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Cyberoorlog

Wij beperken en beheersen de schadelijke gevolgen van water, brand en klimaat.
Van dagelijkse problemen tot de ergste schade die de natuur kan veroorzaken.
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‘Ik verzoek den luisteraars dan ook, om, wanneer zij straks hunne

even rustig te gaan slapen als zij dat ook
Wij zijn Always By Your Side. Daarom kiezen zoveellegersteden
mensenopzoeken,
Polygon.

Dolmans Calamiteiten Diensten als een
betrouwbare brandpreventie partner
Dolmans Calamiteiten Diensten helpt al ruim 30 jaar
particulieren, bedrijven en andere instellingen na een
calamiteit. Door de circa 8.000 bedrijfsbranden per jaar
in Nederland is het bewustzijn op brandgevaar gegroeid.
Eén van de grootste risicogebieden zijn keukens. Om
brandgevaar in keukens te minimaliseren is jaarlijks
onderhoud (reinigen) van de afzuigkap en vetafzuigkanaal noodzakelijk. Er is ook een toename te zien door het
gebruik van houtskool-en steenkoolgrillen. Door de bereidingswijze in deze grillen worden de vetafzuigkanalen
vele malen sneller vervuild.
Polisvoorwaarden
De verzekeraars stellen steeds hogere eisen aan haar
polisvoorwaarden. In de praktijk blijkt dat (horeca) ondernemers en grootkeukenbezitters onvoldoende op de
hoogte zijn van deze aanpassingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het periodiek laten reinigen van vetafzuigkanalen om brandgevaar te minimaliseren. Dolmans
Calamiteiten Diensten wilt graag een partner zijn voor
deze ondernemer om ze hierin te assisteren. De afdeling
lucht- en vetkanalenreiniging coördineert dagelijks opdrachten en zoekt altijd naar een passende oplossing.

‘Met de 30 meter lange roterende
as en verschillende borstels
kan het kanaal voor 95 procent
gereinigd worden.’

Procedure
Wanneer er een aanvraag binnenkomt, volgt er eerst
een inspectie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze
inspectiekoffer. Hierin zit een kabel van 30 meter lang
waarmee foto’s en videobeelden gemaakt worden. Met
de uitkomst kunnen er optimale voorbereidingen getroffen worden voor de reiniging, zoals de juiste inzet
van apparatuur, inspectieluiken, valbeveiliging en indien
nodig steigers.

Voor de reiniging van de vetafzuigkanalen maakt
Dolmans Calamiteiten Diensten gebruik van de meest
innovatieve borstelmachines. Met deze all-in-one machine wordt het vetafzuigkanaal ingeschuimd met een
reinigingsmiddel, geborsteld en tot slot schoon gespoeld met water. Met de 30 meter lange roterende as
en verschillende borstels kan het kanaal voor 95 procent gereinigd worden. De overige vijf procent zijn vaak
moeilijk bereikbare plekken. Deze worden met traditionele reinigingsmethodes verwijderd zoals krabben met
steekmessen en reinigen met een hogedruk unit. Het
voordeel van deze machine is, dat het minder arbeidsintensief is en er wordt 90 procent minder chemicaliën
gebruikt. Na het reinigen van de vetafzuigkanaal ontvangt de opdrachtgever een garantiecertificaat en een
fotorapportage met voor- en nafoto’s. Het garantiecertificaat is een jaar geldig.
Ventilatiekanalen
Ook ventilatiekanalen brengen risico’s met zich mee:
namelijk schimmelvorming en gezondheidsklachten.
Ventilatiekanalen raken op den duur verstopt met stof en
ander vuil. Bij een vervuild ventilatiekanaal kan de luchtkwaliteit afnemen en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en luchtwegklachten kunnen optreden. Dolmans
Calamiteiten Diensten werkt met verschillende roterende
borstels en afzuigunits. Voornamelijk bij renovaties en
panden die ouder zijn dan 15 jaar is een inspectie aan te
bevelen.
Door gedegen onderhoud aan de afzuigventilator die
verbonden is met het vetafzuigkanaal blijft de afzuigcapaciteit op een hoog niveau. Dolmans Calamiteiten
Diensten biedt ook de dienstverlening aan om de afzuigventilatoren en omkasting te reinigen, het vervangen van
filters en snaren, en het doormeten van het elektrische
systeem.

- Advertorial www.schade-magazine.nl
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ma op televisie. Het zijn ditmaal alles behalve geruststellende

woorden. Integendeel.
We worden ermee uit onze slaap gehaald.
• Excellente
dienstverlening

We worden als particulieren en organisaties online niet uitsluitend belaagd door criminelen. We zijn met z’n allen, als land incluis onze bondgenoten, in cyberoorlog. Het rijke westen, tegen
het zoals altijd zijn eigen koers varende Rusland, tegen het opkomende China, tegen andere oosterse landen wellicht. Dat andere
mogendheden online spionage plegen of vitale systemen bij ons
platleggen, werd tot op heden niet met zoveel woorden gezegd.
Nu wel dus: we zijn in cyberoorlog met Rusland.
Dat de knullige hackpoging in dit voorjaar door Russische agenten
uitgerekend in de eerste week van oktober internationaal aan de
grote klok is gehangen, zal geen toeval zijn. De eerste week van
deze maand was het Cyber Security Week in Den Haag, met verscheidene internationaal bezochte congressen op het gebied van
cyberveiligheid. De hele maand oktober is het European Cyber Security Month (ECSM), een ‘awareness’ campagne van de EU. Het
gaat om bewustwording, gedragsverandering en het bevorderen
van veiliger gebruik van internet en onlinebescherming.
Dat bewustwording zeer noodzakelijk is en hoe de schadebranche
met ‘cyber’ bezig is, leest u in dit nummer van SCHADE magazine.
Het aantal verzekeraars dat Nederlandstalige cyberverzekeringen
aanbiedt, is toegenomen tot negen, waarvan slechts twee van
huis uit Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen. Waar
blijft de rest van de Nederlandse maatschappijen?
Een deel van de assurantieadviseurs blijkt ‘cyber’ nog links te laten liggen bij hun advies aan bedrijven, terwijl het in de Wft-termen reeds vijf jaar verplichte kost is. Nog slechts 6% van het mkb
heeft een cyberverzekering. Juist ten aanzien van het cyberrisico
kan de adviseur zich onderscheiden door de regie te nemen. Riskmanagers zijn de aangewezen gidsen in de route van een ‘cybergeddon’ naar een ‘te managen risico’.
Gaat u vooral niet slapen; er is nog heel veel werk te doen.

volg ons ook op twitter en facebook:
www.schade-magazine.nl
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Always By Your Side.

RUBRIEK

personenschade

Eindelijk dan toch:

de wet Affectieschade

hele parlementaire traject actief geweest en hebben
telkens het belang van het wetsvoorstel bij Kamerleden onder de aandacht gebracht. Van invloed was tot
slot het Europese perspectief. In Duitsland, een van de
weinige landen waar nog geen regeling voor affectieschade bestond, kwam in 2017 ook een regeling voor
de vergoeding van affectieschade tot stand. Zonder
noemenswaardige discussie.”

Eigen ‘standing’
Cees van Dam

een louter emotionele aangelegenheid waaraan het
aansprakelijkheidsrecht geen boodschap heeft. Er is nu
ruimte voor toegang tot de rechter en voor een remedie voor wat in feite schendingen zijn van het recht op
leven en het recht op familieleven. Vanzelfsprekend is
de wet Affectieschade niet perfect. De totstandkoming
ervan is uiteindelijk niet alleen een ambtelijk, maar
vooral een politiek proces geweest. Vandaag houden
we het eindresultaat tegen het licht en kijken we niet
alleen naar wat de wet in de praktijk gaat betekenen en
hoe die in de praktijk het beste kan functioneren, maar
kunnen we ook bezien waar de wet in de toekomst verbetering zou behoeven.”

Lange weg

Op 1 januari 2019 wordt de wet Affectieschade ingevoerd. Deze wet voorziet in uitkeringen aan naasten en
nabestaanden van slachtoffers van ongevallen en misdrijven. Nederland was een van de laatste Europese landen
waar affectieschade niet werd vergoed. Over de wet Affectieschade is maar liefst circa twintig jaar op ambtelijk
en politiek niveau gesteggeld. Het eerste wetsvoorstel kwam in 2003 tot stand, maar sneuvelde in 2010 in de
Eerste Kamer. Dat het tweede wetsvoorstel het wel heeft gered en de wet nu wordt ingevoerd, werd gevierd met
een symposium op 20 september 2018 in COMM – Museum voor Communicatie in Den Haag.
De wet Affectieschade voorziet in uitkeringen van minimaal 12.500 en maximaal 20.000 euro aan echtgenoten, partners, kinderen en overige nauwe persoonlijke
relaties van mensen die door een ongeval of een misdrijf ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen of zijn
overleden.

Waterscheiding
Het symposium over de wet werd georganiseerd door
de Erasmus School of Law in Rotterdam en de Vrije
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Universiteit in Amsterdam, in samenwerking met het
tijdschrift Verkeersrecht. Dagvoorzitter Cees van Dam,
hoogleraar European Tort Law aan Maastricht University en King’s College London, merkte in zijn welkomstwoord op, dat de wet Affectieschade “een waterscheiding” is in de geschiedenis van het Nederlandse
aansprakelijkheidsrecht. “Het verlies van een geliefde
door een ongeval of een misdrijf, een van de meest
schokkende en ingrijpende gebeurtenissen waar iemand mee kan worden geconfronteerd, is niet langer

Liselotte van Hoppe, raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, besprak vervolgens de lange weg
van de wet Affectieschade vanaf de totstandkoming
van het eerste wetsvoorstel in 2003 tot de publicatie
ervan in het Staatsblad in 2018. Ze besprak onder meer
waarom de Eerste Kamer het eerste wetsvoorstel niet
en het tweede wel aannam – unaniem zelfs. “Om te
beginnen werd de omvang van de vergoedingen van
affectieschade bij de start van het parlementaire traject onmiddellijk besproken en werd in die omvang
verdergaand gedifferentieerd. Daarnaast werd op uitdrukkelijke wens van de christelijke partijen in de Eerste Kamer naar een oplossing voor de problematiek
van complexe zorgschade gezocht, dat wil zeggen de
vergoeding van inkomensschade van naasten die het
slachtoffer na een ongeval verzorgen. Onder de vlag
van De Letselschade Raad is hieraan met veel inzet,
kunde en voortvarendheid gewerkt. Belangrijk was ook
de niet aflatende steun van maatschappelijke organisaties en van de wetenschap. Zij zijn gedurende het

Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de
Erasmus School of Law, besprak de werking van de
wet Affectieschade, “een van de meest uitgebreide en
royale stelsels in Europa”, zo zei hij. Lindenbergh benadrukte dat de wet een eigen ‘standing’ aan naasten en
nabestaanden geeft. “Het grootste denkbare immateriële verlies werd tot nu toe niet erkend en gaf dus geen
juridische ‘standing’. Nu is er wel een financieel belang
en er is nu ook een – veel – groter financieel belang in
bijvoorbeeld medische aansprakelijkheidszaken en beroepsziektezaken.” Lindenbergh noemde de wet een
principiële en heel grote stap, “een van de meest spectaculaire stappen die in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht zijn genomen na de invoering van het nieuw
Burgerlijk Wetboek in 1992”, zei hij. “Ik denk dat het ook
een van de meest bediscussieerde stappen is. Ik vind
het een gedurfd en volwassen voorstel. Het is, lelijk
gezegd, confectie en maatwerk, maar dat is natuurlijk
ook wel heel mooi. Heel veel gevallen zullen denk ik bij
de wet gebaat zijn en zullen ook vlot hun weg kunnen
vinden. Daarnaast zijn er gevallen waarin maatwerk
nodig is en dat kan met deze wettelijke regeling ook
worden geboden.”

Liselotte van Hoppe

Siewert Lindenbergh

Daadwerkelijke uitkering
Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije
Universiteit, deed verslag van het onderzoek naar de
ervaringen met de vergoeding van affectieschade in
België. Daaraan voorafgaand merkte hij op ontzettend
blij te zijn dat Nederland nu een regeling voor de vergoeding van affectieschade kent, “maar de wet blijft
wel een oefening van bescheidenheid”, zo zei hij. “Het
gaat om een nadeel dat mensen lijden dat je helemaal
niet met geld kunt goedmaken. Bovendien is het een
regeling met gebreken, want technisch gezien is er
geen perfecte regeling te bedenken. Maar het grootste gebrek zou zijn als er helemaal geen vergoeding
voor naasten en nabestaanden zou zijn.” Het onderzoek van Akkermans c.s. leidde tot de aanbeveling de
vergoeding van affectieschade plaats te laten vinden

Arno Akkermans

www.schade-magazine.nl
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in een context van zorgvuldige communicatie met de
gerechtigden. Daarbij zou tot uitdrukking moeten worden gebracht dat de vergoeding slechts een symbolisch karakter heeft, omdat zij nu eenmaal geen echte
compensatie kan bieden voor het geleden immateriële
nadeel. Aanbieding van de vergoeding dient plaats te
vinden binnen een specifiek daarvoor te definiëren periode vanaf de datum van het ongeval. De afwikkeling
van affectieschade dient bij voorkeur plaats te vinden
in een apart traject, los van de eventuele afwikkeling
van financiële schade. “Een opdracht denk ik voor ons
allemaal”, aldus Arno Akkermans tot slot, “om dit zo
goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Het is een mooie
uitdaging om dit op een goede manier te gaan doen.”
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Victor Jammers, lid van de raad van bestuur van Slachtofferhulp Nederland, onderhield zijn gehoor over zowel
de zorg- als de affectieschade. “Want het begon allemaal met het wetsvoorstel dat staatssecretaris Teeven
in 2014 voor advies rondstuurde”, zei hij. “De koppeling
tussen die twee onderdelen van het wetsvoorstel werd
vrij snel losgelaten, vanwege de kritiek uit de praktijk
op met name het zorgschadedeel, waar het minder
controversiële deel, de affectieschade, last van zou
kunnen krijgen. Ik vind het toen genomen besluit om
separaat met die onderdelen aan de slag te gaan, een
heel verstandig besluit. Bij dat onderwerp zorgschade
is het eigenlijk de centrale vraag hoe een zorgvrager –
een slachtoffer of een patiënt met een zorgbehoefte –
meer regie kan krijgen over de organisatie van de blijvend intensieve en complexe zorg die hij als gevolg van
een ongeval of een incident nodig heeft. In de praktijk
gaat het vaak om een financiële vergoeding voor familieleden die deze zorg op zich nemen en daarvoor hun
baan opgeven. De Letselschade Raad, wat mij betreft
‘de polder’ van de letselschadebranche, heeft in 2015
aangeboden een regeling op te stellen die recht doet
aan de uitgangspunten en de doelstellingen van het
wetsvoorstel. Dat is een enorm intensief traject geweest, waarbij veel partijen in de branche, van verzekeraars tot en met belangenbehartigers, gewerkt hebben
aan een oplossing voor die problematiek. Ik heb daar
erg veel waardering voor.”

