerd
Lastig om dit goed te verzekeren? Met de OOM
Combinatiepolis verzeker je dit zelf én alles wat erin staat
tegen brand, storm, inbraak en vandalisme. Zo is jouw
bedrijf altijd in goede handen, ook als je er even niet bent.

feesttent | evenement | festival | parade
braderie | horecabedrijven | etc.

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl

p e rso n e n sch a d e
les gaat mis. De bedrijfsresultaten lopen terug, hij kan
niet meer voor zijn kinderen zorgen, zijn vriendin beëindigt de relatie. Hij maakt ruzie met klanten, denkt
dat medewerkers en vrienden hem een stumper vinden
en maakt overal een bende van. “Ik ben voor de spiegel gaan staan”, vertelt Henk, “heb mezelf goed aangekeken en heb toen besloten dat ik weer echt de oude
Henk wilde worden, die zin in het leven heeft, graag
wil sporten, leuke dingen met de kinderen wil doen,
een nieuwe relatie wil opbouwen. Daarvoor was nodig
dat ik alle adviezen van de psychologen, de haptotherapeut en de arbeidsdeskundige echt serieus nam en
ging uitvoeren. Dat was moeilijk. Patronen die je in de
loop van een heel leven hebt ontwikkeld, moet je loslaten. Dat op zich was al heel lastig en daar kwam bij dat
ik gewoon veel klachten had. Ik kon absoluut geen licht
en geen geluid verdragen en was volledig afgebrand.
Het kost veel tijd voordat je dan opnieuw opbloeit.
Arjan heeft me in die tijd heel goed begeleid. Hij was kritisch naar mij, maar ook vol begrip. Hij heeft me laten
begrijpen dat er echt iets moest gebeuren, omdat het
anders nooit meer goed zou komen.”
Henk Dolstra

Ommekeer
In de zomer van 2015 neemt Henk volledige rust. Zijn
ex-echtgenote neemt de zorg voor de kinderen alleen
op zich. De praktijk in Emmeloord weet hij uit zijn hoofd
te zetten. Zijn vrienden weten dat zij hem een aantal
weken niet moeten storen en de huishoudelijke taken
worden door een hulp overgenomen. “In september
kwam de ommekeer”, vertelt hij. “Ik had het diepste
punt gehad en begon me beter te voelen. Ik ging weer
aan het werk en vond via Tinder een nieuwe vriendin. Ik
kreeg weer structuur in mijn leven en voelde dat ik aan
het opknappen was. Ik kreeg weer energie, ging meer
sporten en kon weer met mijn vrienden gaan stappen.
Begin 2016 besloot ik de praktijk te reorganiseren en
flink te verbouwen. Daar heb ik zelf bij geholpen, maar
met mate. Ik merkte destijds al, en nu nog, dat ik een
terugval krijg nadat ik me een periode zwaar heb belast. Maar telkens kom ik daar beter uit dan ervoor, misschien ook wel doordat ik veel genoegdoening haal uit
het feit dat ik weer iets moois van de praktijk heb gemaakt en dat mensen tevreden zijn met hoe ik nu ben.”

Veel geleerd
De letselschadezaak van Henk Dolstra is inmiddels
naar tevredenheid van alle partijen afgewikkeld. Henk
werkt nu ongeveer drie dagen per week. “Dat gaat redelijk goed, mits ik mijn grenzen goed bewaak, want
als ik dat niet doe, heeft iedereen last van mij.” Hij doet
weer leuke dingen met zijn kinderen, “maar overprikkeling is funest. Ik ging met hen een weekend naar Cen-

ter Parcs, maar was daar gewoon geen mens. Overprikkeling leidt ertoe dat de klachten terugkomen. Negeer
ik de signalen, dan krijg ik een terugval. Maar zoals ik
nu ben, ben ik zeer tevreden. Of ik ooit weer helemaal
de oude word, weet ik niet. Maar vergeleken met twee
jaar geleden, zie ik een enorme verbetering.” Hij zegt in
de periode die achter hem ligt, veel te hebben geleerd.
Het is bijvoorbeeld belangrijk om op tijd hulp te zoeken
en niet met klachten door te lopen. Wie klachten heeft,
moet die ook goed kenbaar maken, niet alleen aan de
huisarts, maar ook aan de omgeving. “Je moet vooral
ook een beetje het geluk hebben dat je bij mensen terechtkomt die grip op de situatie hebben, die begrijpen
dat het geen psychisch verhaal is, maar fysiek en dat
het concreet moet worden aangepakt. En neem de tijd,
want het zijn chronische klachten die een hele poos in
beslag kunnen nemen. Het leven dat je had, is tijdelijk
niet meer mogelijk.” Vanuit zijn werk als fysiotherapeut
en als ervaringsdeskundige denkt hij veel voor mensen met whiplashklachten te kunnen betekenen. “Veel
mensen met whiplashklachten gaan op de bank zitten
en komen daar nooit meer van af. Ik zou die mensen
graag willen coachen, zodat ze net als ik weer de weg
omhoog kunnen vinden.” Henk Dolstra zou Henk Dolstra niet zijn als hij deze coachingsplannen niet concreet zou uitwerken. Daar is hij inmiddels mee bezig
en ook daaruit mag blijken dat het weer goed met hem
gaat. <
www.schade-magazine.nl

35

Martin de Haan:
“Denk aan een drietraps model
waarbij belangenbehartiger niet
per definitie wordt ingeschakeld”

“Blijvend letsel na een ongeval heeft - veelal
ingrijpende - impact op iemands leven, daar
kunnen we gevoeglijk vanuit gaan. Voor een
belanghebbende is het doorgaans de eerste
keer, en hopelijk de laatste keer, dat hij of zij
dit meemaakt. Je krijgt als belanghebbende
te maken met professionals, te weten de
schadebehandelaar van verzekeraar en
de door de verzekeraar ingeschakelde
personenschade expert. Dan is het heel goed
dat de kwetsbare belanghebbende terzijde
wordt gestaan door een belangenbehartiger.
Dit staat buiten kijf. Ik maak me er
alleen zorgen over dat we aan het
doorschieten zijn.” Dit zegt
Martin de Haan (54) die inmiddels
een kwart eeuw ervaring heeft in
de behandeling en afhandeling van
personenschade.
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Martin de Haan is General Manager van de divisie Personen bij Cunningham Lindsey Nederland bv, mede
oprichter van Dé Letselschadehulpdienst (Dé LSHD) en
lid van het Branchebestuur Personenschade van het
NIVRE. De divisie Personen telt 64 medewerkers, waaronder medisch adviseurs die onder meer voor personenschade worden ingezet, en daarnaast voor verzekeraars werkende medische acceptanten inkomens- en
overlijdens risicoverzekeringen.

Diversiteit in personenschade
Cunningham Lindsey werkt met zijn personenschadeexperts uitsluitend voor verzekeraars en is met een
omvang van 28 personenschade-experts naar zeggen
van De Haan voor de WA-kant de grootste partij in ons
land. Van die 28 zijn er op dit moment 20 NIVRE-re. De
andere 8 worden nog opgeleid tot NIVRE-re. Een belangrijk deel van de ongeveer 1450 NIVRE-re’s in ons
land is werkzaam in de branche personenschade, te
weten 395. Daarvan is ongeveer een derde deel vrouw.
Bij Cunningham Lindsey ligt dit percentage boven de
50%: 17 van de 30 zijn vrouw. “Dat is een betere representatie van de maatschappij”, merkt De Haan op, die
beseft dat in de andere branches in het NIVRE-register
het percentage vrouwen nog veel lager uitkomt dan
bij personenschade. Zo is bij brand het percentage in
het NIVRE-register minder dan 5%. “We hebben in het
expertisevak niet alleen een uitdaging voor wat betreft
het aantrekken van jongeren, maar zeker ook met betrekking tot het krijgen van een betere verdeling man/
vrouw. Diversiteit geeft een betere representatie van
de maatschappij. Binnen de expertisebranche kan hier
meer aandacht aan worden besteed.”