raamd dat 682 à 857 slachtoffers per jaar hiermee te
maken gaan krijgen, met een kring van gemiddeld 4,5
gerechtigde naasten per slachtoffer. Na een inschatting
lijkt het om een bedrag van 60 miljoen euro te gaan.
In de komende periode zullen zich volgens Marjoleine
van der Zwan nog verschillende vraagstukken voordoen. Zo moet er nader invulling worden gegeven aan
begrippen als ‘ernstig en blijvend letsel’ en ‘overige
nauwe persoonlijke relaties’. Daarnaast zal de branche
wegen moeten vinden om geschillen en rechtszaken zo
veel mogelijk te voorkomen, want die zijn niet in het
belang van slachtoffers en gerechtigden. Van belang
is het zeker ook zorgvuldig om te gaan met de manier
en het moment waarop naasten kunnen worden benaderd in het kader van de affectieschadevergoeding.
Tot slot zal de verzekeringssector moeten omgaan met
de verschillen in gevolgen voor enerzijds WAM- en AVPverzekeraars en anderzijds AVB- en medische aansprakelijkheidsverzekeraars. “Dit alles resumerend”, aldus
Marjoleine van der Zwan, “is het denk ik heel belangrijk dat we tot een zorgvuldige introductie per 1 januari
2019 overgaan. We zijn wat dat betreft al ver gevorderd,
er zijn heel veel mensen bij betrokken en alle neuzen
staan dezelfde richting op. Er zit veel energie in de
groep en wat dat betreft zijn wij er, denken we, klaar
voor. We willen ons inzetten om onnodig leed te voorkomen en wat dat betreft wil ik u allen oproepen het
samen met ons te doen.” <

Victor Jammers

Marjoleine van der Zwan

Van schade naar vergoeding
Marjoleine van der Zwan, algemeen directeur van het
Personenschade Instituut van Verzekeraars, verzorgde
de laatste presentatie van het symposium. Zij gaf de
aanwezigen inzicht in de door verzekeraars verwachte
stijging van de schadelast die de wet Affectieschade
met zich mee zal brengen. In een eerste exercitie is gewww.schade-magazine.nl
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VERZE K EREN

Transitie Unigarant:
zelforganiserende teams maken
van schade een beleving
Verzekeraar Unigarant is het verzekeringsbedrijf van de ANWB. Het bedrijf stamt uit 1972 en is jaren geleden
vanuit Amsterdam naar Hoogeveen verhuisd. Het bedrijf is specialist in schadeverzekeringen en marktleider op
het gebied van reis- en fietsverzekeringen. Daarnaast pakken ze ook de claimhandling op voor ZLM en OOM.

Claimhandling vanuit een hedendaags perspectief
een andere inrichting. Wil je voorop lopen, dan moet
je een efficiencyslag maken. Competitief zijn. Men wil
snelheid en verwacht een directe oplossing in geval van
schade. Om dat te bereiken hebben we onze werkwijze
behoorlijk veranderd.

Eerste scan

Manager Schade Marcel Spronk van Unigarant (l) en projectleider Hans Velvis van adviesbureau BCE (r): dankzij de
nieuwe werkwijze wordt Unigarant aantrekkelijker als werkgever.

De schadeafdeling van Unigarant zit midden in een organisatorische omslag naar zelforganiserende teams.
Iets wat in de branche nogal bijzonder is. Manager
Schade Marcel Spronk van Unigarant en projectleider
Hans Velvis van adviesbureau BCE uit Bilthoven zijn
nauw bij de transitie betrokken. Marcel Spronk: “In
2015 hebben wij samen met adviesbureau BCE eens
grondig gekeken naar de manier waarop wij zijn georganiseerd. De conclusie was dat we een goed, maar traditioneel bedrijf waren. Hoewel de dossiers allang digitaal verwerkt werden, waren de schadeprocessen nog
conventioneel: via een intake, beoordeling en betaling
naar de administratieve afronding bij schadecorrespondenten. De verzekeringsmarkt van nu vraagt echter
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Hans Velvis vervolgt: “Toen wij bij Unigarant werden
binnengehaald, hebben we een eerste scan gedaan. We
zagen veel potentie en er leefden veel ideeën. De vraag
was vervolgens: als er zoveel ideeën zijn, waarom komt
het er niet uit. Aan de hand van een tweede scan zijn we
op zoek gegaan naar trajecten met een kans van slagen.
Alle processen werden tegen het licht gehouden, wat
resulteerde in een automatiseringsslag ten aanzien van
de processen, gevolgd door de nieuwe organisatie. De
organisatie die aanvankelijk uit teams bestond werd
omgebouwd naar units.” Marcel: “De units zijn zelf verantwoordelijk voor alles wat er binnen die unit plaatsvindt. Intern spreken wij van zelforganiserende teams.
Dat is wat anders dan zelfsturen overigens. Voor de
medewerker betekent het dat je inzetbaar moet zijn op
elke plek in het claimproces. Daarmee maken we het
werk leuker, gevarieerder en verantwoordelijker.”

Dagstart
“Deze kanteling betekende nogal wat voor de mensen,”
vult Hans Velvis aan. “Voorheen was het regelwerk gescheiden van de uitvoerende werkzaamheden. Ieder
had een eigen taak en was daar goed in. Het nadeel van
die aanpak was dat mensen zich vooral verantwoordelijk voelden voor hun eigen output en minder betrokken waren bij de overall performance van de afdeling.
In de nieuwe situatie verdelen medewerkers zelf het

aanbod. Dat gebeurt tijdens de dagstart die elke dag
plaatsvindt. Ook worden dan de taken verdeeld. Dat
betekent dat je kan schitteren op de punten waar je
sterk in bent. Maar dat betekent ook dat je als team
samen verantwoordelijk bent voor het resultaat. Het is
een feest. Echt wel. Maar het is niet vrijblijvend.”

Motivatie en drive gaan nu vóór
werkervaring en senioriteit

Spronk: “Een nieuwe structuur is één, maar een echte
verandering teweegbrengen is twee. Wat ik belangrijk
vind, is dat mensen niet alleen met de inhoud van hun
werk bezig zijn, maar ook na gaan denken over manieren hoe we dingen beter kunnen gaan doen. De gemiddelde medewerker weet beter dan het management
wat er moet gebeuren. We hebben nu dan ook een
methodiek gevonden waarin de medewerker tot zijn
recht komt. Waarin ieders talenten worden ontwikkeld.
Je merkt dat vooral jonge mensen het interessant vinden om daarmee bezig te zijn. Ze vinden het leuk en je
ziet mensen spontaan opstaan om het traject binnen
hun eigen unit te begeleiden. De verhoudingen op de
afdeling veranderen ook daardoor. Motivatie en drive
gaan nu vóór werkervaring en senioriteit. Eigenlijk kan
je wel zeggen dat wij continu aan het verbeteren zijn
met de medewerker aan het stuur. Want samen bepalen we of we iets gaan doen. Of we iets laten doen. Het
enige wat wij, als management, gedaan hebben is met
elkaar een visie ontwikkelen en kaders stellen. Daarbinnen zijn we gaan opereren. Nu kan iedereen zeggen:
“dat stukje is van mij”.”

Rol teammanagers is veranderd
“Ook voor teammanagers is er veel veranderd,” aldus
Velvis. “Hun rol is meer coachend geworden. Ze stellen
de kaders en zorgen dat de doelen gehaald worden.
Inhoudelijk hebben ze een stapje terug gedaan.” “Op
dit moment zijn we op zoek naar het nieuwe ritme,”
vervolgt Spronk. “Ingrijpen heeft plaats gemaakt voor
richting geven. En dat is een andere stijl van leidinggeven, waarbij je soms op je handen moet zitten. Niet
iedereen kan dat, waardoor in de loop van het proces
het managementteam is veranderd. Dat hoort ook bij
de transitie.”

Een retailervaring
“Wij willen uiteindelijk de beste claimverwerker van
Nederland worden. Om dat te bereiken moeten we
ons niet vergelijken met bedrijven uit de sector, maar
daarbuiten. De grote webwinkels van Nederland, daar
moeten we ons aan toetsen. Zover zijn we nog niet. Op
dit moment is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om

een schademelding in drie muisklikken te doen. Maar
waarom niet eigenlijk? En binnen de sector zijn papieren formulieren algemeen geaccepteerd, terwijl dat in
2018 toch echt achterhaald is. Deze berusting willen we
doorbreken en er extra waarde aan toevoegen. Want
hoe mooi is het bijvoorbeeld als bij een autoschade je
auto op het werk wordt opgehaald en je krijgt ‘m binnen drie dagen gerepareerd en gewassen en wel weer
terug? Maar er gaat ook al veel goed. Vroeger kon een
claim wel vijf tot tien dagen duren. Dankzij de nieuwe
werkwijze krijgt 90% van de klanten binnen een paar
dagen duidelijkheid over de claim én hebben ze de
betaling binnen. Met stroperige processen bereik je
dat niet. Claimhandeling vanuit een hedendaags pers
pectief. Gedreven door snelheid en eenvoud, met als
ultieme doel een doorlooptijd van één dag. Daar willen we naartoe. Automatisering speelt hierbij een grote
rol. Tien jaar geleden zijn we begonnen met digitale
schadeafhandeling. Ondertussen wordt een groot aantal schades zonder tussenkomst van een medewerker
afgehandeld. De ruimte die we hiermee creëren gebruiken we om te besteden aan de meer complexe schades. Want naast al het automatiseringsgeweld moet
er ruimte blijven om klanten die het nodig hebben de
aandacht te geven die ze verdienen. Dat is wat wij ‘Helpen+’ noemen. Een ander doel dat we hebben is het
aantal contactmomenten bij schade terugbrengen, bijvoorbeeld door het schadeproces bij de schadeherstel-

door Cindy van der Helm

www.schade-magazine.nl

7

VERZE K EREN

ler te laten beginnen. Dat noemen we Single Point of
Contact. Klanten kunnen in dat geval virtueel hun schade volgen. Een soort van track & trace op je schade dus.

Team Business Change
Om alle doelstellingen te halen hebben we in 2017
het team Business Change opgericht. Het team heeft
drie speerpunten: verder ontwikkelen van de digitale
claimverwerking, interne processen optimaliseren en
het verzorgen van audits en evaluaties. Team Business
Change is in feite het geweten van onze afdeling,” aldus Spronk. “Zij zorgen ervoor dat onze inspanningen
meetbaar worden en dat we steeds beter worden.”
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Asbest & Milieutechniek
Calamiteitendiensten

Positieve invloed op personeel
“Wat ik een enorm positief voordeel aan onze nieuwe
werkwijze vind, is dat we aantrekkelijker worden als
werkgever. Mensen krijgen meer kansen om zich te
onderscheiden en er ontstaat meer doorstroom in het
personeel, onder andere naar onze afdeling Personenschade. Op die manier komt er ook ruimte voor nieuwe
medewerkers en blijven we een broedplaats voor talent.” <

Links Hans Velvis (BCE), rechts Marcel Spronk (Unigarant)

Over Business Case Entrepreneurs
BCE is een adviesbureau in Bilthoven dat vooral werkzaam is binnen de verzekeringswereld en de zorg. Het bureau heeft zijn sporen verdiend in innovatietrajecten
op het gebied van digitalisering, agile werken en projectmanagement. BCE heeft bij
Unigarant een belangrijke bijdrage geleverd aan het veranderprogramma.

In memoriam Jan Willem Norbart (Reaal)

expert personenschade & aansprakelijkheid

Mr. Jan Willem Norbart (59) is vrijdag 31 augustus jl. plotseling overleden, tijdens een
bijeenkomst op zijn werk. Hij was unitmanager co-assurantie bij Reaal. Jan Willem Norbart
laat zijn vrouw, Ursula, en twee kinderen, Steven en Nika, achter.
To The Point Expertise; een multi deskundig expertisebureau,
Jan Willem had een lange rijke loopbaan in de verzekeringsbranche. Hij begon op twintigjarige leeftijd bij
de Zwolsche Algemeene als schadecorrespondent. Uiteindelijk werd hij bij de ZA groepshoofd brand/varia
schade. In 1985 stapte hij over naar de Nederlandse vestiging van de Belgische verzekeraar AG, waar hij hoofd
van het schadebedrijf werd. Een volgende loopbaanstap zette hij in 1990 naar Levob Verzekeringen, bij welk
bedrijf hij gedurende tien jaar verschillende managementfuncties vervulde, waaronder adjunct-directeur
Schade/Zorg, directeur employee benefits en directeur Verkoop en Service.