Niet doorschieten richting
belangenbehartiger

In welk opzicht heeft De Haan vrees voor het door hem
aangehaalde doorschieten van de bemoeienis van de
zijde van de belangenbehartiger, vragen wij. “De wereld
om ons heen is in grote mate veranderd en de personenschadebranche beweegt mee, logisch. Het is een branche in beweging met oog voor alles wat er in de maatschappij gebeurt. Er was ooit sprake van een wereld
waarin de verzekeraar het speelveld domineerde. Dat
was een onwenselijke situatie, maar alle maatschappelijke veranderingen mogen er anderzijds niet toe gaan
leiden dat we terechtkomen in een wereld waarin de
belangenbehartiger aan de knoppen draait”, zo stelt
hij, waarna hij met een voorbeeld illustreert: “De transactiekosten rijzen de pan uit. Bij een schade van 10.000

Diversiteit geeft een betere representatie
van de maatschappij. Binnen de
expertisebranche kan hier meer aandacht
aan worden besteed
euro komt nog eens 4.500 euro aan buitengerechtelijke
kosten. Wordt het niet eens tijd dat wij overgaan naar
een ander model? Zeker nu de loss ratio’s van veel WAM
verzekeraars uitkomen op zo’n 120%. Een belangrijke
oorzaak hiervoor is de oplopende schadelast in personenschadedossiers. Buitengerechtelijke kosten maken
een belangrijk deel hiervan uit.”

Denken over nieuw model
Is er een oplossing, die aan alle belangen recht doet?
Martin de Haan suggereert een denkrichting en doet
een beroep op de grotere, gerenommeerde belangenbehartigers om mee te denken over een nieuw model:
‘knip’ de dossiers in drie stromen. Schades waarvan
verwacht wordt dat deze de 10.000 euro niet te boven
zullen gaan, schades tussen dit bedrag en 25 à 30.000
euro en de schades erboven. De schades onder de
10.000 euro zouden standaard geregeld kunnen worden zonder belangenbehartiger, gekoppeld aan het
door de verzekeraar niet vragen aan de schadelijdende
partij van een finale kwijting. Dat je ergens op terug
kunt komen, schept vertrouwen. De verwachting bestaat dat verzekeraars van dit vertrouwen geen misbruik zullen maken, want die willen de schade – ook
uit efficiency-overwegingen – bij voorkeur meteen
adequaat regelen. Ook in de volgende tranche krijgt
de verzekeraar het vertrouwen de schade te regelen,
binnen een soort ‘poortwachtermodel’. Per schade is
immers vooraf wel in te schatten of het een dossier
zal zijn met een eenvoudige afwikkeling of dat het
een complex langer lopend dossier zal worden. Een
medisch adviseur bijvoorbeeld heeft daar kijk op. Een
belangenbehartiger kan worden ingeschakeld in die
fase in het proces, dat er discussiepunten ontstaan.
Bovendien dient in dit model aan de belanghebbende
standaard de mogelijkheid geboden te worden om
voordat een dossier definitief wordt afgewikkeld, een
belangenbehartiger te vragen om het dossier en het
afwikkelingsvoorstel te beoordelen. Is het medisch
traject op een juiste manier doorlopen, is het voorstel
ter afwikkeling redelijk en betreft het een reële waardering van de schade? Dat is door de verzekeraar goed

door Jan Schrijver
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De discussie over de buitengerechtelijke
kosten overschaduwt nu vaak datgene
waar het over gaat: het belang van
belanghebbende
aan te geven, zoals gezegd, op basis van vertrouwen.
De belanghebbende zelf voelt ook heel goed aan of hij/
zij goed behandeld wordt en krijgt het recht om te allen tijde een belangenbehartiger in te schakelen. Het
kan sneller werken en qua kosten schelen, als we er
niet standaard een belangenbehartiger aan het begin
bijhalen. Op een gegeven moment wordt de belangenbehartiger er dus wel bijgehaald en pas daarna wordt
de schade geregeld met finale kwijting. Voor de derde
tranche, met schades boven de 30.000 euro, wordt er
standaard aan het begin van het proces een belangenbehartiger ingeschakeld.

Ga uit van goede bedoelingen
Het is een grove schets van een mogelijk nieuwe werkwijze voor personenschade, zegt Martin de Haan, die
als deze wordt gefinetuned best eens zou kunnen werken. Zo zullen niet alle soorten personenschades erin
kunnen vallen. Een letselschade van een kind loopt via
de kantonrechter. Bij hersenletsel zal je bijvoorbeeld
altijd een belangenbehartiger inschakelen. “Ga om te
beginnen uit van de goede bedoelingen van beide kanten. Nu wordt er nog teveel in ‘tegenpartijen’ gedacht.
Maar alle partijen moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen, verzekeraars, de experts
die zij inschakelen, de belangenbehartigers, de medici,
de hulpverleners. In ons geval: wij hebben een duidelijke visie en we onderschrijven niet voor niets een gedragscode, daar willen we dus ook aan voldoen. Wij laten ons echt niet voor het karretje spannen van partijen
die ons vragen van bijvoorbeeld ethische normen af te
wijken.” Martin de Haan fronst de wenkbrauwen: “Natuurlijk, de belangenbehartigers die een gering aantal
dossiers in portefeuille hebben en die er alles aan doen
om die dossiers uit te melken, die zijn er. Maar de grotere organisaties van belangenbehartigers zitten zeker
niet zo in elkaar. Die hebben een langere termijn visie
en zien dat in wederzijds vertrouwen slagen gemaakt
kunnen worden, die leiden tot snellere maar adequate
afhandeling van dossiers. Er dient een dialoog gestart
te worden met deze groep belangenbehartigers. Zij zijn
goed te definiëren: Letselschade-advocaten verbonden
aan de LSA en bureaus die in het Register Letselschade
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zijn ingeschreven. Dit zijn partijen die hun vak serieus
nemen en waarvan wij uit mogen gaan dat zij de eerder genoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid
willen en kunnen nemen. Op de langere termijn wordt
iedereen daar beter van, niet in het minst hun cliënten.”
Van visie, zeker op langere termijn bezien, zou het ook
getuigen volgens De Haan als de belangenbehartigers
tegen een lager uurtarief zouden werken. Belangenbehartigers rekenen veelal 215 euro per uur exclusief 6%
kantoorkosten, het geheel te vermeerderen met btw.
Voor experts aan WA-zijde liggen de tarieven grofweg
tussen de 140 en 195 euro, exclusief de btw. Als verzekeraars, rekening houdende met deze lagere tarieven
sneller betalen, scheelt dit aanzienlijk in hun debiteurenbeheer. Nu overschaduwt de discussie over de buitengerechtelijke kosten vaak datgene waar het over
gaat: het belang van belanghebbende.

Meer slagen te maken
Er zijn nog veel meer slagen te maken in het denken bij
personenschaderegeling. De Haan noemt: “Van het al
oude adagium ‘wat als het ongeval niet was gebeurd;
hoe zou de situatie dan nu zijn?’ naar ‘er is een nieuwe
situatie ontstaan en hoe gaan wij deze zo goed mogelijk invullen?’ Of neem ‘first party’ verzekeringen voor
personenschade. Waarom zijn er nog zo weinig initiatieven op dit gebied terwijl bekend is dat de klanttevredenheid bij bijvoorbeeld SVI-verzekerden enorm hoog
is.” Je kunt je ook afvragen of we over 5 tot 10 jaar - of
misschien moeten we nog iets verder in de tijd kijken nog wel geld vergoeden of de schade dan (zo goed als)
volledig in natura vergoeden? Denk aan de diverse initiatieven op dit gebied zoals Dé Letselschadehulpdienst
(www.lshd.nl), waarvan Cunningham Lindsey mede
oprichter is.
Er wordt in ieder geval steeds meer mogelijk op het
gebied van revalidatie en genezing. Denk aan de verbeteringen van protheses. “Dansers kunnen door verbetering van de mechanica en de software straks beter
dansen met een prothese dan met eigen benen. Als
mensen met prothese beter kunnen functioneren in
bijvoorbeeld werk dan vóór hun ongeval, welke schade
moeten wij dan nog vaststellen? Het Amerikaanse leger is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een
chip in de hersenen voor militairen. Deze chip zendt
bij stress een signaal uit en zorgt ervoor dat stresshormonen zo min mogelijk vrij komen. Is dit het einde van
PTSS (posttraumatische stressstoornis)? Welke schade
wordt er dan nog geleden?” Martin de Haan kijkt nog
wat verder in de toekomst: “Huizen worden met de
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mooiste snufjes tot in detail aangepast. Deuren kun
je bedienen met een tablet, met spraakherkenning.
Er zullen automatisch omlaag gaande drempels zijn,
enzovoort. Robots kunnen het huishouden gaan doen
voor mensen. Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich
verder en verder. Wat gaat dit betekenen voor de schadelast? Ik verwacht dat deze ontwikkelingen van robotica en domotica in eerste instantie een toename van
schadelast teweegbrengen, maar op langere termijn
een verlaging. Het wordt immers dankzij alle techniek
voor iemand met letsel beter mogelijk om na een ongeval toch een ‘normaal’ leven te leiden. Let wel, het
toepassen van de modernste technologie heeft ook
een keerzijde. Mensen met blijvend letsel die zonder al
die technologie met hun handicap leren functioneren,
zijn minder afhankelijk en daarmee autonoom weerbaarder.” De Haan vertelt dat over de ontwikkelingen
binnen de branche Personenschade een Masterclass
wordt georganiseerd op 29 mei 2018 onder de titel:
‘personenschade regelen; kijken in een glazen bol’ (wilt
u meer weten over deze Masterclass dan kunt u contact
met hem opnemen per e-mail via mdhaan@cl-nl.com).

Zorgplicht partijen
De Haan gaat in op de uiteindelijke (definitieve) afhandeling van personenschades: “Bij afwikkeling wordt
soms een (grote) som geld uitgekeerd. Het gaat dan
om een gekapitaliseerde schade. Bij grotere schades,
denk aan schades vanaf 200.000 euro, krijgt belanghebbende het geld op zijn of haar rekening bijgeschreven. Het is de bedoeling dat met dit geld in de komende
tijd - soms 30 of 40 jaar - ieder jaar een bedrag wordt
opgenomen in het kader van verlies arbeidsvermogen
(inkomstenderving), huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis, vervoerskosten, etc. Als iemand de Postcodeloterij of Staatsloterij wint, wordt een financieel
advies standaard aangeboden. Waarom doen wij dit
nog zo weinig bij personenschade? Ik zou het een goed
idee vinden als dit standaard bij een afwikkeling aan
belanghebbende wordt aangeboden. Samen met onze
rekenkundige experts zijn wij bezig met een product
hiervoor te ontwikkelen. Wij verwachten dit in het derde kwartaal 2018 aan de betrokken partijen te kunnen
presenteren. Het is geen verplichting om hier gebruik
van te maken, maar wij vinden dat het meer standaard
zou moeten zijn om dit aan te bieden.”

Rol voor de ‘menselijke expert’
Blijft er in die nieuwe wereld vol van robots en kunstmatige intelligentie nog toegevoegde waarde voor de
‘menselijke expert’, vragen we aan Martin de Haan.

“Dat geloof ik zeker. De bij letselschade betrokken
mensen zullen behoefte blijven houden aan advies en
ondersteuning, temeer daar de overheid zich steeds
meer terugtrekt in de sociale zekerheid. Wij kunnen
ons onderscheiden en nog verder ontwikkelen voor
wat betreft de communicatie met de mensen. Daar zal
altijd behoefte aan blijven bestaan. Zoek de verbinding
met elkaar. Binnen Dé LSHD hebben wij de drie V’s bedacht: Verbinding + Vertrouwen = Voortgang. Dit zou
de stelling van Pythagoras binnen de Personenschadeafhandeling moeten zijn. Niet dat het alleen maar ‘softe
hoeraverhalen’ zullen kunnen zijn. We zullen scherp
moeten blijven op fraude, die de laatste jaren toeneemt. De opstelling van de consument in algemene
zin verhardt, er is sprake van een toenemende klaagcultuur en van agressie. Mensen zijn in ieder geval assertiever. Ook social media maken het werken anders.
Zo hebben mensen het LinkedIn profiel van onze expert
al klaar liggen als deze op bezoek komt.” <
www.schade-magazine.nl
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Letselschadeadvocaten en
de begroting van schades
Het 29e LSA Symposion, het jaarlijkse congres van letselschadeadvocaten, op vrijdag 26 januari 2018 in Grand
Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, stond in het teken van de schadebegroting. In vijf lezingen kwamen thema’s
aan de orde als de schadebegroting bij letselschade van ondernemers, de speelruimte van rechters bij een
schadebegroting, de vaststellingsovereenkomst, de voordeelstoerekening en natuurlijk ook de herstelgerichte
schaderegeling. De dag werd geleid door dagvoorzitter Jort Kelder.

hij. “Uiteindelijk komt die punt er natuurlijk wel, maar
in de praktijk zien wij steeds vaker dat er toch eerder
een komma komt. Denk bijvoorbeeld aan de langlopende zorgschadezaken, waarbij het maar de vraag is
of een afwikkeling ineens nog wel kan.”

Economisch onderzoek

Jort Kelder en Bert de Hek

foto’s: Jeannine Govaers
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De professionals in de letselschadebranche die namens slachtoffers en verzekeraars optreden, kunnen
daar waar nodig gezamenlijk optrekken en maatwerkoplossingen ten behoeve van slachtoffers leveren,
maar uiteindelijk kunnen zij het leed van slachtoffers
niet wegnemen. Per slot van rekening moeten zij hun
cliënten met de spreekwoordelijke zak met geld tevredenstellen. En daar ging het over op het jaarcongres
van de letselschadeadvocaten. De voorzitter van LSA,
mr. Armin Vorsselman, advocaat aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht bij PlasBossinade Advocaten en
Notarissen, opende het congres. Hij noemde het thema
van de bijeenkomst, de punten en komma’s in de schadebegroting, belangrijk en actueel. “Wij zijn als professionals jarenlang gewend geweest om achter elke letselschadezaak zo snel mogelijk een punt te zetten”, zei
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De schadebegroting in een letselschadezaak is vaak
een ingewikkelde kwestie. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin een ondernemer letselschade heeft opgelopen. Hoe bereken je dan het financieel nadeel voor de
onderneming? Het zal duidelijk zijn dat een eenvoudige
vergelijking van jaarcijfers voor en na het ongeval niet
zal volstaan. Dit was ook de boodschap van drs. Marco
van der Eijk, adviseur in economische verzekeringszaken en directeur bij Van Dalen & Van der Eijk. Dit bureau
verricht economisch onderzoek om schade van ondernemers te begroten. Gaat het daarbij om verlies aan arbeidsvermogen, dan zijn vier vragen aan de orde: hoe
ging betrokkene voor het ongeval te werk, wat is daarin
veranderd, hoe zou hij zonder ongeval te werk zijn gegaan en welk financieel nadeel volgt daaruit. Van der
Eijk benadrukte dat de jaarcijfers uit de periode voor
en na het ongeval een weerslag van de werkzaamheden van de ondernemer vormen, maar dat het interpreteren daarvan niet mogelijk is zonder het onderliggende verhaal en kennis van de omstandigheden. Men
mag dus niet extrapoleren, indexeren of normaliseren
op basis van cijfers alleen, aldus Van der Eijk. Hij illustreerde een en ander aan de hand van een casus waarin
een autohandelaar met een garagebedrijf een ongeval
had gehad en trok daar drie lessen uit: 1) kijk niet naar
de omzet, maar naar de toegevoegde waarde van de
ondernemer, 2) de bedrijfseconomische analyse staat
of valt bij een arbeidsanalyse en een goede onderbou-
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wing van beperkingen en 3) het eigen verhaal van de
ondernemer is mede bepalend voor de uitkomst van de
schadebegroting.

Beperkte speelruimte
Indien een letselschadezaak voor de rechter komt, kan
het gebeuren dat ook de rechter een duit in het zakje
wil doen ten aanzien van de schadebegroting. Zijn
speelruimte is echter gering, betoogde mr. Bert de Hek,
senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die speelruimte wordt bepaald door onder meer
de vordering en het verweer, de feitelijke grondslag, de
grieven (in hoger beroep) en de motiveringseisen. De
rechter kan die speelruimte enigszins vergroten aan de
hand van de schadestaat. Ook kan hij een begroting van
de toekomstschade tot later datum uitstellen of zijn invloed laten gelden in het debat bij een comparitie of
een mondelinge behandeling. De Hek illustreerde deze
mogelijkheden aan de hand van een casus waarin een
negenjarig meisje als gevolg van een ongeval ernstig
hersenletsel opliep en in een rolstoel belandde. Van de
schadeposten in zo’n casus leveren het smartengeld, de
kosten van aanpassingen in de woning, de kosten van
opvang en hulp en de medische kosten doorgaans weinig discussie op. Anders is dit met het verlies van verdienvermogen. De Hek schetste daarbij de verschillen
tussen de hypothetische situaties waarin het slachtoffer geschikt wordt geacht voor wetenschappelijk on-

derwijs of voor middelbaar beroepsonderwijs. Onder
de streep kan de schade in het eerste geval twee keer
zo hoog uitvallen. Kernprobleem is dat zulke toekomstige opties nooit bewezen, maar hooguit benaderd
kunnen worden, waarbij de basis wankeler wordt naarmate er minder aanknopingspunten zijn en de looptijd
langer is.