To The Point Expertise kijkt naar de mens in het dossier,
To The Point Expertise werkt snel, transparant en levert hoge kwaliteit.
Een goed eindresultaat, voor álle partijen.
Dat is het streven van To The Point
Expertise. Als expert personenschade &
aansprakelijkheid pakken wij onze rol op een

Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen
T • 0161 228 990
M • 06 22 477 995
I • www.ttpexpertise.nl

Van 1999 tot 2001 was hij algemeen directeur en lid groepsraad van zorgverzekeraar Cardian. Er volgden verschillende functies, ook op interim basis, zoals interim business unitmanager Schade van de Nieuwe Hollandse Lloyd. Jan Willem had als verzekeraar heel veel ervaring opgedaan als business partner van het intermediair. In 2005 ging hij de branche van de andere kant meemaken, als regiodirecteur van Meeùs b.v., met
eindverantwoordelijkheid voor de regio midden-Nederland met 11 vestigingen. Van 2009 tot in oktober van
2012 was hij directeur van de Landelijke Verzekeringsorganisatie van Meeùs. In december 2014 keerde hij
weer terug aan verzekeraarszijde, bij Reaal. Jan Willem was niet alleen een man met heel veel ervaring, in
heel veel facetten van de branche. Hij had ook een grote hoeveelheid kennis, die hij niet voor zichzelf hield
maar enthousiast ter beschikking stelde aan de branche, bijvoorbeeld door als corrector op te treden voor
het Assurantie A diploma.

wijzijntothepoint

Een echte sportman was Jan Willem. Sport in het algemeen had zijn interesse en bijvoorbeeld het lopen van
de marathon in het bijzonder. Ook golf en motorrijden waren hobby’s van hem.

hoogwaardige, actieve en herkenbare wijze.
Vakinhoudelijk, effectief en met oog voor de
mens achter de zaak. Wij zijn To The Point.

(Zie verder onze website van 3-9-2018)
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De aanpak van
verzekeringsfraude
blijft een gemeenschappelijke
opdracht
De praktijk zoals die zich dagelijks voordoet, maakt het noodzakelijk van gedachten te blijven wisselen over de
aanpak van verzekeringsfraude. Het jaarcongres over dit onderwerp van Studiecentrum Kerckebosch brengt
daarom telkens weer nieuwe inzichten, onderzoeksmethoden en resultaten te berde. Op donderdag 14 juni 2018
namen tientallen geïnteresseerden in Van der Valk Hotel Utrecht de gelegenheid om van de actuele stand van
zaken kennis te nemen. Duidelijk werd dat de aanpak van verzekeringsfraude bij veel verzekeraars urgent is, of
het nu om fraude met schadeverzekeringen, levensverzekeringen of zorgverzekeringen gaat en of het nu kleine,
incidentele gevallen betreft of systematische, georganiseerde criminaliteit. Onder leiding van dagvoorzitter
prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit en de
Radboud Universiteit, brachten deskundigen vanuit verschillende disciplines onderzoeksresultaten, trends,
verhaalsmogelijkheden, nieuwe preventie- en detectietechnieken, ontwikkelingen op het gebied van privacy,
achtergronden van bewijsvoering en tot slot de praktijk van georganiseerde criminaliteit voor het voetlicht.

Mop van Tiggele
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In haar inleiding besprak Mop van Tiggele om te beginnen het samenspel tussen fraude en schadeafwikkeling. Ze sprak in dat verband over spanningsvelden
en over mogelijk onbehoorlijk gedrag aan twee kanten,
namelijk bij de schadeafwikkeling aan de kant van de
verzekeraar (het onderwerp van de inaugurele rede van
www.schade-magazine.nl

Van Tiggele in 2009 in Nijmegen) en bij het claimen van
de schade aan de kant van de verzekerde (het onderwerp van haar oratie in 2013 in Rotterdam). Vervolgens
wierp zij de vraag op of verzekeringsfraude in afwegingen is te vangen, waarbij dan kosten en baten tegen
elkaar worden afgewogen. De fraudeur gaat dan na of
de immateriële baten van fraude (status en prestige)
en de materiële baten (geld en goederen) afwegen tegen de voorwaardelijke kosten (pakkans, strafgrootte)
en onvoorwaardelijke kosten (gepercipieerde slachtofferkosten, schuldgevoel, schaamte en afkeuring en
ook noodzakelijk te maken kosten voor het metterdaad frauderen, bijvoorbeeld voor het verwerven van
computerkennis en -vaardigheden). Tot slot ging zij in
op enkele ontwikkelingen en inzichten met betrekking
tot fraude aan de kant van ‘het gevonden slachtoffer’.
Hiermee wordt bijvoorbeeld de gedupeerde van een
verkeersongeval bedoeld, die geen contractuele relatie heeft met de verzekeraar van de veroorzaker van
het ongeval. In hoeverre kan die gedupeerde fraude
worden aangerekend? Is daarbij sprake van een status
aparte? Mop van Tiggele besprak de standpunten van
advocaat-generaal Hartlief, van de latere spreker Van
Dijk en van diens collega Hiel. Zij gaf aan dat het “een
spannende materie” betreft, “die zo nieuw is, dat we

met z’n allen nog niet weten hoe het zit. Het wachten is
op de Hoge Raad”, aldus Van Tiggele.

Verbondsvisie
Namens het Verbond van Verzekeraars werd op het
jaarcongres acte de présence gegeven door mr. Roelof
Visscher, teammanager van het Centrum Bestrijding
Verzekeringscriminaliteit (CBV). Visscher besprak eerst
de visie van het Verbond op de fraudeaanpak zoals
die in 2016 werd geformuleerd. Daarin is sprake van
het verbreden van de informatiestroom tussen verzekeraars en het CBV, het verzamelen van meer data en
meer diverse data, het verdiepen van de publiekprivate
samenwerking op dit gebied en van de samenwerking
met databronnen, het verbeteren van de analysetools
voor preventie en detectie en het vergroten van de
transparantie rondom het beleid en de resultaten daarvan. Het CBV draagt hieraan bij door incidentmeldingen te registreren en met verzekeraars te delen (5.271
meldingen in 2017), vragen van verzekeraars te beantwoorden (zo’n 3.400 vragen in 2017), verzoeken van
de politie te behandelen (403 keer in 2017), anonieme
tips te verwerken (40 stuks in 2017) en trendwaarschuwingen af te geven (3 in 2017). Een voorbeeld van zo’n
trendwaarschuwing betrof de dakdekkers die na het
schoonmaken van goten stormschade aan nokvorsten
rapporteerden en deze voor veel geld repareerden, hetgeen toch wel op de opstalpolis gedekt zou zijn. Bij één
bedrijf werden maar liefst 61 facturen gevonden voor
een totaal fraudebedrag van 35.685 euro.

Effectiever fraudeonderzoek
De strijd tegen verzekeringsfraude werpt zijn vruchten
af. In 2017 hebben veiligheidsafdelingen van verzekeraars 101 miljoen euro aan besparing gerealiseerd en
dat is de hoogste besparing door fraudeaanpak in de
afgelopen vijf jaar. In totaal is er, in die periode van vijf
jaar, ruim 452 miljoen euro aan fraude getraceerd. In
2017 hebben de verzekeraars samen 11.540 fraudeurs
gepakt. Dat is bijna 15 procent meer dan in 2016. Per
fraudegeval leverde dat een besparing van gemiddeld
8.725 euro op. Het aantal onderzochte incidenten is
met 3 procent slechts beperkt gestegen naar 28.435.
In vergelijking met voorgaande jaren is de verhouding
tussen het aantal gepakte fraudeurs en het aantal onderzochte incidenten daarmee nog nooit zo gunstig
geweest. Behalve de onderzoeksresultaten besprak
Roelof Visscher ook het verhalen van fraudebedragen
door SODA, de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling. In mei 2018 waren er 1.449 dossiers in behandeling, was er voor ruim 477.000 euro gefactureerd
en daarvan was er bijna 300.000 euro betaald. Overige

thema’s in de presentatie van Visscher waren onder
meer het Data Competence Center, het koppelen van
data uit verschillende gegevensbestanden, ontwikkelingen in de samenwerking met politie en Openbaar
Ministerie en in dat verband het Kaderconvenant Verzekeringsfraude.

Roelof Visscher

Rekening presenteren
De activiteiten van SODA, Service Organisatie Directe
Aansprakelijkstelling, werden uitgebreid toegelicht
door de directeur van deze organisatie, Arie Jan van
Os. SODA presenteert mensen de rekening nadat ze
zijn betrapt op winkeldiefstal (181,00 euro), heling
(206,00 euro) geweld en agressie in het openbaar vervoer (313,00 euro), verzekeringsfraude (532,00 euro),
geweld en agressie in banken (241,00 euro) of brandstofdiefstal (131,00 euro). Daarbij gaat het niet om
boetes of de schadebedragen an sich, maar om de
schadevergoeding voor zaken als oponthoud, overlast,
onderzoek, dossiervorming et cetera. Arie Jan van Os
legde de aanwezigen de missie van SODA uit: het terugdringen van criminaliteit, door aan daders een betekenisvolle financiële afdoening aan te bieden waarmee
de schade van benadeelden wordt vergoed. “We confronteren daders van strafbare feiten met de financiële
schade die ten gevolge van het onrechtmatig handelen
is ontstaan en stellen hen daar aansprakelijk voor”,
aldus Van Os. “Zo wordt uiteindelijk de benadeelde in
de schade gecompenseerd en de dader op zijn verantwoordelijkheid aangesproken. Door standaardisatie in
de schadeomvang en een eenvoudige toepassing van
de afdoening wordt de benadeelde zo veel mogelijk ondersteund. De maatschappelijke bekendheid van deze
maatregel moet de dader van zijn onrechtmatige daad
weerhouden.”
www.schade-magazine.nl
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Arie Jan van Os

Joost Gijzel
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Rechtsgronden
SODA is een initiatief van de Stichting DAAD, Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars, VNO/NCW/
MKB-Nederland, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ICT-bedrijf Xcellent. Momenteel wordt uitbreiding van het takenpakket overwogen ten aanzien
van geweld en agressie tegen beveiligers, fraude met
persoonsgebonden budgetten en winkeldiefstal in
België. In zijn presentatie liet Arie Jan van Os er geen
misverstand over bestaan op welke rechtsgronden de
activiteiten van SODA zijn gebaseerd. Hij behandelde
met name artikel 7:930 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (er is geen uitkering verschuldigd aan de verzekeringnemer of de derde die heeft gehandeld met het
opzet de verzekeraar te misleiden en evenmin is een
uitkering verschuldigd aan de derde indien de verzekeringnemer, met het opzet de verzekeraar te misleiden, niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht betreffende de derde), artikel 326 lid 1 van het Wetboek

www.schade-magazine.nl

van Strafrecht (hij die, met het oogmerk om zich of een
ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het
aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door
een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt
tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een
dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens,
tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen
van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting,
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of een geldboete van de vijfde categorie), artikel
162 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hij die jegens een
ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan
worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden) en lid 2 van dat
artikel (als onrechtmatige daad worden aangemerkt
een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in
strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van
een rechtvaardigingsgrond).

Fraudepreventie en -detectie
Joost Gijzel, adviseur financiële en economische criminaliteit bij DataExpert, besprak op het jaarcongres
een aantal nieuwe technieken op het gebied van fraudepreventie en fraudedetectie, met een nadruk op preventie. “Investeer in preventie!”, adviseerde Gijzel zijn
toehoorders. Daarbij gaat het er in de eerste plaats om
de klanten én de medewerkers goed te kennen en om
ook een crosscheck tussen klanten en medewerkers uit
te voeren. Het is daarbij niet voldoende klanten en medewerkers te identificeren en te weten waar zij wonen.
Hij adviseerde eigen onderzoek te doen, waarbij hij het
proportionaliteitsbeginsel voor het gemak onbesproken liet. Gijzel liet merken nauwelijks grenzen te kennen in het raadplegen van cross check-bronnen, open
bronnen, geografische analyses en zelfs het darkweb.
Deel ook de informatie, zo benadrukte hij. Behalve
kennis van klanten en medewerkers is volgens Gijzel
ook een analyse van eigen data van belang, inclusief
patroonherkenning, afwijkingsdetectie en trendwaarschuwing. Evenzeer is het van belang de zwakke punten in de eigen organisatie bloot te leggen, ten aanzien
van verantwoordelijkheden en scenario’s, maar ook
fysiek bij medewerkers en op verkooppunten en kantoren. Voor dit alles is inmiddels een grote hoeveelheid
tools beschikbaar, die bij de meeste aanwezigen nauwelijks bekend waren. Wat dat betreft opende Joost
Gijzel een wereld van mogelijkheden met zijn voorbeelden van visualisatiesoftware, software voor social

media-onderzoek en tools voor geografische analyses.
“Kies voor de producten die op korte termijn resultaat
hebben”, benadrukte Gijzel, “en zorg voor inbedding
van fraudepreventie in je businessmodel!”

Beperkingen en grenzen
Mr. Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy van der Laan,
behandelde het thema bewijsvoering in verzekeringsfraudezaken. Hij besprak in dat verband de regels over
stelplicht en bewijslast en daarnaast enige jurisprudentie in fraudezaken. In zijn presentatie benadrukte
Van Dijk dat het onderzoek naar fraude aan strenge
regels is gebonden. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek geeft wat dat betreft de nodige restricties.
Persoonlijk onderzoek volgt in het algemeen op feitenonderzoek. Dit is het onderzoek dat wordt ingesteld naar de feiten, omstandigheden en gedragingen
van betrokkene die nodig zijn voor de beoordeling van
een verzekeringsaanvraag, lopende verzekeringsovereenkomst, schademelding of een andere aanspraak
op uitkering of prestatie. Het persoonlijk onderzoek
is gericht op gedragingen van betrokkene waarbij bijzondere onderzoeksmethoden of onderzoeksmiddelen
worden gebruikt. Dit onderzoek kan inbreuk maken op
de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. Persoonlijk onderzoek is toegestaan wanneer het feitenonderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft of wanneer gerede
twijfel is ontstaan over de juistheid of volledigheid van
de resultaten van het feitenonderzoek, zodanig dat bij
de verzekeraar een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik
van verzekeringsproducten of -diensten is ontstaan.
In het verlengde van zijn presentatie behandelde Van
Dijk de begrippen proportionaliteit (de afweging dat de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene
niet onevenredig mag zijn in relatie tot het doel van
de beoogde verwerking van persoonsgegevens), subsidiariteit (de afweging of het doel van het persoonlijk
onderzoek en de daarbij te hanteren bijzondere onderzoeksmethoden en -middelen in redelijkheid niet op
een andere voor betrokkene minder nadelige wijze kan
worden bereikt) en onrechtmatig verkregen bewijs. Ten
aanzien van dit laatste begrip behandelde hij de nodige
jurisprudentie. Chris van Dijk sloot af met een aantal
overwegingen ten aanzien van de mededelingsplicht
en de meldings- en inlichtingenplicht van de verzekerde en ten aanzien van de positie van de frauderende
claimant (niet verzekerde) en de mogelijke sancties in
dit verband. Met deze laatste thema’s sloot hij aan bij
de inleiding van Mop van Tiggele over het gevonden
slachtoffer aan het begin van het congres.