Vaststellingsovereenkomst
Wat is het verschil tussen een gewone overeenkomst
en een vaststellingsovereenkomst? Is een vaststellingsovereenkomst misschien moeilijker aantastbaar
dan een gewone overeenkomst? Deze vragen werden
beantwoord door prof. mr. dr. Edwin van Wechem. Hij
is eigenaar van Law@Work, zelfstandig juridisch adviseur, raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof in
’s-Hertogenbosch en hoogleraar Corporate legal counseling aan de Open Universiteit in Heerlen. Van Wechem ging onder meer uitgebreid in op de verjaringstermijn in relatie tot de vaststellingsovereenkomst en
lichtte die relatie met een casus toe. Daarbij ging het
om een talentvolle tandartsstudent die in 1980 een auto-ongeluk overkwam als gevolg waarvan hij last van
zijn knie had. In 1985 sloot zijn advocaat een vaststellingsovereenkomst met de verzekeringsmaatschappij,
die de mogelijkheid openliet een toekomstige schade
te claimen. In 2007, dus 22 jaar later, kreeg de inmiddels succesvolle tandarts meer last van zijn knie, hetwww.schade-magazine.nl
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zonder geestige grap over vooral de verschillen tussen
Nederland en Duitsland te berde bracht. Het optreden
van De Rijk bleek een uitstekende ingreep van de congresorganisatie om de aanwezigen na de traditioneel
zeer uitgebreide lunch weer bij de les te krijgen.

Voordeelstoerekening

Armin Vorsselman (links)

geen uiteindelijk resulteerde in een uitval van 30-35
procent. Een deskundige verklaarde dat die uitval in
causaal verband stond met het ongeluk in 1980. Bij de
verzekeringsmaatschappij werd een claim ingediend,
maar die wees deze af omdat de vordering verjaard
zou zijn. Van Wechem: “Inderdaad is in de wet bepaald
dat een vordering in ieder geval twintig jaar na de
schadeveroorzakende gebeurtenis verjaart. De verzekeringsmaatschappij deed een beroep op deze bepaling en stelde dat de tandarts in 2007, dus na tweeëntwintig jaar indien de vastellingsovereenkomst in 1985
als nakomingsactie werd gezien, gewoon te laat was.
Het hof gaf de verzekeraar geen gelijk en de Hoge Raad
was het daarmee eens. Het hof stelde dat de verzekeraar een belofte omtrent een toekomstige schade had
gedaan en dat de verjaringstermijn dus pas was gaan
lopen nadat die toekomstige schade zich had voorgedaan. De vaststellingsovereenkomst heeft met andere
woorden in deze casus de verjaringstermijn verlengd.”

Mr. Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy Van der Laan,
rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag
en raadsheerplaatsvervanger bij het Hof ArnhemLeeuwarden, besprak een ook in zijn ogen bijzonder
ingewikkeld onderwerp, namelijk de voordeelstoerekening. Iemand maakt een fout, een ander krijgt daardoor letsel en dan is het de vraag of het voordeel dat
de benadeelde krijgt, bijvoorbeeld een uitkering uit
een verzekering, de veroorzaker toekomt omdat het
de schade vermindert. Immers, wanneer een zelfde
gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens
voordeel heeft opgeleverd, aldus artikel 6:100 BW, dan
moet dit voordeel, voor zover dit redelijk is, bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden
gebracht. Van Dijk behandelde in zijn presentatie twee
voorwaarden die in dit artikel zijn verwoord, namelijk
‘een zelfde gebeurtenis’ en ‘voor zover redelijk’. Over
dit laatste aspect zei Van Dijk: “Wij werken graag met
dit begrip, maar het is natuurlijk superzacht, het is een
open norm. Zonder invulling zegt ‘voor zover redelijk’
helemaal niets. Het gaat om de onderbouwing van dat
redelijkheidsoordeel en daar gaan wij in Nederland,
denk ik, langzaamaan wat meer naartoe. We weten
dat we bij letselschade voordeel minder moeten toe-

Deutsche Anwaltsvereinigung
De eerste spreker na de lunch was al in de ochtend
als de ‘keynote speaker’ aangekondigd, namelijk Dr.
Markus Becker, vicevoorzitter van de Duitse vereniging
van advocaten. Nadat Becker in ras tempo en vloeiend Duits – voor velen ongetwijfeld te vloeiend – de
geschiedenis en het doel van de ‘Deutsche Anwaltsvereinigung’ had uiteengezet, greep Jort Kelder in, omdat Becker immers te kennen had gegeven dat hij ook
Nederlands sprak en de aanwezigen in het Nederlands
zou toespreken. Aldus geschiedde en snel daarna
werd duidelijk dat Markus Becker door een cabaretier werd neergezet, te weten Pieter de Rijk, die in het
vervolg van zijn presentatie de ene na de andere bij-
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Bert de Hek
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Marco van der Eijk

rekenen dan bij zaakschade, maar in het algemeen is
de rechtspraak heel weinig gul met algemene gezichtspunten op dit gebied en heel erg op het specifieke geval
toegesneden.” Chris van Dijk behandelde in dit verband
tal van arresten van de Hoge Raad, die nogal eens meer
vragen opwerpen dan beantwoorden, “maar is het nou
zo vreemd wat de Hoge Raad doet?” vroeg hij zich af.
“Dat vind ik niet. Het heeft er veel mee te maken dat
je soms op verschillende manieren naar een zaak kunt
kijken. Daar zit het BW vol mee. En dat wil niet zeggen
dat het systeem van het BW fout is, maar het zijn soms
wel arbitraire keuzes.”

Herstelgerichte schaderegeling

Chris van Dijk

nomie herstellen.” Toine Raasveld illustreerde een en
ander aan de hand van twee cases, met bijna identieke uitgangspunten, maar met grote verschillen in
het resultaat door sterk afwijkende schaderegelingstrajecten. Ook behandelde hij een casus waarin door
een onconventionele aanpak bij een gelijkblijvende
schadelast een veel beter resultaat werd geboekt voor
wat betreft doorlooptijd en klanttevredenheid. “Een
herstelgerichte schaderegeling, is dat een evolutie of
een revolutie?” zo sloot Raasveld af. “Ik denk dat we
eerder met een evolutie hebben te maken. De trend
is er al langer, de aanpak wordt steeds gemakkelijker,
maar we moeten nu wel doorzetten. Er zijn misschien
nog veel vragen die moeten worden beantwoord en

Toine Raasveld, directeur bij Raasveld Expertise, besprak het vergoeden van schade in natura. Zijn presentatie bestond uit drie blokken, over het fundament
van de herstelgerichte schaderegeling, over de opinies
van enkele autoriteiten in de letselschaderegeling en
over de uitwerking ervan in de praktijk. Raasveld zei
in de hulpbehoefte van slachtoffers het fundament
van de schadevergoeding in natura te vinden. “Als wij
als professionals in het leven van slachtoffers komen,
krijgen wij de kans hun behoeften te vervullen. Zij hebben vooral in het begin allerlei vragen die op hen afkomen en daar moeten wij in beginsel iets mee doen.
Wij spelen dus primair op de hulpbehoefte van mensen
in, om zo hun leven weer in evenwicht te krijgen. Het
gaat erom dat zij uiteindelijk zonder ons met hun leven
kunnen doorgaan. Wij moeten daarom de verantwoordelijkheid bij de betrokkenen zelf laten en dan weer
uit hun leven verdwijnen. Dat vraagt van ons dat wij
mensen weer in hun eigen kracht zetten en hun autoEdwin van Wechen
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Jaap Bressers

Toine Raasveld

waarover moet worden gediscussieerd, en dat moeten
we dan ook doen, maar langzaamaan breidt de olievlek
zich uit en gaan we een weg op die naar mijn mening
de juiste is.”

wat hij op het vliegveld bij het afscheid tegen mij zei: je
zegt wel steeds dat ik jouw leven heb veranderd, maar
jij hebt mijn leven ook veranderd. Kortom, als je iets
kleins doet voor een ander, vanuit je eigen werk of je
eigen passie, komt dat altijd een keer terug.” <

De kracht van aandacht
Het 29e LSA Symposion werd afgesloten met het inspirerende verhaal van Jaap Bressers, die tijdens een
vakantie in Portugal in zee dook, op de bodem terechtkwam, zijn nek brak en grotendeels verlamd aldaar
in het ziekenhuis belandde. Zijn verhaal ging over de
kracht van aandacht. “Het zit vaak in kleine dingen”,
vertelde hij, “meestal vele malen kleiner dan alle zaken die hier vandaag zijn behandeld.” In het ziekenhuis
kreeg hij aanvankelijk weinig aandacht, maar de verpleegkundige Carlos maakte uiteindelijk het verschil,
door zijn collega’s te instrueren af en toe naar Jaap toe
te gaan en even een hand op zijn schouder te leggen.
“Dat was alles wat er nodig was, even een hand op mijn
schouder, op een plek waar ik dat nog kon voelen.” Carlos veranderde zijn leven, aldus Bressers, en later is hij
daarover gaan nadenken, dat zoiets kleins zoveel betekenis kan hebben. “Het voordeel daarvan is, dat we
dat allemaal kunnen, ieder op zijn eigen manier, zo het
verschil maken”, gaf hij zijn gehoor als boodschap mee.
Toen Jaap Bressers een boek had geschreven, belde
hij Carlos op om hem voor de presentatie ervan uit te
nodigen. Die kwam, hield een toespraak en werd uiteindelijk als een broer voor Jaap. “Ik zal nooit vergeten