Chris van Dijk

Duopresentatie
Het jaarcongres over de aanpak van verzekeringsfraude
werd afgesloten met een duopresentatie door Brigitte
Schultink en Gerlof Leistra. Brigitte Schultink is oprichtster van Integrity Matters, een bureau voor training en
advisering op het gebied van fraudebestrijding. Gerlof
Leistra is misdaadverslaggever van Elsevier Weekblad.
Samen publiceerden zij niet lang geleden een artikel in
dit blad over jonge studenten van vooral Marokkaanse
komaf die na nepaanrijdingen met hun scooter behoorlijke schades aan hun merkkleding, maar ook onkosten
door studievertraging claimen. Schultink en Leistra
behandelden nog enkele andere cases en gingen met
de aanwezigen in discussie over fraudebestrijding in de
toekomst. Met “The best way to predict your future is
to create it” haalden zij Abraham Lincoln aan, hetgeen
een mooie aanzet was om met alle kennis en instrumenten die tijdens het congres waren aangereikt, in de
toekomst nog meer werk te maken van de bestrijding
van verzekeringsfraude. <

Brigitte Schultink en Gerlof Leistra
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Harde Brexit:
een hoop gedoe
Op 30 maart 2019 ligt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zonder
nadere afspraken. Britse verzekeraars en tussenpersonen kunnen volgens
de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet meer op basis van een EUpaspoort vanuit het VK verzekeringsdiensten aanbieden in Nederland.
Die ondernemingen hebben een vergunning nodig van de Nederlandse
toezichthouder of van een ander lid van de EU. Onderbelicht is het
probleem dat Nederlandse partijen evenmin op basis van het EU-paspoort
verzekeringsdiensten in het VK kunnen verrichten. Welke gevolgen heeft
een harde Brexit voor de praktijk en zijn deze gevolgen praktisch te
verhelpen?

door Leonard Böhmer, advocaat-partner bij CMS (Praktijkgroep Litigation & Insurance)

Onzekerheid
Het enkele feit dat een verzekeraar zonder vergunning
verzekert, of een bemiddelaar zonder vergunning bemiddelt, tast de verzekerings- of de bemiddelingsovereenkomst volgens het Nederlands recht niet aan. De
contractspartijen moeten zich aan de afspraken houden. Wel zijn de (bestuurders van) de verzekeraar en de
bemiddelaar strafbaar en kunnen de toezichthouders
handhaven.

Omgekeerd dienen Britse verzekeraars en bemiddelaars ergens in de EU een vergunning aan te vragen
om dan op basis van die vergunning een EU-paspoort
te verkrijgen. Veel Britse verzekeraars hebben besloten
om op het continent een dochter op te richten. Een belangrijke beslisfactor is de reistijd vanaf Londen. Veel
partijen willen het liefst zoveel mogelijk de bestaande
organisatiestructuur behouden.

De Engelse wet kent een dergelijke regeling niet. Daardoor ontstaat onzekerheid of de verzekering naar Engels recht op dezelfde manier afdwingbaar is. De uitvoerbaarheid van verzekeringen met exact dezelfde
bepalingen kan verschillen, afhankelijk van het toepasselijke recht.

Complexe vraagstukken

Kostbaar en tijdrovend
De meest voor de hand liggende oplossing is dat Nederlandse verzekeraars en bemiddelaars een Britse
verzekeraar of bemiddelaar oprichten. In de praktijk is
deze oplossing kostbaar en tijdrovend, omdat de Britse
toezichthouders gedetailleerd toezicht houden aan de
hand van veel te verschaffen informatie.
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Bij behoud van de bestaande situatie spelen in de praktijk een aantal complexe vraagstukken:
n Wat mogen Britse verzekeraars en bemiddelaars
zonder Nederlandse vergunning nog wel?
n Hoeveel werk kan een Nederlandse dochter terug
“outsourcen” naar de Britse verzekeraar of
bemiddelaar?
n Hoe zit de status van het VK op het gebied van de
AVG bescherming van persoonsgegevens?
Zonder vergunning mag men geen verzekeringsbedrijf
uitoefenen. Een definitie van uitoefening van het verzekeringsbedrijf bestaat niet. Gekscherend wordt wel gezegd dat men niet meer dan één verzekeringsovereen-

foto door Louise Melchers

komst mag afsluiten. De Nederlandsche Bank (DNB)
bepaalt of een onderneming in Nederland het verzekeringsbedrijf uitoefent of diensten aanbiedt vanuit een
ander land. Daarbij kijkt de DNB onder meer naar de
plaats van vestiging van de verzekeringnemer en van
de verzekerden, en naar de locatie van de verzekerde
risico’s. Een exacte afbakening van het antwoord of een
buitenlandse verzekeraar nu wel of niet verzekeringen
sluit in Nederland, bestaat niet.

Duidelijke afspraken over uitbesteding
Stel: de Britse verzekeraar of bemiddelaar heeft een
Nederlandse dochter met vergunning opgericht. Dan
komt de vraag op hoeveel werk de Nederlandse dochter weer (terug) naar het VK kan overhevelen via uitbesteding naar de Britse moeder. Ook op deze vraag is het
antwoord niet duidelijk. Leidraad bij de beoordeling is
dat men heel duidelijke afspraken maakt over de uitbestede werkzaamheden. In de praktijk maakt men onderscheid tussen kritische, belangrijke en bijkomende
werkzaamheden. Voor alle soorten werkzaamheden
geldt dat duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is
voor de uitvoering en het toezicht. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse vergunninghouder om alles goed te regelen. Naarmate de aard van de
werkzaamheden kritischer is voor de verzekeraar, is de
kans kleiner dat de toezichthouder akkoord gaat met
(terug)uitbesteding naar de Britse moeder.

Gevolgen voor privacybescherming
Ten aanzien van de status van het VK op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens ontstaat na
een harde Brexit een bijzondere situatie: tot aan de
datum van de Brexit geldt het VK gewoon als een jurisdictie die voldoet aan de verplichtingen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Maar enkel
door tijdverloop is het VK na de Brexit plotseling een
jurisdictie waarvan de Europese Commissie niet heeft
vastgesteld dat die jurisdictie voldoet aan vergelijkbare adequate vereisten voor bescherming van persoonsgegevens. In principe is het dan verboden om
persoonsgegevens te verstrekken aan (partijen in) het
VK. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, maar dan moeten de verstrekkende partij en de ontvangende partij
afspraken maken die een zelfde beschermingsniveau
bevatten als de Algemene Verordening Gegevensbescherming en moeten de toezichthouders die afspraken goedkeuren. <

Brexit-seminar
Op donderdag 8 november 2018 houdt de CMS Insurance sectorgroep in samenwerking met Lloyd’s een Brexit-seminar. Het seminar vindt plaats in het VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum in Rotterdam.
Aanmelding voor het seminar is mogelijk via de website https://cms.law/nl/
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Schade-experts terug
in de collegebanken
In de reeks masterclasses van EMN, de aanbieder van specialistische expertise in verzekeringszaken, stond
het brandgevaarlijk werk op platte daken op de agenda. Maar liefst 80 procent van de dakbranden ontstaat bij
onderhoudswerk, bij 75 procent is een dakdekker betrokken. Alle reden dus om nog eens na te gaan op welke
wijze brandveilig op platte daken kan worden gewerkt. Daarbij werd ook naar de verzekeringstechnische kant
van de zaak gekeken, evenals naar het toedracht- en regresonderzoek in aansprakelijkheidskwesties. Een
collegezaal van de Erasmus Universiteit in Rotterdam was de inspirerende plaats van handeling.

orexpert CAR/Aansprakelijkheid bij EMN, die de rol van
dagvoorzitter had.

Kanttekening bij NEN 6050

Nic-Jan Bruins

Roel Govaert, operationeel directeur van EMN, sprak
een kort welkomstwoord tot de circa zeventig aanwezigen. Hij gaf aan dat EMN met de masterclasses wil
bijdragen aan het algemeen kennisniveau binnen de
branche en waar mogelijk aan schadelastbeheersing,
waarbij aansluiting bij de actualiteit wordt gezocht. Met
de masterclass over brandgevaarlijke werkzaamheden
op platte daken werd aangehaakt bij de discussies over
het gebruik van brandbaar isolatiemateriaal na de tragische brand in de Grenfell Tower in Londen. Onlangs
berichtte het televisieprogramma Zembla over de situatie in Nederland op dit terrein, waaruit bleek dat die
veel slechter is dan menigeen denkt. Ook bij branden
die na werkzaamheden op platte daken ontstaan, is
het vaak het brandbaar isolatiemateriaal dat vlam vat.
“Een gigantisch hoog risico!” noemde Roel Govaert het.
Aansluitend gaf hij het woord aan Joep Delissen, seni-
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Nic-Jan Bruins, oprichter en directeur van ingenieursbureau DGI Dak en Gevel Ingenieurs B.V., beet het spits
af voor wat betreft het inhoudelijke gedeelte van de
bijeenkomst. Bruins stelde dat brandveilig werken op
platte daken heel goed mogelijk is, ook als met open
vuur wordt gewerkt, mits de vlam niet in de buurt komt
van naden, kieren en openingen in de dakbedekking en
niet in de buurt van brandbare materialen op het dak.
De regelgeving op dit gebied, en dan met name NEN
6050, is eerst en vooral op deze voorzorgsmaatregelen
gericht. Bruins had overigens wel een kanttekening bij
de norm NEN 6050, namelijk dat deze alleen toeziet op
het gebruik van open vuur en niet op het gebruik van
de zogenoemde brandföhn. Zo’n föhn produceert hete
lucht van wel 600 à 700 graden, “en als je daarmee op
een stapeltje houtwol blaast, vliegt dat echt wel in de
brand”, aldus Bruins. “Ook bij het gebruik van een föhn
moet je wel degelijk alle regels in acht nemen om zeker
te stellen dat het geen gevaar met zich meebrengt.”

Vooral bij onderhoud
Over de oorzaken van branden op platte daken stelde
Nic-Jan Bruins dat bij 75 procent van de dakbranden
een dakdekker betrokken is en de brand is begonnen
door het gebruik van open vuur bij opgaand gevelwerk
en randen. Bij 8 procent van de dakbranden was oververhitting van de bitumenketel de oorzaak en bij 17
procent was er een andere oorzaak, bijvoorbeeld het
droogbranden van natte dakvlakken en het lekken van
gas uit slangen. Verzekeraars menen dan ook dat open
vuur bij details de belangrijkste oorzaak is, in combina-

tie met een gebrek aan toezicht tijdens de uitvoering,
onzorgvuldig werken, onvoldoende ervaring en de
aanwezigheid van brandbare materialen op het dak.
Dakdekkers stellen daar tegenover dat zij vaak een fout
ontwerp of een fout bestek aangereikt krijgen, hetgeen
tot ongelukken leidt. Daarnaast ervaren zij vaak een onredelijke tijdsdruk – het dak moet dicht omdat het gaat
regenen – en moeten zij onder lastige omstandigheden
werken, bijvoorbeeld doordat nog anderen op het dak
aan het werk zijn. Volgens Nic-Jan Bruins ontstaat 80
procent van de dakbranden bij onderhoudswerken. “In
nieuwbouwprojecten gaat het meestal goed”, vertelde
hij, “omdat dan kennis van de constructie op orde is.
In onderhoudssituaties is die kennis vaak onvoldoende
uitgediept. In onze optiek zijn de onderhoudswerkzaamheden daarom het meest gevaarlijk.”

Goede voorbereiding cruciaal
In het vervolg van zijn presentatie besprak Nic-Jan
Bruins tal van brandgevaarlijke specifieke omstandigheden, zoals werkzaamheden bij dakopstanden met en
zonder plaat of schubvormige dakbedekking, bij overkragende bouwdelen en rond de hemelwaterafvoer.
Hij liet zien dat brandveilig werken arbeidsintensief is,
bijvoorbeeld omdat dakdekkers geveldelen moeten
demonteren en goed moeten controleren welke materialen in de dakconstructie zijn verwerkt. Hij besprak
ook brandveilige technieken, zoals koud verkleven en
diverse andere lijmtechnieken waarbij geen open vuur
of brandföhn wordt gebruikt. Zijn betoog leidde tot
verschillende conclusies. Hij zei: “Het ontwerp en de
werkvoorbereiding zijn cruciaal bij brandveilig werken,
nog meer bij het onderhoud dan in de nieuwbouw. Een
goede voorbereiding bepaalt of de dakdekker zijn werk
goed kan doen, zonder brandrisico’s. Wordt er gewerkt
volgens de voorschriften en wordt er geen enkel risico
genomen, dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Dan is
werken met open vuur goed mogelijk en zijn er geen
belemmeringen om met de brander te blijven werken.
En wil je absolute zekerheid, dan zijn er systemen waarbij je geen brander of föhn nodig hebt.”

kingen en polisclausules er zijn. Ter illustratie vertelde
Hoekstra de anekdote over een startende dakdekker
in Limburg, die grote moeilijkheden ondervond bij
het verkrijgen van een aansprakelijkheidsverzekering
voor zijn bedrijf. De enkele maatschappij die eventueel
bereid was zijn bedrijf te verzekeren, stelde als voorwaarde dat de dakdekker lid werd van de brancheorganisatie Vebidak. Dit was echter pas mogelijk nadat de
dakdekker gedurende drie jaar zelfstandig zijn beroep
had uitgeoefend… Uiteindelijk bleek één maatschappij
overstag te gaan, maar wel tegen een behoorlijke premie, namelijk 2.500 euro per jaar.