Pieter de Rijk
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Vaste bedragen affectieschaden
voorkomen leedverhogende discussies
met verzekeraars
Yme Drost (56) is in 2018 dertig jaar zelfstandig werkzaam als juridisch dienstverlener, gespecialiseerd in
belangenbehartiging bij personenschade. Zijn bedrijf Drost Letselschade, met vestigingen in Hengelo en
Groningen, werkt landelijk en heeft ruim 25 medewerkers. De oprichter en naamgever Yme Drost heeft nog
niets van zijn bevlogenheid voor het behartigen van de belangen van slachtoffers van letselschade verloren.
Hij is in dit kader verheugd over het aannemen van het wetsvoorstel ‘Vergoeding van affectieschade’, maar er
blijven nog volop stappen te zetten. Hij noemt als voorbeeld de achterstand die een slachtoffer heeft in zaken
waarin medische fouten zijn gemaakt.

Yme Drost…breng medisch
advies inzake medische fouten
onder in basisverzekering…
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Affectieschade werd onverplicht wel eens vergoed door
verzekeraars, maar dat was volgens Yme Drost bij wijze
van uitzondering. Het wetsvoorstel ‘Vergoeding van affectieschade’ regelt in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht
de mogelijkheid tot vergoeding voor affectieschade. De
makers van de wet schrijven erover: “Met dit voorstel
krijgen nabestaanden van overleden slachtoffers en
naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel
als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf recht
op vergoeding. Vergoeding van affectieschade kan het
leed (het verdriet) van de partner van het slachtoffer,
zijn kinderen en ouders niet wegnemen, maar biedt wel
erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking. Met dit voorstel komt de regering tegemoet aan
de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.
Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 €, te betalen door de partij die
aansprakelijk is voor het ongeval. Door te variëren in
categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt
het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.”

gekaderde bedragen, is slim, want voorkomt discussie
met verzekeraars. Vergeet niet dat discussies over zo’n
bedrag leedverhogend kunnen zijn.”

Een bosje bloemen helpt niet

Staan medici boven de wet?

Yme Drost: “Leed is inderdaad nooit in geld uit te drukken, maar dat het wordt erkend doet psychologisch
veel, ik ben ervan overtuigd dat adequate erkenning
helpt bij de verwerking. Aankomen met een bosje bloemen, helpt dus niet”, zegt Yme Drost. “Dat kan zelfs beledigend zijn, doordat het niet in verhouding staat met
het leed. Alles overwegende zijn de in de nu aangenomen wet opgenomen bedragen redelijk. Het is ook goed
dat er gekozen is voor vaste bedragen, zulks afhankelijk van enkele categorieën en binnen bovengenoemde
bandbreedten. Het komt erop neer dat er 4 mogelijke
uitkeringen zijn: 12.500, 15.000, 17.500 of 20.000 €. Die
zijn in een tabel omschreven. In geval van overlijden is
dat 15.000 of 17.500 € (afhankelijk van de relatie) of als
er een misdrijf in het spel is 2.500 € meer. In geval van
ernstig en blijvend letsel is dat 12.500 of 15.000 € (afhankelijk van de relatie) en als er een misdrijf in het spel is
2.500 € meer. Wat dan als ‘ernstig en blijvend letsel’ aangemerkt zal worden, is dan nog een attentiepunt, maar
volgens de memorie van toelichting is daar in ieder geval sprake van bij een vastgestelde arbeidsongeschiktheid van meer dan 70% . Een systeem van vooraf vast in-

“De verzekeraars van medische aansprakelijkheid onderscheiden zich toch al - hoe zal ik het netjes zeggen
– in hun opstelling die als ‘meest kritisch’ is te omschrijven. Met argumenten als: ‘schade-uitkeringen
gaan ten koste van het zorgbudget’. Ja, en? Moeten we
het slachtoffer dan maar laten zitten met zijn of haar
schade?” Yme Drost kan zijn boosheid niet verbergen.
“Staan ze boven de wet dan?”, voegt hij er nog aan toe.
“We hebben dan wel de GOMA, maar waar het erom
gaat voor slachtoffers van medische fouten hun recht
te halen, zijn we er nog lang niet. De leek moet hier
gaan argumenteren tegen de medisch deskundigen,
dat is niet te doen, dus wordt het slachtoffer gedwongen duur medisch advies te gaan inwinnen. Dat werpt
een onwenselijke drempel op. Ik heb daar wel een goede oplossing voor: breng het medisch advies dat een
slachtoffer in zo’n geval nodig heeft onder in de basiszorgverzekering. Het mes snijdt dan aan twee kanten:
het slachtoffer wordt beter ondersteund en daardoor
zal duidelijker worden wat er bij medici en in ziekenhuizen misgaat, hetgeen een positief effect heeft op de
kwaliteit van de medische zorg.” <

Breed gedragen wet met één ridicule uitzondering

“De kring der gerechtigden is ruimer dan familie. De
kern is dat er van een ‘affectieve relatie’ sprake is. Enerzijds kun je zeggen dat dit het uitvoeren van de wet
moeilijker maakt, omdat je je kunt afvragen hoe dit
precies te duiden, anderzijds betekent het een verruiming van de mogelijkheden en kan het recht doen aan
de situatie zoals deze echt is”, zegt Yme Drost. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking. “Jammer
maar begrijpelijk dat de wet niet met terugwerkende
kracht kan worden toegepast. De wet biedt in ieder geval een enorme verruiming van de mogelijkheden voor
leedcompensatie. Uit de consultatieronde die voor de
wet is gehouden, bleek dat deze breed gedragen wordt.
Met één opmerkelijke uitzondering: de verzekeraars
van medische aansprakelijkheid die een uitzonderingspositie wilden ten aanzien van medische fouten. Dat is
ridicuul, ik heb er geen ander woord voor en de wetgever is daar dan ook niet in meegegaan.”
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Inderdaad. Door schade
wijs geworden.
Al bijna 75 jaar is herstel van schade onze passie
en drijfveer. In al die jaren hebben wij een enorme
expertise opgebouwd en durven we met gepaste
trots te zeggen dat wij dé specialist zijn in herstel
van inboedel- en opstalschade. Onze reparateurs
herstellen elke dag de meest uiteenlopende schades
met veel plezier, gedrevenheid én naar tevredenheid
van onze klanten. Daar doen we het voor!
Heeft u schade? Laat het ons weten.
www.nomot.nl

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

p e rso n e n sch a d e

Smartengeld nog te laag
in Nederland en dat doet pijn
Het smartengeld is nog te laag in Nederland en dat doet pijn. Het
smartengeld dient naar billijkheid te worden vastgesteld door
rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Menig
schaderegelaar haalt dan de ANWB Smartengeldgids uit de tas,
maar met een dubbel gevoel.

door Martin de Witte, letselschade advocaat
partner bij SAP Letselschade Advocaten