Verschillen
Verzekeraars stellen eisen aan brandgevaarlijke werkzaamheid door middel van preventiekaarten, de formulieren Brandgevaarlijke Werkzaamheden, specifieke
afspraken met de klant en uiteraard polisclausules.
Tussen de verschillende aanbieders zijn er tal van ver-

Eisen van verzekeraars
Ing. Peter Hoekstra is als schade-expert bij EMN gespecialiseerd in elektrotechniek, elektronica, gastechniek,
werktuigbouwkunde en technisch onderzoek naar oorzaken van branden. Na een introductie aan de hand
van twee cases, te weten een woningbrand in Apeldoorn en een grote brand bij een visverwerkingsbedrijf
in Urk, kwam Hoekstra aan zijn hoofdvragen toe, namelijk welke eisen verzekeraars aan brandgevaarlijke
werkzaamheden stellen en welke verschillende dek-

Peter Hoekstra
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schillen voor wat betreft de eisen die zij stellen. Zo verwijst de ene verzekeraar naar de norm NEN 6050 en de
andere niet. De vereiste afstand tussen de werkplek en
brandbare materialen varieert van vijf tot tien meter.
Ook worden nogal verschillende eisen aan gasslangen
gesteld. Peter Hoekstra ging samen met de aanwezigen
na welke methode van eisen stellen het meest effectief
zal zijn en welke soort polissen een rol kunnen spelen.
Dit is immers niet alleen de brandverzekering, maar
ook de CAR-verzekering, AVB-verzekering, rechtsbijstandverzekering en milieuschadeverzekering. Na een
pauze, tijdens welke soep en broodjes werden geserveerd, behandelde Hoekstra nog drie cases, namelijk
de brand in een sporthal, in een tennishal en in een
ziekenhuis. De slotvraag hierbij, namelijk in hoeverre
bij deze branden sprake was geweest van verwijtbaar
handelen, vormde een mooie overgang naar de derde
en laatste presentatie van de dag.

Regres vanuit de AVB-sfeer
Marcel Bos, schade-expert bij EMN en gespecialiseerd
in AVB, regres en toedrachtonderzoek, stelde aan het
begin van zijn presentatie dat veel verzekeraars de mogelijkheid van schadelastbeperking door middel van
regres onvoldoende benutten. Van belang is het besef,
zo benadrukte Bos, dat het veel uitmaakt of een verzekeraar als brandverzekeraar optreedt of in de AVBsfeer. Gelet op de Bedrijfsregeling Brandregres zijn er
immers juridisch meer mogelijkheden als vanuit de
AVB-sfeer wordt geredeneerd. Bos: “De uitwerking van
die Bedrijfsregeling Brandregres en ook van de Tijdelijke Regeling Verhaalsrecht en nog andere vigerende
wet- en regelgeving beperken de mogelijkheden tot regres van een verzekeraar. Dit betekent dat de nadruk
in aansprakelijkheidsonderzoek zich met name richt
op de vraag welk verwijt de schadeveroorzaker kan
worden gemaakt. Het onzorgvuldig handelen is hierin
het belangrijkste criterium en dan is schending van de
norm NEN 6050 belangrijk om aansprakelijkheid aan
te tonen.” Volgens Bos kan daarbij de kans van slagen
op het verhalen van een schade worden vergroot door
vooral in het begin van het schadeproces de nodige
informatie te verzamelen. “Het schadebeeld kan veel
nuttige informatie opleveren en in het beginstadium
zijn de betrokken partijen vaak nog onbevangen”, aldus
Marcel Bos. Hij adviseerde zijn toehoorders de verkregen informatie goed vast te leggen en waar mogelijk
door betrokkenen te laten bevestigen. “Objectieve bewijsgaring is de sleutel tot succes!” zo zei hij.

Typen onderzoek
In het vervolg van zijn presentatie ging Marcel Bos in
op het toedrachtonderzoek, het feitenonderzoek en
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Schitterende viering van 100 jaar Lengkeek
Donderdagmiddag 20 september werden in Rotterdam door Lengkeek ongeveer 350 gasten
feestelijk onthaald op de SS Rotterdam om samen het 100 jarig bestaan van Lengkeek te
vieren.

Marcel Bos

het persoonlijk onderzoek. Het toedrachtonderzoek
moet het de verzekeraar mogelijk maken om bij een
schade de feiten en omstandigheden te achterhalen,
zodat een juiste afweging kan worden gemaakt inzake
de polisdekking en de regresmogelijkheden. De feitelijke onderzoeksvraag richt zich echter uitsluitend op
het achterhalen van de oorzaak van de schade en het
in beeld krijgen van de betrokken partijen en de relaties tussen betrokken partijen. Een verzekeraar kan
daarnaast een feitenonderzoek instellen. Dit betreft
dan een onderzoek naar de feiten, omstandigheden
en persoonlijke gedragingen, die nodig zijn voor de beoordeling van een verzekeringsaanvraag, een lopende
verzekeringsovereenkomst, een schademelding of een
andere aanspraak op een uitkering of een prestatie.
Wanneer het feitenonderzoek daarvoor geen of onvoldoende uitsluitsel geeft, kan een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Zo’n persoonlijk onderzoek
naar gedragingen van een betrokkene waarbij bijzondere onderzoeksmethoden en bijzondere onderzoeksmiddelen kunnen worden gebruikt, kan inbreuk maken
op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. Het
is daarom dan altijd geboden de proportionaliteit en
subsidiariteit in het oog te houden. Het persoonlijk onderzoek mag uitsluitend worden uitgevoerd door zogenoemde particulier onderzoekers, werkend onder een
POB-vergunning. “De verantwoordelijkheid voor het
besluit tot het instellen van een persoonlijk onderzoek
en de wijze waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd ligt
bij de verzekeraar”, benadrukte Marcel Bos.

Op het achterdek werden de gasten welkom
geheten door twee geheel in champagneglazen gehulde dames. Zij boden elk van de gasten een glaasje champagne aan met daarin
een Swarovski-steentje.
Na de champagne te hebben opgedronken
kon men door experts op dit gebied de steen
op echtheid laten controleren. Enkele gasten
bleken een echte diamant rijker te zijn.
Tijdens de informele borrel was er uitgebreid

gelegenheid om elkaar te spreken en kennis
te maken met de overige gasten.
Rond 7 uur werd de gasten verzocht om
naar binnen te gaan waar gastspreker c.q.
presentator Rens Merkelbach iedereen welkom heette. Hij gaf daarna het woord aan
directievoorzitter Hans de Hoog, die kort
inging op de geschiedenis van Lengkeek, de
grondleggers en opvolgers in de afgelopen
100 jaar.

Het formele gedeelte werd afgesloten met een
Lengkeek-kennisquiz, met 20 meerkeuzevragen over Lengkeek en Rotterdam waaronder
een vraag over Rob Lengkeek, voormalig directeur en firmant van het bedrijf en op interim basis nog steeds ingezet als expert. Veel
mensen in de schadebranche kennen hem als
een vermaard hobby-fotograaf. Welk onderwerp fotografeerde Rob het liefst? Brandschades, is het antwoord. Menigeen uit de branche
weet dat uit eigen ervaring, want heeft ooit
een door hem op een van de assurantieclubs
gegeven dia-show gezien. In dit geval waren
er zelfs twee antwoorden juist: Rob was ook
helemaal verzot op natuurfotografie. Ook
werd de betekenis gevraagd van een aantal
echt Rotterdamse woorden, zoals tinteldosie,
meut en keilebakken. De aanwezigen antwoordden er lustig op los met de gekleurde
stembriefjes. Het zorgde voor fraaie taferelen
op het voormalige cruiseschip.
Daarna was er op het achterdek een walking
dinner. De avond werd later in het ‘licht’ gezet door een prachtige Lengkeek-lichtshow,
waarin alle belangrijke grondleggers en opvolgers de revue passeerden. De directie kan
terugkijken op een bijzonder geslaagde viering van het honderdjarig bestaan, met op de
foto rechtsonder v.l.n.r. Hans de Hoog, Hielke
Sevinga en Anton Wilms. <

Dagvoorzitter Joep Delissen besloot de bijeenkomst
door de aanwezigen op twee stellingen te laten stemmen: 1) brandgevaarlijke werkzaamheden op platte
daken zijn verzekeringstechnisch voldoende afgedekt
en 2) alle branden als gevolg van dakwerkzaamheden
zijn per definitie aan de dakdekker toe te rekenen. In
beide gevallen schaarde een meerderheid zich achter
de stelling. <
Fotografie Julia Pelealu
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Waarom ben je Juridisch Medewerker geworden?
Ik vind het leuk dat je als jurist/juridisch medewerker veel verstand
moet hebben van (juridische) zaken. Dit zet mij aan tot het leren begrijpen van regels en doet mij denken aan waarom deze in de eerste
instantie nodig zijn: voor een goed werkend (rechts)systeem. Je leert
zo ook om oplossingsgericht te denken, want regels dienen niet alleen gezien te worden als een restrictie maar juist ook als een middel
dat ergens een oplossing voor biedt. Zo zie ik het in ieder geval.
Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Accuraat, gedisciplineerd, empathisch, geduldig en zakelijk.
Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Juridisch
Medewerker?
Accuratesse, omdat je als jurist aandacht voor details moet hebben.
Bovendien moet ik als juridisch medewerker goed weten waar mijn
verantwoordelijkheden liggen zodat ik kwalitatief goed werk kan leveren.
Wie is je grote leermeester?
Rumi, filosoof en dichter.
Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Ik werk nog niet zo lang binnen de schadebranche, maar mijn beeld
op dit punt is wel positief. Het voor ‘vol’ aanzien zit ook niet zozeer in
leeftijd, maar mede ook in betrokkenheid, bereidheid te leren en al
aanwezige kennis.
Favoriete app?
Mahjong en Adobe Photoshop.
Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Het presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
VNAB.
Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Jumanji: Welcome to the Jungle.
Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
The world is a book, and those who don’t travel read only one page,
-St. Augustine.

Naam:
Selma Karhan LLB (25)
Functie: Juridisch Medewerker
Studie: 	Rechten aan de Hogeschool INHOLLAND,
afstudeerrichting recht en onderneming
Werkt bij: 	VNAB
Sinds:
Januari 2018
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Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Dat er van je verwacht wordt extreem perfectionistisch te zijn en dat
je alle werkzaamheden zelfstandig moet uitoefenen. Het accuraat zijn
hoort bij je werk, maar dit is niet de enige kwaliteit die je moet hebben
om te voldoen aan het functieprofiel. Als juridisch medewerker werk
je niet solistisch maar juist ook veel samen met collega’s en andere
stakeholders.
Als je geen Juridisch Medewerker was geworden, welk vak had je
dan gekozen?
Kunstvak/fotografie, ik was en ben eigenlijk nog steeds geïnteresseerd
in kunst(geschiedenis) en het fotograferen van mensen, het stadsleven en de natuur.
Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Ik denk dat jongeren vaak buiten de regels denken, dit zorgt ervoor dat
ze in bepaalde situaties goed kunnen omdenken en zo creatief kunnen zijn bij het oplossen van eventuele problemen. Andersom hebben
senioren vaak de nodige ervaring die jongeren (nog) niet hebben.
Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
Ik houd van geordend zijn en dit is ook een pre bij het uitvoeren van
mijn werkzaamheden als juridisch medewerker. Overzicht houden is
belangrijk en dit is goed te doen als je van nature van orde houdt. Al
klinkt dit wellicht onaantrekkelijk voor anderen.
Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Het concert van Teoman, een Turkse rockartiest.
Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Niet van een persoon, maar wel van ‘kunstwerken’ die ik zelf maakte.
Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Ik zie juist een groei van het aantal jonge mensen in de verzekeringsbranche. Ik zou echter wel meer jongeren willen zien met zeggenschap.
Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Dat er binnen de verzekeringswereld omvangrijke risico’s worden
gedekt.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Dat is Zuid-Korea.

Wat weet nog niemand van je?
Ik hou van Japanse animefilms en -series en nee, anime is niet alleen
bedoeld voor kinderen.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Een cliché, maar aan collegialiteit.

Wat is je favoriete restaurant?
Restaurant Bazar en Warung Mini.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Als je iets wilt veranderen, moet je eerst een goed beeld hebben van
de huidige dagelijkse praktijk. Daarvoor ben ik nog te kort werkzaam
binnen de schadebranche.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
Het benadrukken van gelijke kansen en vrijheden voor iedereen. Hiermee doel ik erop dat iedereen de juiste redelijke kans(en) krijgt om tot
een gelijk resultaat te komen.
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Als je erbij stilstaat dat iedereen een ander startmoment kent in zijn
leven, zie je ook in dat de een meer moet doen om er te ‘komen’.
Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Ik denk de implementatie van de ‘beruchte’ Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

SINCE 1939
MOBILE CRANE REPAIR
AND MANUFACTURING

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak?
Ik word gedreven door twee filosofische gedachtegangen: weet vandaag meer van de wereld dan dat je gisteren wist en verminder het
leed van anderen. Je zal verbaasd zijn hoe ver dit je in het leven brengt
- Neil Tyson. Dit is mijn ambitie en geldt ook voor wat ik wil bereiken
in het vak.

◆ Repair and manufacture of lattice
booms, jibs and telescopic booms
◆ New and used (controlled)
lattice booms and jibs supplied
immediately from stock

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’
wordt?
Door jezelf, je eigen karakter, goed te begrijpen en niet te vergeten
wie je bent. Hoewel je op deze wereld soortgelijke identiteiten hebt,
is eenieder uniek op zijn eigen manier. De vraag hierbij is: wat maakt
jou uniek? Als je hier een antwoord op hebt, kan je dit ook toepassen
in je werk. Zo voorkom je deels de uiting ‘ook zo’n vrouw in een strak
mantelpakje’, deels, want deze uiting zal er zijn zolang er vooroordelen blijven bestaan.

◆ 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

Wat is je levensmotto?
Het geheim van zelfontwikkeling ligt in de reis naar je innerlijke
zelf, zoals een dichter eertijds zei ‘’the one who travels into itself
travels the world’’.
Wat is je favoriete sport?
Ik ben niet sportief, maar ik houd wel veel van wandelen.

www.avezaat.com
4519_AVZ_Cranes_ADV_A5_DWK.indd 1
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Samen brengen wij de schadelast omlaag
en verhogen uw klanttevredenheid!

PARTIJgoedeRen
met brand- of waterschade?
geen probleem, wij lossen het voor u op!
Al meer dan 65 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.
Ervaar onze ‘Triple M’ certificering die wij kunnen geven door altijd de beste prijs
en financiële zekerheid te bieden met daarnaast snelle, professionele logistieke
afhandeling ongeacht de grootte van de partij. Hiermee nemen wij al deze zorgen
uit uw handen.

droogtechniek

bouwkundig onderzoek

24/7

lekdetectie

0800 - 874 84 66
www.trition.nl

Maak kennis met een gepassioneerd bedrijf.
Maak kennis met een innovatieve handelspartner.
Maak kennis met Timco Trading.
Ons bod staat voor meer dan alleen geld.
Het bod van Timco Trading staat voor:

P Beste prijs
P ontzorging

door financiële zekerheid

P Binnen 24 uur gehele

logistieke afhandeling

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

Timco Trading B.V.

t. +31(0)40-2213433

Petunialaan 4

m. +31(0)6-53404947

5582 HA Aalst-Waalre

e. info@timcotrading.nl

nederland

w. www.timcotrading.nl
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E X PERTISE

Politiecommissaris Nico Declercq:

‘Ga voor de waarheid
ter plaatse’
Nico Declercq is politiecommissaris in België. Met zijn rechercheurs (in België noemen ze dat overigens
inspecteurs) is hij dagelijks op zoek naar de waarheid. Daarin ligt een parallel met het werk van schade-experts
en schadebehandelaars. De commissaris gaf zo’n 150 relaties en medewerkers van Vanderwal & Joosten (VW&J)
tips over ‘de taal van het gelaat’.
Als rechercheur of onderzoeker is het goed als insteek
te hebben om op zoek te zijn naar de waarheid. Als je
op voorhand op zoek zou zijn naar de leugen, zouden
vooroordelen in de weg kunnen gaan zitten tijdens
onze zoektocht. Dat neemt niet weg dat je altijd alert
moet zijn op micro-expressies in het gelaat en op lichaamstaal die de rest van het lichaam prijsgeeft, om
uit te kunnen maken wanneer iemand die waarheid
spreekt en als pendant daarvan wanneer deze niet of
niet geheel de waarheid spreekt. Het kan ook zo zijn
dat mensen zich bepaalde dingen niet herinneren.
“Zeg niet dat mensen zich moeten herinneren, wat
wij denken dat zij zich herinneren. Dat ligt bij elk individu anders. ‘I don’t remember’, hoe vaak ik dat niet
in getuigenissen zie. Er zijn ook mensen die op voorhand zeggen, wat zij zich niet herinneren; dat is altijd
interessant en daar wil ik dan op doorvragen”, zegt
Declercq. Zo haalde hij nog een interessante uitspraak
van ondervraagden aan die vraagt om uitdieping te
weten ‘Ik heb er niet echt op gelet, maar ik ben er zeker
van dat…’

Ondervraagde kalibreren

Nico Declercq begon zijn verhaal met een beeldspraak. Zijn rechercheurs komen vaak op het politiebureau na gedaan
onderzoek terug met hun verhaal. Een tak, een stam, een bezemsteel, maar dat zegt hem weinig. Om dat argument
kracht bij te zetten sneuvelde de bezemsteel in zijn handen over zijn knie. Het gaat in een verhaal ook om de vertakkingen, om de blaadjes. “Ik wil weten van de emoties, van de details. Van wat mensen zeggen, maar ook van wat
mensen tonen in hun gezicht. Je moet als onderzoeker alles in een context kunnen zetten.”
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Mensen praten weliswaar met de mond, maar tonen
hierbij emotie in het gezicht. Het is belangrijk alles
in samenhang waar te nemen en te boordelen. Dat
vraagt opperste concentratie bij de onderzoeker en de
interpretatie door de onderzoeker wordt door ervaring
en training steeds beter. Declercq gaf het belang aan
van het kalibreren van ondervraagden. Je stelt eerst
vragen waarop je het antwoord wel weet. Je kijkt dan
naar de micro-expressies in het gelaat en de overige lichaamstaal van de ondervraagde bij antwoorden die
waar zijn. Evenzo doe je dat bij antwoorden die niet
waar zijn. Vervolgens kun je dan bij vragen waarop je
de antwoorden niet weet, aan de context afleiden of de
ondervraagde al dan niet de waarheid spreekt.

Verbaal, non-verbaal en para-verbaal

In je eigen leugen geloven

“Mensen die weten dat ze ondervraagd gaan worden,
kunnen hun (ant)woorden voorbereiden. Je lichaamstaal is echter niet voor te bereiden of te beheersen.”
Declercq onderscheidt in het gesprek met de ondervraagde: verbaal, non-verbaal en para-verbaal. In een
gesprek probeert hij alle drie waar te nemen en in hun
onderlinge context te beoordelen. “Dat vraagt van de
onderzoeker de hoogste concentratie. Maar weet dan,
dat de ondervraagde zich nooit op alle drie tegelijk
kan concentreren, althans, als hij of zij dat al zou kunnen, is dat nooit lang vol te houden.” Hij liet dat zien
door een testje met iemand uit de zaal aan wie hij vragen stelde. Bij een ja-antwoord diende deze met het
hoofd nee te schudden, maar bij een nee-antwoord ja
te knikken. Dat houdt iemand maar heel kort vol en
dat gebeurde dus ook de bereidwillige proefpersoon
uit het publiek.

Zijn er mensen die in hun eigen leugen gaan geloven,
was een vraag uit de zaal? “Ja, die zijn er. Maar iemand
die de waarheid spreekt, weet altijd op een consistente
manier vertakkingen en complicaties aan zijn verhaal
toe te voegen. Iemand die een leugen vertelt, ook al gelooft hij of zij daar zelf in, kan niet ‘buiten de leugen’
vertellen.”

Een pauze die iemand laat vallen
Een voorbeeld van para-verbaal is de pauze die iemand in zijn gesprek kan laten vallen. Uit onderzoek
blijkt dat de ondervraagde zelf veelal niet door heeft
hoe lang zo’n pauze is. Een voorbeeld is ook als de
ondervraagde de vraag herhaalt; hij of zij neemt dan
tijd om te denken, en dat kan te denken geven. Over
herhalingen gesproken, de onderzoeker kan een uiteenzetting door de ondervraagde laten herhalen. Ook
het in omgekeerde volgorde laten herhalen van de gebeurtenissen kan interessante gezichtspunten opleveren. Let ook op als een ondervraagde in ‘onbepaalde’
termen spreekt. ‘Iemand heeft iets ergens gedaan’ of
zo. “Als het binnen de context van het gesprek past,
probeer dan het onbepaalde bepaald te krijgen”, zo
raadt Declercq aan.

Ga ter plaatse
Als je op zoek bent naar de waarheid, ga dan ‘ter plaatse’, is het advies van Declercq. “Denk maar eens aan de
voorstelling die je je automatisch vormt van iemand
die je regelmatig aan de telefoon hebt gehad maar nog
nooit hebt gezien. Die voorstelling blijkt bijna nooit te
kloppen als je iemand dan uiteindelijk ontmoet. Ga ter
plaatse dus, en kalibreer, observeer en interpreteer.
Wees empathisch en laat je gesprekspartner uitspreken. Heb geloof in je gesprekspartner, want dat helpt
om de waarheid boven water te krijgen. Bedenk dat
de eerste de beste dwaas je de waarheid kan vertellen,
maar om je een leugen te vertellen moet je gesprekspartner heel slim zijn.”

Shut up and listen
“Ik zeg vaak tegen mijn rechercheurs en tegen mensen
die ik ook in het bedrijfsleven train: leg die verdraaide
telefoon van je weg, concentreer je, shut up and listen!
Leer te luisteren, zeker ook naar wat er niet gezegd
wordt, om te weten te komen wat er wél gebeurd is. Ga
in het gesprek nooit direct tot de kern. Blijf altijd beleefd, ook al is dat in mijn vak als je een pedofiel of een
moordenaar tegenover je hebt moeilijk. Hoe dan ook,
blijf beleefd en laat de ondervraagde zoveel mogelijk
vertellen. Uiteindelijk is het dan tijd voor confronteren, in de trant van ‘ik ben de domme politieman’ die
jij kunt helpen, ‘dit begrijp ik niet goed, kun je me dat
uitleggen?”

Holistische benadering
Let wel, zo waarschuwde Declercq, “wat ik doe is niet
wat je noemt exacte wetenschap, maar door me er
steeds verder in te bekwamen, levert mijn aanpak in
steeds meer gevallen goede resultaten op. Het is een
holistische benadering van een twintigtal aspecten.”
Declercq had onder meer aan de hand van door hem
gemaakte filmpjes van (in trainingssituaties) ondervraagde personen verschillende aspecten laten zien.
Door de filmpjes eerst op normale snelheid af te spelen
en vervolgens vertraagd of stop te zetten, werd duidelijk dat er meer aan mensen te zien is dan je zo in eerste aanblik denkt. Het gaat bijvoorbeeld om trillingen
van de neus, om het een bepaalde kant op kijken bij
gedachten, om aarzelingen, en zo voort. Het waren letterlijk eye openers voor de toehoorders.

Voeten liegen niet
Het meest eerlijke deel van je hersenen zijn je voeten,
je voeten liegen niet, liet Declercq zijn aandachtig luisterende gehoor weten. Kijk straks maar eens bij de borrel naar de stand van de voeten van je gesprekspartner,
staan die beide in een richting opzij gericht, dan weet
je dat je gesprekspartner al aan het afronden is, zo besloot Declercq zijn interessante inleiding (zie ook onze
website 18-9-2018). <

door Jan Schrijver
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INTER M EDIAIR

RECONDITIONERING

Inventarisatie van en oplossingen
voor onverzekerbare risico’s
Adfiz-directeur Enno Wiertsema deed tijdens het Zakelijk Platform een oproep aan het Verbond van Verzekeraars
om samen met hun leden toch vooral mee te blijven denken over en krachtig te werken aan het groeiende
maatschappelijke probleem van onverzekerbaarheid. Niet dat Wiertsema daarmee het probleem geheel bij
anderen neerlegde, integendeel. Het is ook aan de adviseurs een bijdrage te leveren aan het oplossen van het
probleem.
varkenshouders, veetransport, brandgevaarlijke beroepen, bedrijfsverzamelgebouwen, schoolgebouwen,
discotheken, autodemontagebedrijven (autoslopers),
bandenopslag, caravanstalling, verkoopwagens, opblaasbare hal buitensport. Wiertsema onderscheidde
vier soorten van onverzekerbaarheid: Letterlijke onverzekerbaarheid, praktische onverzekerbaarheid, monopolie gedrag en big data.

Jurjen Burghgraef tijdens het Zakelijk Platform van Adfiz
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Iedereen kreeg bij het betreden van de zaal een factsheet
getiteld ‘Eén jaar lobby rond onverzekerbaarheid’. “Een
jaar geleden agendeerden we de toenemende onverzekerbaarheid van gewone risico’s. We inventariseerden
probleemrisico’s, maakten het bespreekbaar bij stakeholders en verkennen met leden onze eigen bijdrage
aan een oplossing.” Na de uitgebreide media-aandacht
die de acties van Adfiz kregen, ontving de brancheorganisatie steun vanuit Tweede Kamer, MKB-Nederland
en diverse koepelorganisaties. Onverzekerbare risico’s
worden sinds vorig jaar geïnventariseerd via een door
Adfiz ingesteld meldpunt. Voorbeelden van gemelde
onverzekerbare risico’s zijn: Recyclingbedrijven (afvalverwerking), taxibedrijven, trouw/rouwvervoer,
groepsverhuur van mountainbikes/tuktuks/solexen,
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Welke bijdragen kunnen adviseurs geven? Allereerst is
de markt groter dan Nederland. Gekeken kan worden
wat buitenlandse verzekeraars bieden. Daarom was als
gastspreker Ralph van Helden van Lloyd’s of London
uitgenodigd. Die gaf aan dat er binnenkort twee buitenlandse verzekeraars op de markt zullen komen in Nederland om agrarische risico’s te dekken. Jeroen Everling van Willis Towers Watson besprak in het kader van
onverzekerbaarheid de mogelijkheden van samenwerking tussen adviseurs, via de co-assurantiemarkt, via
bundeling van portefeuilles (denk aan het gebruik van
volmachten, dank aan bundelen van groepen klanten
via affinities) en door het gestructureerd samenwerken
met een makelaar als placing broker. Wiertsema gaf
aan dat Adfiz met voorbereidingen bezig is voor het opzetten van een portal om de samenwerking tussen adviseurs op het gebied van moeilijk verzekerbare risico’s
te faciliteren.
Om individuele klanten verzekerbaar te kunnen houden, is er in toenemende mate een rol weggelegd voor
de adviseur op het gebied van risicomanagement,
waarvan ook preventie een belangrijk aspect vormt.
Jurjen Burghgraef (Burghgraef van Tiel & Partners B.V.)
verzorgde een presentatie over ‘risicomanagement
en preventie’. Hij toonde verschillende voorbeelden
van agrarische bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen,
voedsel gerelateerde bedrijven en afvalverwerkers (zie
verder onze website van 20-9). <