Dubbel omdat hij aan ene kant weet dat de bedragen in de gids van onze wegenwachters superlaag
zijn, en aan andere kant omdat hij weet dat vanuit
de literatuur en de praktijk steeds meer kritiek komt
op deze werkwijze. Het systeem deugt namelijk niet.
Het door de Hoge Raad ontwikkelde systeem heeft er
(ongewild) toe geleid dat de in Nederland toegewezen smartengeldvergoedingen sinds 1992- tot aan de
uitspraak van de strafrechter van de Rechtbank Gelderland van 11 november 2015 - zelfs gedaald zijn.
Schrijvers zijn van mening dat het nu de tijd is om de
bedragen flink te verhogen. In Europa kent bijvoorbeeld Duitsland de hoogste smartengeldbedragen.
Het hoogste bedrag tot nu toe (€ 700.000,00) werd
toegewezen aan een meisje dat in 2005 gehandicapt
raakte door ernstige complicaties bij de geboorte.
Uitspraak 614 van de Nederlandse Smartengeldgids
2017 betreft een soortgelijke zaak, waarbij de Nederlandse rechter - overigens conform eis - een vergoeding van slechts (geïndexeerd naar 2017) € 159.528,00
aan smartengeld toewees. Wat een groot verschil!
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft in zijn arrest van 14 januari 2014 al aan rekening te houden
met de discussie over de hoogte van het smartengeld en doet er 10% bovenop. Zo geeft de Rechtbank
Oost-Brabant op 14 juli 2014 aan dat rekening moet
worden gehouden met de groei van de economie,
de veranderde subjectieve gevoelswaarde van geld,
een toegenomen aandacht voor onrecht en het feit
dat in de ons omringende landen significant hogere

bedragen worden toegekend. De Rechtbank NoordHolland voegt hier op 8 oktober 2014 aan toe dat de
rechtbank niet doof is voor signalen uit de rechtswetenschap, dat de vergoeding voor immateriële
schadevergoeding in Nederland ten opzichte van het
buitenland de afgelopen decennia uit de pas is gaan
lopen en dat, ware geldontwaarding volledig verdisconteerd, zelfs sprake is van een achteruitgang in de
hoogte ervan. Het besef is er dus bij de rechterlijke
macht.
Tot 4 maart 2014 was de hoogst uitgekeerde smartengeldvergoeding in Nederland sinds 1992 omgerekend € 136.000,00. Op 4 maart 2014 werd door het
Gerechtshof Den Haag € 150.000,00 aan smartengeld
toegekend aan een vrouw die door haar ex-vriend
werd overgoten met zwavelzuur, waarna zij (vanwege
haar ondraaglijk lijden) suïcide pleegde. De Rechtbank Gelderland kende op 11 november 2015 een
bedrag van € 200.000,00 toe aan een slachtoffer dat
zeer ernstige brandwonden opliep, na een aanval op
zijn woning met een molotovcocktail.
Een en ander leidde ook tot hogere schikkingsresultaten buiten de rechtszaal. Ook in de praktijk van SAP
worden buiten rechte hogere smartengeldbedragen
overeengekomen dan de in de Smartengeldgids vermelde bedragen.
De weg naar hogere en rechtvaardiger smartengeldbedragen loopt dus vooralsnog via de rechter. <
www.schade-magazine.nl
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Juridisch Post Academisch Onderwijs

SPECIALISATIEOPLEIDING GERECHTELIJK DESKUNDIGE
Start woensdag 12 september 2018, van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden
21 punten NVvA; 12 punten NVR; 12 NiRV; 40 punten ABAN (cluster 1, 2, 3), 55 punten NBA
Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd
te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en
de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat
zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn
deskundigenbericht te kunnen opstellen.
De volgende onderwerpen aan de orde:
 De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 Presentatietraining Moot Court deel I
 Rapporteren / Inleiding Burgerlijk recht
 Burgerlijk Procesrecht
 Bestuurs(proces)recht
 Straf(proces)recht
 Methoden & Technieken
 Training deskundigenbericht
 Bezoek aan een rechtbank
 De rol van de deskundige in het procesrecht
 Moot Court deel II
 Juridisch Practicum
 Proefexamen en Responsiecollege.
De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert, zoals: verzekeringsdeskundigen, schade-experts, juristen,
medici, accountants, ict-deskundigen, business-valuators, architecten, bouwkundigen en overige
geïnteresseerden.
Cursusprijs
€ 6.750,= (vrij van btw), dit is inclusief consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht
voorgeschreven literatuur.
Vraag (kosteloos) het informatiepakket aan via pao@law.leidenuniv.nl

Juridisch PAO
Juridisch Post Academisch Onderwijs

Bij ons leer je de wereld kennen

Opleidingen
Symposia

Cursussen
Incompany

www.paoleiden.nl
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Schade-uitkering bij letsel:
in welke gevallen belastbaar?
Het komt geregeld voor dat slachtoffers met letselschade een gedeelte van
hun schadevergoeding moeten afstaan aan de Belastingdienst doordat over
de uitkering belasting wordt geheven. Een hoge letselschadevergoeding die
ineens wordt uitgekeerd, kan tevens een verminderd recht op toeslagen of een
hogere bijdrage voor zorg met zich brengen, waardoor slachtoffers feitelijk
minder van hun letselschadevergoeding overhouden dan voorzien. Voor welke
schadeposten gelden deze fiscale gevolgen en op welke wijze kan voorkomen
worden dat slachtoffers hierdoor indirect nadeel ondervinden?
Componenten van schadevergoeding
Doorgaans bestaat schadevergoeding uit de volgende componenten:
l materiële schade;
l verlies van arbeidsvermogen;
l immateriële schade.
Materiële schade bestaat uit de extra kosten die slachtoffers maken
na een ongeval. Deze schadepost wordt netto berekend, waardoor
hierover geen belasting afgedragen hoeft te worden. De vergoeding
betreft dekking van de feitelijke schade en wordt dan ook niet als inkomen gezien door de fiscus. Ditzelfde geldt voor de immateriële schade, welke schade eveneens wordt gedekt met een zuivere vergoeding
voor het verdriet en leed.
Voor wat betreft de vergoeding voor verlies van arbeidsvermogen kan
echter op voorhand niet met zekerheid gezegd worden dat er geen
belasting over wordt geheven. Hoewel een vergoeding voor verlies
aan inkomsten altijd een nettobedrag is, en aldus onbelast dient te
blijven, bestaat hierover geregeld discussie met de fiscus. Slachtoffers
die een hoge vergoeding ontvangen voor verlies van arbeidsvermogen
lopen hierdoor het risico alsnog een gedeelte van hun vergoeding af te
moeten staan aan de Belastingdienst.

Mogelijke problemen bij een hoge letselschadevergoeding

inkomen uit vermogen
wordt meegeteld bij het
verzamelinkomen. Dit kan
eveneens gevolgen hebben voor de hoogte van de
eigen bijdrage voor zorg
(Wlz en Wmo).

door mr. Seliz Demirci, juridisch medewerker bij
Elfi Letselschade Advocaat

Belastinggarantie
De hiervoor beschreven problematiek heeft tot gevolg dat slachtoffers in feite opnieuw gedupeerd worden wegens de belastingschade.
Om slachtoffers zoveel mogelijk schadeloos te stellen is het opnemen
van een zogeheten belastinggarantie van aanzienlijk belang. Door het
overeenkomen van een belastinggarantie komen voornoemde risico’s
voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar. Op deze manier
wordt het slachtoffer ervan verzekerd dat indien de Belastingdienst
de schadevergoeding alsnog besluit te belasten, het slachtoffer zich
tot de aansprakelijke verzekeraar kan wenden. Met het oog op een
eventuele discussie met de fiscus is daarnaast van belang dat de verschillende schadeposten duidelijk worden uiteengezet in de vaststellingsovereenkomst.

Conclusie

Het zogenoemde bronnenstelsel in ons land in aanmerking genomen,
zien wij dat het ineens ontvangen van een hoge schade-uitkering verschillende fiscale gevolgen met zich kan brengen. Allereerst kan de
Belastingdienst de schadevergoeding beschouwen als inkomen en
hierover inkomstenbelasting in box 1 heffen. Een ander probleem kan
zich voordoen als de schadevergoeding de grens van de vermogensvrijstelling overstijgt, met als gevolg een vermogensrendementsheffing in box 3.

Slachtoffers lopen het risico naderhand een gedeelte van hun schadeuitkering te verliezen indien daarover belasting wordt geheven. Om
te voorkomen dat de benadeelde door de belastingheffing opnieuw
nadeel lijdt, is het overeenkomen van een belastinggarantie met de
aansprakelijke verzekeraar van groot belang. Aan de belangenbehartiger is daarbij de taak weggelegd om de schadeposten gespecificeerd
op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Zodoende wordt gewaarborgd dat de schade van het slachtoffer volledig wordt gecompenseerd.