Twee winnaars Rob Insinger
Duurzaamheid Award
De Rob Insinger Duurzaamheid Award is dit jaar gewonnen door twee
bedrijven, te weten Dolmans Calamiteiten Diensten B.V. met een door het
bedrijf ontwikkelde innovatieve plafondreinigingstechniek en Eco-Point
B.V. met een portfolio aan reinigingsproducten op basis van natuurlijke
herwinbare grondstoffen.
Beide bedrijven hadden met hun genomineerde initiatieven op het
gebied van duurzaamheid - op basis van de internetstemmen en de
stemmen die via een stembriefje werden uitgebracht tijdens het netwerkevent van Duurzaam Herstel in beachclub Habana in Kijkduin precies evenveel punten vergaard. Aan de Rob Insinger Duurzaamheid
Award is een geldprijs van 1500 euro verbonden. De Duurzaam Herstel
organisatie heeft de ex aequo uitslag op charmante wijze opgelost:
Rob Meershoek, (links op de foto) algemeen directeur van Dolmans
Calamiteiten Diensten BV kreeg uit handen van Onno Sleurink, voorzitter van het College van Deskundigen van Duurzaam Herstel, de bij
de award behorende plastiek, en Eco-Point CEO Ferry Samuels (rechts
op de foto) de symbolische cheque. Maar beide winnaars krijgen de
geldprijs van 1500 euro.
Dolmans Calamiteiten Diensten won met de plafondreinigingstechniek waarmee er minder verspreiding van schoonmaakmiddelen
plaatsvindt en men ergonomisch kan werken. Hiermee wordt het milieu minder belast en draagt men eraan bij dat de medewerkers gezond hun pensioen halen. “Het initiatief dat is ontwikkeld, is een ergonomische plafondreiniger. Dit apparaat, dat geheel in eigen beheer
is bedacht, ontworpen en getest, is in staat de complexe reiniging van
plafonds en hoge wanden uit te voeren, terwijl de medewerker op de
grond blijft staan. Tevens zorgt het gebruik van hoge druk voor een
snelle reiniging en worden er geen chemicaliën gebruikt. Dit betekent
een besparing van tijd en het milieu wordt gespaard. Het idee, van
oorsprong ontwikkeld om medewerkers fysiek minder te belasten,
scoorde hoog op alle aspecten van duurzaamheid. Het levert minder
belasting op voor de medewerkers tijdens complexe reinigingsopdrachten, zorgt voor minder milieubelasting, omdat het gebruik van
chemische reiniging drastisch wordt verminderd, en zorgt voor een
snellere reiniging, waardoor opdrachtgevers goedkoper uit zijn. Goed
voor People, Planet en Profit dus”, zo luidde de toelichting op het winnende initiatief door Rob Meershoek, algemeen directeur Dolmans
Calamiteiten Diensten.
Eco-Point won met zijn portfolio aan schoonmaakproducten waarvoor natuurlijke herwinbare grondstoffen worden gebruikt, zoals restmateriaal van suikerbiet, maïs, raapzaad, kokos en citrus.
De andere nominaties betroffen:
Polygon Nederland B.V. dat sinds 2015 aan de vermindering van zijn

CO2-uitstoot werkt. Inmiddels heeft het bedrijf de uitstoot door middel van diverse initiatieven dusdanig verlaagd, dat men CO2 neutraal
werkt. Polygon is hiermee het eerste reconditioneringsbedrijf in Nederland dat volledig CO2 neutraal is en hierop ook onafhankelijk is
gecontroleerd.
Wurth Nederland B.V. met een gratis digitaal gevaarstofmanagement
portal (ISI genoemd) dat helpt bij het inzichtelijk maken van regelgeving rondom gevaarlijke stoffen, het beheren van de noodzakelijke documenten van de chemieproducten die een bedrijf gebruikt en bij het
kiezen van de juiste voorzorgsmaatregelen zoals persoonsbeschermingsmiddelen.
Zegers Bouw B.V. dat met ‘Qarakter’ een innovatieve formule biedt
voor het renoveren van badkamers met een doorlooptijd van slechts
drie dagen.

Diversiteit in duurzaamheidsinitiatieven
Onno Sleurink merkte tijdens de uitreiking op dat de verkiezing dit
jaar erg spannend is geweest. Zoals gezegd met een ex aequo uitslag
voor de eerste plaats, maar met de nummers drie en vier op slechts
enkele stemmen afstand (behalve de winnaars werd de rest van de
rangschikking niet openbaar gemaakt). Het viel Sleurink op dat er onder de nominaties niet alleen concepten of diensten zijn, maar ook
concrete producten. Het is goed dat deze diversiteit er is, al zijn de diverse initiatieven moeilijk vergelijkbaar. Het is goed te zien, zo merkte
Sleurink op, dat ook het aspect personeel in veel van de initiatieven
belangrijk is.

Terrein te winnen
De directeur van Duurzaam Herstel, Harry Filon, ging zoals gebruikelijk op het jaarlijkse netwerkevent in op de ontwikkelingen van het
keurmerk. Aan het omarmen van het keurmerk vanuit de opdrachtgeverszijde valt er nog terrein te winnen, zo gaf hij aan. Harry Filon greep
de gelegenheid van het netwerkevent aan om de nieuwe promotiefilm
gericht op verzekeraars te tonen. Ook de nieuwe brochure ‘Hoe maakt
u als verzekeraar uw duurzaamheidsbelofte waar?’ is zoals de naam
al aangeeft gericht op verzekeraars (zie verder onze website van 13-9
en 14-9). <
www.schade-magazine.nl
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TA X ATIE

Marcel Juliard (Troostwijk)

Zijn kracht was authenticiteit
Hoe je als internationaal taxatiebedrijf de klantbehoefte kan vervullen
Hij verdiepte zich in zijn klant. De wensen. De problematiek. Het product. En zo wist hij opdrachtgevers voor
lange tijd aan zich te binden. Sommigen wel 30 jaar. Marcel Juliard was een van de belangrijkste cultuurdragers
binnen Troostwijk. Toen hij eind juli onverwachts overleed, leek de wereld even stil te staan. Niet alleen voor zijn
familie en zijn collega’s. Ook voor zijn klanten. Marcel wás Troostwijk. Zijn focus lag op de grote (internationale)
cliënten binnen de sector Industrie. Samen met directeur sales Pieter Bakker was hij bezig de Global Strategy
verder te ontwikkelen.
“Daar had hij in de herfst van zijn carrière nog zoveel
energie voor,” aldus Pieter Bakker. “Hij stond in dit
specifieke marktsegment in zijn kracht. Meer dan ooit.
Marcel heeft in al die jaren veel pionierswerk verricht
en daarmee een belangrijke basis gelegd waar wij nu
profijt van hebben. Door zijn bescheiden opstelling
hebben wij ons niet altijd bewust gerealiseerd welke
rol hij daadwerkelijk speelde voor zijn klanten en contacten in de markt, maar we beginnen nu pas écht te
ontdekken hoe goed hij bezig was. Als persoon én als
vertegenwoordiger van Troostwijk. Zijn werk was zijn
leven. Zijn passie. Hij was goed in wat hij deed, omdat
hij ervan genóót. Hij beet zich vast in ieder vraagstuk,
verdiepte zich eerst van A tot Z in zijn klant om vervolgens met zijn relatie te praten. Altijd op de inhoud. Dat
was zijn kracht en daarmee onderscheidde hij zich.
Ook binnen ArcaLaudis, het internationale netwerk
van Troostwijk, was hij degene die de mensen bij elkaar bracht en hield. Hij fungeerde daar als Haarlemmer olie.”

Van local naar global speler

door Cindy van der He;m
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Op het gebied van taxaties heeft Ad Westerhof (voormalig CEO van de Troostwijk Groep) samen met Marcel,
veel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Zo waren
zij degenen die al in de jaren ’90 de klant buiten onze
landsgrenzen volgden en verzekeraars actief betrokken bij het opzetten van taxatieprogramma’s. Zo kregen zij steeds meer het vertrouwen van verzekeraars
en makelaars. Die kwamen uiteindelijk als vanzelf bij
Troostwijk terecht als ze een waarderingsvraagstuk
in het buitenland hadden. Hierdoor bouwden óók de
taxateurs kennis en kunde op, want met name Marcel
sleepte ze overal mee naartoe. En zo werd Troostwijk
uiteindelijk een global speler.
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FERMA. Het idee was dat Harm langzaam taken van
Marcel zou gaan overnemen. Op het moment dat Marcel met pensioen zou gaan, moest een volledige overdracht zijn afgerond. Dat hele proces wordt versneld
door het overlijden.”
“Het feit dat Marcel regelmatig met mij sparde, heeft
ervoor gezorgd dat ik van ontwikkelingen binnen zijn
werkveld op de hoogte ben. Daarnaast heeft hij mij altijd in vertrouwen genomen bij het nemen van beslissingen om een beter product, een betere dienst, aan
te kunnen bieden bij zijn klanten,” aldus Harm. “Voor
mij belangrijke redenen om gefundeerd “ja” te kunnen
zeggen op de vraag of ik de rol van Marcel wilde overnemen. Momenteel ben ik ook nog bezig (2e jaar) met
een Master Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam. In overleg met Troostwijk heb ik destijds gekozen voor deze
opleiding. Als Account Director van Troostwijk wil ik namelijk beschikken over voldoende actuele kennis om
op het senior niveau van met name Risk Managers, een
gelijkwaardige gesprekspartner te zijn en te blijven.
Ik wil constant kunnen monitoren welke toegevoegde
waarde Troostwijk zowel de zakelijke als de verzekeringsmarkt kan bieden.”

Transformatie

Marcel Juliard

Marcel stak daarnaast onnoemlijk veel tijd en energie
in het snappen van een makelaar, een verzekeraar, een
project. Gewoon om vanuit inhoud zijn deal te kunnen doen. Zo introduceerden Ad en hij samen met Dick
Oude Alink, als antwoord op een vraag van Akzo Nobel,
de ‘Walk through-methode’ in Nederland; een waarderingsmethodiek die in de loop der tijd ook door concurrenten is opgepakt.

Opvolger Harm Koch
“Door het plotseling wegvallen van Marcel zijn onze internationale plannen en zijn opvolging in een stroomversnelling gekomen,” vervolgt Pieter. “Marcel was best
eigenzinnig. Hij wilde alleen het beste voor zijn klanten
en vond eigenlijk bijna niemand goed genoeg om hem
op termijn op te volgen. Marcel liet al eerder doorschemeren dat binnen Troostwijk alleen Harm Koch daartoe in staat zou zijn. Met name omdat Harm vanwege
zijn achtergrond en ervaring, ook voor nieuw elan en
andere inzichten kan zorgen. Harm Koch kwam eind
2013 aan boord. Al snel was hij de vaste sparringpartner van Marcel en gingen zij samen naar de NARIM en

Pieter: “Harm is juridisch geschoold, heeft een commerciële achtergrond, is sinds ‘97 werkzaam in de financiële dienstverlening en volgt nu dan die Master.
Met die bagage kan hij over het gehele spectrum een
gesprekspartner zijn. Hij kan vanuit zijn opleiding en
ervaring oppakken wat Marcel deed en daar ook nog
zijn eigen inbreng aan toevoegen. De werkzaamheden
van Marcel zijn na overleg met Harm ook over meerdere personen verdeeld. We hebben hierbij heel sterk
gekeken wie bij de klant past. Door de taken over meerdere personen te verdelen waarborg je direct de continuïteit naar klanten. Zo worden de contacten met het
internationale netwerk ArcaLaudis en een groot aantal
Key Accounts door Harm zelf opgepakt. De verdere ontwikkeling van de Global Strategy behoort uiteraard ook
tot zijn taken.
Wij zijn aan het transformeren van een internationaal
verzekeringstaxatiebedrijf naar een internationaal
taxatiebedrijf. Verzekeren is niet meer alleen onze corebusiness. Wat wij doen maakt onderdeel uit van een
Risk Management Programma.”
Harm: “Je kan een fantastische dichtgetimmerde polis
hebben. Uiteindelijk gaat het in verzekeringsland om
de kans op een schade en de omvang van die schade.
Als wij willen dat het waarderen onderdeel uitmaakt

van het Risk Management Programma dan moeten we
ook weten waar we het over hebben. Daarom ben ik de
master Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management ook gaan volgen. Ik wil die Account Director zijn
die deze wereld volledig begrijpt. Die in de huid kan
kruipen van een Risk Manager. Ik wil mijn eigen bagage
meebrengen. Marcel deed het ook vanuit de inhoud en
was daar succesvol in. Dat is iets dat je als Troostwijk
moet blijven aanbieden.”

Troostwijk is aan het transformeren van een internationaal
verzekeringstaxatiebedrijf naar een
internationaal taxatiebedrijf. V.l.n.r.
Directeur Sales Pieter Bakker, Account Director Harm Koch en CEO
Wiebe Westerhof

Behoud van getalenteerde medewerkers
“We geven Harm alle ruimte om zijn nieuwe rol op zijn
eigen manier in te vullen. Je wordt hier behoorlijk vrijgelaten maar wel op voorwaarde dat je je realiseert
waar Troostwijk voor staat. En dat is een klantbehoefte
vervullen.
Als je getalenteerde mensen wil houden dan geef je ze
vrijheden. Juist dat maakt dat Troostwijk de continue
factor is. Onze accountmanagers en taxateurs werken
hier lang. Vaak langer dan de medewerkers van de bedrijven waarvoor wij werken. Wij zijn dan des te meer
van toegevoegde waarde, omdat wij kunnen uitleggen
waarom bepaalde keuzes destijds gemaakt zijn of nu
gemaakt moeten worden. Ook omdat wij taxateurs
kunnen inschakelen die de bedrijven kennen en hun
eigen kennis van dat bedrijf meenemen.
Je ziet binnen Troostwijk een omschakeling in benaderingswijze ontstaan. Waren we vroeger op het product
gericht, nu richten we ons op het bedrijf. Je kijkt waar
je kunt helpen. Waar de toegevoegde waarde ligt. Hoe
je de klantbehoefte optimaal kan vervullen. Want dat
is waar het om draait. Dat is Troostwijk,” besluit Wiebe
Westerhof (CEO Troostwijk Groep). <
www.schade-magazine.nl
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Aanbod cyberrisicoverzekeringen neemt toe

Maar waar blijft de rest van de
Nederlandse maatschappijen?
Het aantal verzekeraars dat Nederlandstalige cyberrisicoverzekeringen aanbiedt, neemt toe. In 2011 was het
één verzekeraar, in 2015 nog steeds slechts drie verzekeraars. Begin oktober 2018 zijn het er inmiddels al negen!
Ook de verschillende dekkingen in de polissen nemen toe of wijzigen. Er zijn nog slechts twee traditioneel
Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen die een cyberpolis bieden. ‘Cyber’ is overigens wél (wettelijk)
verplichte kost voor de adviseur schade zakelijk.
Nederlanden) heeft wel enige tijd een cyberverzekering
aangeboden, maar dit was in het kader van een proef
met het aanbieden van deze verzekeringsvorm.