Het overschrijden van de toegestane vermogensgrens kan voorts betekenen dat slachtoffers het recht op bepaalde tegemoetkomingen
verliezen of aanzienlijk minder toeslag(en) ontvangen, doordat het

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de
advocaten van Elfi Letselschade Advocaat.
www.schade-magazine.nl

51

Wij gaan verhuizen!
Vanwege de sterke groei van onze werkzaamheden, alsmede een verdubbeling van
het aantal medewerkers, gaan wij verhuizen van Houten naar Utrecht. Het nieuwe kantoor
stelt ons nog beter in staat om betrokkenen te ontvangen voor medische onderzoeken,
het opstellen van een functiemogelijkhedenlijst (FML) en/of een carrouselintake.
Per 1 mei zal de Bureaus daarom het nieuwe pand ‘de Stadstuin’ in Utrecht betrekken.
de Bureaus BV • Europalaan 500 (4e verdieping) • 3526 KS Utrecht
info@debureaus.nl • www.debureaus.nl

rekenkundig experts herstelcoaches medisch adviseurs arbeidsdeskundigen mediators

Cranes
SINCE 1939
MOBILE CRANE REPAIR
AND MANUFACTURING
◆ Repair and manufacture of lattice
booms, jibs and telescopic booms
◆ New and used (controlled)
lattice booms and jibs supplied
immediately from stock
◆ Repair and overhaul of crawler cranes,
telescopic cranes, aerial work platforms,
forklift trucks and spreaders
F O R M O R E I N F O R M AT I O N

Van Heekstraat 39
3125 BN Schiedam
The Netherlands

T +31 (0)10 415 25 44
F +31 (0)10 415 19 97
E info@avezaat.com

www.avezaat.com
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Jonge professionals kwamen elkaar
buiten de behandeling van een zaak
nooit tegen
In oktober 2015 is de Vereniging Jonge Professionals
Personenschade (VJPP) opgericht en inmiddels kent
de vereniging ruim 300 leden. De VJPP richt zich op
professionals tot 40 jaar, werkzaam binnen de wereld
van personenschade in de brede zin van het woord:
advocaten aan beide zijden, belangenbehartigers,
(rechtsbijstand)verzekeraars, schaderegelaars,
wetenschappers, evenals medisch adviseurs, arbeids
deskundigen en rekenkundigen. De VJPP heeft tot
doel deze jonge professionals met elkaar in contact te
brengen.
Goede opkomst bij een lezing en borrel in Amersfoort februari jongstleden

Waarom opgericht?

Anouk Oude Hergelink (links) en Saskia de Groot bij de notariële oprichting van de Vereniging
Jonge Professionals Personenschade (VJPP)

Vier keer per jaar wordt er een inhoudelijke lezing georganiseerd.
Sinds de oprichting heeft de vereniging onder meer mr. Arvin Kolder,
dr. Rianka Rijnhout en prof. Siewert Lindenbergh als spreker mogen
verwelkomen. De lezingen hebben uiteenlopende onderwerpen.
Thema’s als zorgschade, smartengeld en affectieschade, fraude in de
letselschadebranche en taal- en cultuurbarrières in de letselschade
zijn reeds aan bod gekomen. De locatie wordt afgewisseld. Eerdere
bijeenkomsten hebben onder meer in Amersfoort, Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht plaatsgevonden. Na iedere lezing vindt
er aansluitend een gezellige borrel plaats waar in informele setting
kan worden nagepraat. In de zomer wordt er tevens een pubquiz en
gezellige BBQ georganiseerd.

De vereniging is opgericht door Saskia de Groot (SAP Letselschade Advocaten) en Anouk Oude Hergelink (Universiteit van Amsterdam). Saskia: “Er zijn jonge professionals werkzaam binnen de personenschade,
maar Anouk en ik hadden het idee dat ze elkaar eigenlijk – buiten de
behandeling van een zaak – nooit tegenkwamen. We wilden de jonge
professionals graag verenigen door het nuttige met het aangename
te combineren: een inhoudelijke lezing op een bijzondere locatie, gevolgd door een gezellige borrel. We zoeken locaties die passen bij de
jonge leden, zoals een hippe industriële setting of een must-see zoals
Markthal Rotterdam.” Anouk: “We hadden niet durven dromen dat de
vereniging zo snel zo’n succes zou worden. De bijeenkomsten worden
goed bezocht met ruim 100 jonge professionals per event. We zien dat
onze leden afkomstig zijn uit de hele letselschadebranche en daarmee is ons doel bereikt.” Saskia vervolgt: “We blijven in de toekomst
bouwen aan onze vereniging. We zijn al langzaam aan het nadenken
over de invulling van ons eerste lustrum!”

Bestuur
De vereniging wordt verder bestuurd door August de Hoogh (KBS Advocaten) en Jan-Willem Lenselink (Pals Letselschade). Het bestuur is
momenteel op zoek naar een nieuw vijfde bestuurslid.

Tiende bijeenkomst
Op 17 mei 2018 staat het tiende event van de VJPP in Leiden gepland.
Deze bijeenkomst staat in het teken van veelgemaakte fouten in een
letselschadeberekening en verschillende sociale zekerheidswetten in
relatie tot herstel van autonomie voor het letselschadeslachtoffer. Interesse in de VJPP? Verdere informatie en aanmelden voor de vereniging en lezing kan via www.vjpp.nl. <
www.schade-magazine.nl
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agenda
• Woensdag 16 mei
– Informatieavond Masterprogramma, modules
Verzekeringskunde, Enterprise Riskmanagement, Amsterdam Business School
– DIA-congres, Westergasfabriek, Amsterdam
Tuchtrecht in de gezondheidszorg, NIVRE 4 PE
punten, NOvA 5 PO punten, Hotel Breukelen,
Kerckebosch uitgeverij | studiecentrum

• Donderdag 7 juni
– Letselschadeberekeningen bij verlies
van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW),
NIVRE 4 PE punten, NVoA 5 PO punten,
Kerckebosch

		

i n m e mor i a m

Jos Peeters
overleden

• Vrijdag 8 juni / zaterdag 9 juni
– AssurMada 2018, Lowestoft (Engeland)

• Donderdag 17 mei
– DIA-congres, Westergasfabriek, Amsterdam
– Lezing over letselschadeberekening en over
‘sociaal zekerheidswetten in relatie tot herstel
van autonomie’, VJPP, Scheltema, Leiden
– NARIM Open, jaarcongres van Nederlandse
Associatie van Risk en Insurance Managers,
Taets, Zaandam
– Anti-Fraude Professional, International
Management Forum Data Protection Officer
(DPO) in de praktijk
• Woensdag 23 mei
– Introductie Coassurantie Transport, Sessie 6:
De Advocaat, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam

• Zaterdag 9 juni
– Finale Nederlands Kampioenschap
Veiligste Chauffeur, TVM en Volvo
• Dinsdag 12 juni
– Nationaal Congres Brandpreventie –
Bouwkundige brandpreventie, Brandpreventie Academy, Echteld
– Haringparty, Crawford & Company,
‘De Maas’, Rotterdam

• Vrijdag 25 mei
– Fact Finding bij expertise (automotive), NIVRE
6 PE-punten, Hotel de Bergse Bossen,
Driebergen

• Woensdag 13 juni
– Nationaal Congres Brandpreventie –
Brandbeveiligingsinstallaties, Brand
preventie Academy, Echteld

• Maandag 28 mei
– Certified Fraud Examiner (CFE), International
Management Forum, Amsterdam

– Informatieavond Masterprogramma,
modules Verzekeringskunde, Enterprise
Riskmanagement, Amsterdam Business
School

– Fact Finding bij expertise (brand-varia), NIVRE
6 PE-punten, Hotel de Bergse Bossen,
Driebergen
• Dinsdag 29 mei
– Complexe situaties in de letselschaderegeling, Kerckebosch, Eindhoven

– Introductie Coassurantie Transport,
Sessie 7; afsluitende borrel, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Donderdag 21 juni
– Productaansprakelijkheid NIVRE 4 PE
punten, NOvA 3 PO punten, Kerckebosch

– Masterclass ‘Personenschade regelen; kijken
in een glazen bol’, Cunningham Lindsey Nederland bv, Figi, Zeist

– Anti-Fraude Professional, International Management Forum

– EMN Masterclass, ‘Kan veilig dakwerk de
vuurproef doorstaan?’, EMN, Erasmus
Universiteit, Rotterdam

– Data Protection Officer (DPO) in de
praktijk, International Management
Forum

• Woensdag 30 mei (tot en met 2 juni)
– Beurs ‘Support 2018’, met ‘letselschadepaviljoen’, Jaarbeurs, Utrecht
– Whiplash en de beperkingenvraag, NIVRE 4
PE punten, NOvA 4 PO punten, Kerckebosch
• Woensdag 6 juni
– ISO 31000 Risicomanagement, International
Management Forum, Utrecht

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).

Op 31 maart 2018 is Jos Peeters overleden. Hij
werd 62 jaar. Jos was bijna 10 jaar in dienst bij
de CED Group. Daarvoor werkte hij ruim 23 jaar
bij Van Ameyde.
De CED Group over het trieste bericht van het
overlijden van Jos Peeters: “Afgelopen weekend
bereikte ons het droevige nieuws dat onze collega Jos Peeters (62 jaar) is overleden. Jos was
reeds lange tijd, bijna 10 jaar, een gewaardeerd
collega en operationeel directeur binnen de
Cross Border Claims-activiteiten van CED Group.
Voor CED heeft Jos ruim 23 jaar gewerkt bij Van
Ameyde als managing director.
Nadat hij vorig jaar rond deze tijd de diagnose
van kanker moest vernemen, is nu een einde
aan zijn strijd gekomen. Hoewel hij langer bij
ons is gebleven dan oorspronkelijk was voorspeld, blijft het moeilijk voor familie en collega’s
om te accepteren dat een relatief jong persoon
zo vroeg uit het leven wordt gehaald. Jos heeft
zijn lot evenwel altijd waardig gedragen en geaccepteerd vanuit zijn overtuiging dat dit leven
slechts een etappe is van veel meer; zij die de
kans hebben gehad om hem te ontmoeten zullen dit dan ook herkennen. Wij wensen hem dan
ook een mooie reis naar het vervolg.
Onze gedachten en medeleven gaan ook naar
zijn echtgenote Maria en twee kinderen, Iwan
en Lara. Wij zullen Jos herinneren als een gepassioneerd en deskundig collega, maar vooral als
gerespecteerd, warm en behulpzaam persoon
met vrienden over de hele wereld.”
Het is mogelijk een bericht voor de nabestaanden achter te laten via de bijgaande memorial
link: www.memori.nl/gedenkplaats/jos-peeters
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Op 1 april 2018 is Ronnie
van Ginkel (foto) bij AREPA
Inspexx in dienst getreden
als Teamleider. Ronnie wordt
verantwoordelijk voor het operationeel management. Tevens
zal hij algemeen directeur Ed
Jalink ondersteunen in de verdere ontwikkeling van AREPA Inspexx (zie verder onze
website 20-3-2018).
Chubb heeft zijn Financial Lines team in de
Benelux uitgebreid met Joost Lute (38) en
Jan Pieter Drijfhout (38). Beiden zijn per 1
april jongstleden gestart in de
functie van Senior Underwriter
Financial Lines. Jan Pieter
Drijfhout (foto) begon zijn carrière in 2005 bij Unirobe Meeùs
Groep en heeft de afgelopen
vijf jaar gewerkt als Senior
Underwriter Financial Lines bij Zurich. Joost
Lute (foto) heeft bijna 20 jaar
ervaring in de verzekeringsbranche, voornamelijk als
broker. Na eerder werkzaam
te zijn geweest bij Willis B.V. en
Meijers Assurantiën B.V., heeft
hij de afgelopen 4 jaar gewerkt
als Senior Broker Liability Insurances bij
Raetsheren van Orden (zie verder onze
website 3-4-2018).
Marinha Molly (foto) is bij Cunningham
Lindsey Nederland in dienst
getreden in de functie van
digital marketeer. Zij is onder
meer verantwoordelijk voor
het uitvoeren van een online
en social media beleid en het
in beweging zetten van online
campagnes. Marinha Molly (25) beheert de
websites en de social media kanalen van de
organisatie waarbij zij in nauw contact staat
met het Cunningham Lindsey Global Communication team (zie verder onze website
21-3-2018).
Armand Hoftijzer is bij
Nationale-Nederlanden in
dienst getreden als ‘directeur grootzakelijk beurs’. Hij
is afkomstig van Aon Risk
Solutions waar hij de laatste
twee jaar ‘deputy chief broking
officer and managing director’ was. Sinds
2004 was hij in dienst bij Aon (zie verder onze
website van 21-3-2018).
Barbara Stam (foto) is Manager Operations bij InShared en
is daarmee verantwoordelijk
geworden voor Claims en Customer Service. Barbara is de
opvolger van Robbert Slim. Hij
maakt in mei 2018 de overstap
naar het team business development, dat
zich richt op de verdere uitbouw van het
platform OutShared (zie verder onze website
20-3-2018).

Justiz Letselschade heeft
de afgelopen maanden twee
nieuwe letselschade-experts
aangetrokken. Mark Behlau
(35) is vanaf januari 2018 werkzaam voor Justiz en Chantal
van den Berg (28) vanaf
februari 2018. Hiermee is het
team van Justiz gegroeid naar
een totaal van vijf letselschade-experts (zie verder onze
website 21-3-2018).
Marcel Meijering (commercieel manager bij
Flyct) is geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van Fidaz financiële dienstverleners
Alkmaar Zaanstad. Marcel Meijering volgt
Guus de Jonge op, die acht jaar voorzitter is
geweest (zie verder onze website 6-4-2018).
Delfin Rueda (foto) wordt bij
NN Group NV herbenoemd als
lid van de raad van bestuur
voor een periode van vier
jaar. Hij zal hierbij de functie
bekleden van CFO en van
vicevoorzitter van de raad
van bestuur. Yvonne van Rooij
heeft besloten om terug te zullen treden als lid van de raad
van commissarissen. David Cole is voorgedragen als haar vervanger per 1 januari 2019
(zie verder onze website 5-4-2018).
Per 1 april 2018 heeft Nico Dekker (foto) de
UMG-organisatie verlaten.
Hij was algemeen directeur
bij Meeùs. Sinds zijn komst
in 2016 vanuit Aegon was
Nico Dekker (53) met name
verantwoordelijk voor het zakelijk adviesbedrijf van Meeùs
inclusief de unit Pensioen, Inkomen en Zorg
(zie verder onze website 4-4-2018).
Bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid
vertrekt vice-voorzitter professor mr. dr. E.R. (Erwin)
Muller per 1 september 2018.
Hij wordt dan decaan van de
Faculteit Governance and
Global Affairs (FGGA) van
de Universiteit Leiden. Erwin
Muller werd in november 2011 lid van de Onderzoeksraad en is nauw betrokken geweest
bij omvangrijke onderzoeken zoals naar
aanleiding van de ramp met vlucht MH17, de
gevolgen van de gaswinning in Groningen en
bijvoorbeeld het onderzoek naar de veiligheid van Schiphol (zie verder onze website
27-3-2018).
Merel van Vroonhoven (foto) is voor een
periode van 4 jaar herbenoemd
als voorzitter van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). De
herbenoeming is ingegaan op
1 april 2018. Zij zal voorzitter zijn van een bestuur dat
uitgebreid wordt van drie naar

vier leden. Gezien een bestaande vacature
zoekt de AFM nu 2 nieuwe bestuurders (zie
verder onze website 27-3-2018).
Per 2 april jl. is Sandra
Mees-de Buvry de Mauregnault (foto) bij Blue Risk
Specialty Insurances in
dienst getreden als Business
Development Manager. Zij is afkomstig
van Nationale-Nederlanden waar zij verantwoordelijk was voor activiteiten op het
gebied van sales- en leadmanagement.
Sandra (52) heeft meer dan 20 jaar commerciële ervaring en was voor haar functie
bij NN werkzaam in verschillende functies
bij Zwitserleven, UAP en AMEV. Blue Risk is
het bedrijf waarmee Frank van Akkerveeken vorig jaar is gestart. Het bedrijf, gevestigd aan de Meent in Rotterdam, claimt
‘de eerste gespecialiseerde verzekeringsmakelaar in Nederland op het gebied van
cybercrime en aansprakelijkheid te zijn’
(zie verder onze website 23-3-2018).
Bij SAP Letselschade
Advocaten is mr. Mark de
Hek (foto) onlangs door
de rechtbank in Utrecht
beëdigd als letselschadeadvocaat. Mark de Hek (25)
is daarmee de twintigste
beëdigde letselschadeadvocaat van dit
in Amersfoort gevestigde kantoor, dat
aangeeft hiermee het grootste kantoor op
dit gebied in ons land te zijn geworden.
SAP Letselschade Advocaten werkt alleen
voor slachtoffers (zie verder onze website
22-3-2018).
FRISS heeft Mark Engelhart
(27) aangenomen als Data
Protection Officer (DPO/
FG). Mark is opgeleid op het
gebied van criminologie en
recht, en heeft ervaring met
identiteitsfraudebestrijding en onderzoek
naar georganiseerde cybercrime (zie
verder onze website 8-3-2018).
Per 3 april 2018 is Gert-Jan Mijnen (foto)
gestart als algemeen
directeur van PR Beheer
Holding B.V. Dit bedrijf is
bekend als dienstverlener in
de letselschademarkt onder
de namen van de onderdelen Nostimos, Radar en Mediathos.
Het aantrekken van een nieuwe algemeen
directeur was onderdeel van het plan
waarmee PR Beheer vorig jaar Écart Invest
1 B.V. als meerderheidsaandeelhouder aan
boord heeft gehaald. Mr. Gert-Jan Mijnen
(48) zal ook als aandeelhouder toetreden
tot de onderneming. Mijnen was eerder
werkzaam bij Delta Lloyd. Hierna was hij
werkzaam als directeur operations bij Korevaar Van Dijk en later, na overname door
Van Ameyde, bij Flyct in dezelfde positie
(zie verder onze website van 6-3-2018).
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