Variërende terminologie

door P.B. (Berrie) van der Heide
De auteur is voormalig registermakelaar in assurantiën en docent/opleider voor zakelijke en inkomensverzekeringen.
Van der Heide is mede-oprichter en directeur van poliskraker.nl, een polisvoorwaardenvergelijker voor zakelijke en
inkomensverzekeringen

De aanbieders
Een eerste interessant gegeven is dat het aantal verzekeraars dat Nederlandstalige cyberrisicoverzekering
aanbiedt fors is toegenomen tot negen verzekeraars. In
2015 waren het slechts de buitenlandse risicodragers
AIG, CNA/Hardy en Hiscox. De laatste introduceerde de
cyberrisicoverzekering in Nederland. Inmiddels kennen
ook de volgende zes verzekeraars de cyberrisicoverzekering voor de zakelijke markt: Allianz, Centraal Beheer,
Chubb, De Goudse, HDI Global en Zürich. Opmerkelijk is
nog steeds dat tot nu toe andere gevestigde marktpartijen in de markt voor zakelijke schadeverzekeringen
als bijvoorbeeld a.s.r., Nationale-Nederlanden en Reaal
zich de afgelopen jaren nog niet gewaagd hebben aan
het in de markt zetten van een cyberrisicoverzekering.
Delta Lloyd (inmiddels overgenomen door Nationale-
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Rond 2011 kwamen de eerste buitenlandse risicodragers met Nederlandstalige cyberrisicoverzekeringen op
de markt. Die polissen, vaak vertalingen van een Angelsaksische versie, kenmerkten zich door afwijkende terminologie, gevarieerde opbouw in de dekking van de
polis en een grote hoeveelheid in- en uitsluitingen. Ook
7 jaar later is op dat punt weinig verbetering te zien.
Door de afwijkende terminologie is het soms lastig
voor de adviseur of de klant om de verschillen in dekking of uitsluitingen snel te beoordelen.
Een voorbeeld van variërende terminologie in polissen:
De winst die een organisatie derft of de extra kosten die
het bedrijf oploopt doordat het elektronisch netwerk
plat komt te liggen door een cyberincident wordt door
de ene verzekeraar benoemd bij “Netwerkonderbreking”, bij een ander onder “Bedrijfsschade” en bij weer
een ander onder “Bedrijfsstilstandschade”.
Die bedrijfsschade in de vorm van het omzetverlies als
gevolg van het uitvallen van het (elektronische) netwerk, moet niet verward worden met de “normale” bedrijfsschadedekking die wij traditioneel kennen in de
branche brandverzekeringen.

Dekkingsrubrieken
De polisvoorwaarden van cyberrisicoverzekeringen
kennen twee hoofddekkingsrubrieken: ‘Aansprakelijkheid’ en ‘Eigen schade’. Het totaal van het aantal beschikbare subdekkingen in de cyberrisicoverzekering is
de afgelopen jaren met bijna de helft toegenomen. Per
hoofddekkingsrubriek zijn de volgende subdekkingen
te onderscheiden:

Aansprakelijkheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitale aansprakelijkheid (met 4 subcategorieën, zie kader)
Aansprakelijkheid voor niet-elektronische gegevens
Aansprakelijkheid bij uitbesteding
Boetes als gevolg van datalek
Psychische/emotionele schade
Contractuele aansprakelijkheid en betalingsbeveiliging

verzekeren

De digitale aansprakelijkheid wordt veelal onderverdeeld in
de volgende subcategorieën:
Digitale aansprakelijkheid door
1. Elektronische media (denk aan de website, social media)
2. Schending privacy
3. Inbreuk op de vertrouwelijkheid van (bedrijfs-)gegevens
4. Schending elektronische netwerkbeveiliging

Eigen schade

Diefstal en de cyberpolis

1. Onderzoek datalek
2. Dataherstelkosten
3. Netwerkonderbreking
4. Communicatiekosten
5. Kredietmonitoring
6. Afpersing
7. Kosten overheidsmeldingen
8. Diefstal (5 subcategorieën, zie kader)
9. Telefoonhacking
10. Schade door bederf

In de cyberrisicoverzekering zijn 5 subcategorieën te
onderscheiden als het om de schade door diefstal gaat:
1. Datadiefstal
2. Diefstal intellectueel eigendom
3. Diefstal geld/geldswaardige zaken
4. Diefstal gereed product/onderhanden werk
5. Diefstal apparatuur
Niet iedere verzekeraar geeft voor al die soorten diefstal
dekking.

Markt wordt volwassen
Naast de toename in het aantal dekkingen van de cyberrisicoverzekering, is opmerkelijk dat de verzekeraars met hun cyberrisicoverzekeringen – op het gebied
van dekkingen – de afgelopen jaren inhoudelijk op onderdelen steeds meer naar elkaar toe groeien.
Als op enig moment de ene verzekeraar expliciet een
subdekking opneemt voor telefoonhacking, dan zie je
dat niet lang daarna ook sommige andere verzekeraars
volgen. De een doet dat dan door ook een expliciete
subdekking voor telefoonhacking op te nemen, bij
weer een ander wordt het een facultatieve module en
de ander benoemt het bij een polisvoorwaardenwijziging onder een subdekking genaamd Externe Cyberfraude.
In het geval van de hoofddekkingsrubriek ‘Eigen schade’ geldt dat dekkingscategorieën: onderzoek datalek,
dataherstelkosten en netwerkonderbreking bijna altijd
onderdeel uitmaken van de polisdekking. Interessant

detail bij netwerkonderbreking is dat de ene verzekeraar de eigen risico termijn in dagen ziet als een harde grens en alleen bedrijfsschade vergoedt die wordt
opgelopen nadat die termijn verstreken is. Een ander
beschouwt de wachttijd als een franchise: is er na de
wachttijd nog steeds sprake van bedrijfsschade, dan
wordt de bedrijfsschade vergoed vanaf de datum van
het incident (en tot de eventuele sublimiet).
Maar er zijn ook grote verschillen in dekking. De grootste afwijking in de dekking is terug te vinden bij de
dekkingscategorie ‘schade door bederf’. Schade door
bederf doet zich bijvoorbeeld voor wanneer – als gevolg van een virus of een hack – temperatuursveranderingen ontstaan in de gecontroleerde omgeving van de
voorraad van verzekerde. Uit dataonderzoek van mijn
organisatie blijkt dat slechts twee van de negen verzekeraars in hun polisvoorwaarden dekking verlenen
voor dit type ‘Eigen schade’.

Transformeren met energie
digitale transformaties • business transformaties • softwareprojecten & -leveranciers www.bcase.nl
www.schade-magazine.nl
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Ruime keuze cyberrisicoverzekeringen

MUSEUMWACHT

CALAMITEITEN

DOCUMENTENWACHT

RESTAURATIE

VOOR ALLES VAN WAARDE
Alles heeft waarde. Het is maar net van welke kant je het bekijkt.
Dat kan economisch, historisch, financieel en ook emotioneel zijn.
Om die waarde te beschermen of te herstellen zijn wij er.
VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de
restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde.
WWW.VANWAARDE.EU

Het bespreken van de cyberrisico’s als onderdeel van de
risico-analyse van een organisatie is als het goed is bij
iedere adviseur schade zakelijk gebruikelijk geworden.
Er is grote media-aandacht geweest voor cyberrisico’s
door de invoering eerder dit jaar van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook bij de MKB-klant
is er mede daardoor meer bewustzijn over cyberrisico’s
ontstaan. Voor de adviseur die de risico’s bespreekbaar maakt en ook oplossingen wil aandragen zowel
qua preventie, als qua herstel mocht zich een schade
voordoen, en uiteraard ook voor het afdekken van de
financiële risico’s van cyberincidenten, valt er nu wat te
kiezen. Van één verzekeraar met een cyberpolis in 2011
zijn het nu (bijna) twee handen vol!

Waar blijft de rest?
Wat me blijft verbazen is dat er nog zo weinig van huis
uit Nederlandse verzekeraars zijn die een cyberpolis
bieden. Zoals gezegd zijn het alleen De Goudse en sinds
kort Centraal Beheer die als traditionele Nederlandse

verzekeren

schadeverzekeringsmaatschappijen een cyberverzekering bieden. Waar blijft de rest?

Cyber zit in de Wft-toetstermen, dus…
Wat me ook blijft verbazen is, dat een substantieel deel
van de assurantieadviseurs in ons land ‘cyber’ nog niet
blijkt mee te nemen in hun onderhoudsadviesgesprek
bij hun zakelijke klanten. En dat terwijl het onderwerp
‘cyber’ al gedurende zo’n vijf jaar is opgenomen in de
PE-toetstermen voor de adviseur Schade Zakelijk. Dat
dit zo is, is geenszins vrijblijvend voor de zakelijke adviseurs. Het brengt namelijk met zich mee dat zij geacht worden het cyber-risico te bespreken met hun
bedrijfsmatige cliënten. Een barrière om dat te doen
kan bijvoorbeeld liggen in het feit dat de (kleinere) adviseur het risico (nog) niet kwijt kan bij zijn (Nederlandse) voorkeursmaatschappij(en). Dat deze Nederlandse
via het intermediair werkende maatschappijen het tot
op heden bijna allemaal laten afweten, is echter geen
vrijbrief voor het intermediair om het cyberrisico dan
maar te laten liggen. <

BEHEER, RESTAURATIE EN CALAMITEITENONDERSTEUNING VOOR ALLES VAN WAARDE

MIVD verstoort Russische cyberoperatie
Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten
➥ Projectcoördinatie
➥ Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade
➥ Industriële en maritieme reinging
➥ Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)
➥ Data Recovery en Erasure
➥ Preventief en Maintenance
➥ NEN 1010 en 3140 keuringen
➥ Ontgeuring
➥ Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen
➥ Vochtmetingen / RVS metingen
Hulp nodig

U kunt bij ons

bij brand- en

365 dagen

waterschade?

per jaar en

Bel Corocor!
0800 267 6 267

24 uur per dag
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Nieuweweg 14 | 9934 RC Delfzijl | T: +31 (0)596 792004 | F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | E: rob@corocor.nl
Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 | info@corocor.nl | www.corocor.nl

De MIVD heeft met ondersteuning van de AIVD en Britse collega’s een cyberoperatie door een team van de Russische militaire inlichtingendienst
GRU in Den Haag verstoord. Dat gebeurde op 13 april. De operatie was
gericht op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)
in Den Haag.

in te breken. De antenne van deze
setup lag op de hoedenplank en
was verborgen onder een jas. De
apparatuur stond aan, toen de
MIVD ingreep.

Dat werd donderdag 4 oktober in een persconferentie door o.a. minister
Ank Bijleveld van Defensie en directeur generaal-majoor Onno Eichelsheim
van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bekendgemaakt.
Daarmee heeft de staat, in samenwerking met Engeland, een duidelijk
statement afgegeven aan mogendheden die het cyberwapen willen inzetten tegen Nederland en bondgenoten.

“Digitale manipulatie en sabotage
vormen een serieuze dreiging.
Vandaag hebben we laten zien
dat deze dreiging van de GRU
ook hier in Nederland met al zijn
De kofferbak met apparatuur, die de GRUinternationale organisaties actueel
officieren gebruikten
is”, concludeert de directeur van
de MIVD, generaal-majoor Onno
Eichelsheim. “Daarom is het van
essentieel belang dat we die dreiging stoppen. Dat is gelukt. Ik ben dan
ook trots op onze inlichtingenmensen.”

“4 Russische inlichtingenofficieren troffen vlak bij het gebouw van de
OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) met specialistische apparatuur voorbereidingen om de netwerken van deze
organisatie te hacken. Nederland is gastland van de OPCW en daarmee
verantwoordelijk voor het veilig kunnen functioneren van deze internationale organisatie. Om de integriteit van de OPCW te beschermen is
deze cyberoperatie van de GRU vroegtijdig verstoord en zijn de Russische
inlichtingenofficieren het land uit begeleid”, zo laat het persbericht weten.
“Deze cyberoperatie tegen de OPCW is onacceptabel. Door deze Russische
actie te onthullen, sturen we een duidelijke boodschap: Rusland moet
hiermee stoppen”, reageert minister Ank Bijleveld van Defensie. “De OPCW
is een gerespecteerd internationaal instituut dat 193 staten van over de
hele wereld vertegenwoordigt, om gezamenlijk te werken aan een wereld
zonder chemische wapens. Als gastland heeft Nederland de verantwoordelijkheid om internationale organisaties hier te beschermen. Dat hebben
we gedaan.”
De 4 Russische inlichtingenofficieren zijn met een diplomatiek paspoort
via Schiphol, Nederland binnengekomen. Ze huurden daarna een auto en
parkeerden die op de parkeerplaats van het Marriot Hotel in Den Haag,
vlakbij de OPCW. De bagageruimte van de auto lag vol met apparatuur om
WiFi-netwerken te hacken. Die was geïnstalleerd om op het OPCW-netwerk

“Het is niet gebruikelijk om met resultaten van inlichtingendiensten naar
buiten te komen. Het kabinet heeft er nu bewust voor gekozen om deze
operatie en de daarbij betrokken Russische inlichtingenofficieren wel publiek te maken, om hen het internationaal opereren moeilijker te maken”,
aldus het persbericht. “Nederland deelt de zorgen van de internationale
partners over het schadelijke en ondermijnende gedrag van de GRU.
Nederland ondersteunt de conclusie van het Verenigd Koninkrijk, zoals
vandaag gepresenteerd: de GRU ondermijnt de internationale rechtsorde
met dit soort cyberoperaties.”
“Vandaag treedt de VS naar buiten met een aanklacht tegen verschillende
Russische inlichtingenofficieren. Op 6 augustus diende het Amerikaanse
ministerie van Justitie een rechtshulpverzoek in bij het Openbaar
Ministerie in Nederland. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek
naar ongeoorloofde Russische cyberoperaties. Het OM heeft aan dit
rechtshulpverzoek verzoek voldaan en de Amerikanen informatie verstrekt. Het OM doet daarnaast ook eigen onderzoek in deze zaak.”

Nevenvestiging: Heemskesweg 4A | 9936 HG Delfzijl | T: +31(0)596 792004 | F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | info@corocor.nl
www.schade-magazine.nl
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Uit marktonderzoek van De Goudse onder mkb blijkt:

Cybercrime is aan de orde van de
dag, maar slechts 6% ondernemers
heeft cyberverzekering
Dat ‘cyber’ een van de belangrijke zo niet het belangrijkste risico zal zijn in de toekomst, daar zijn verzekeraars
het wel over eens. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondervonden inmiddels cybercrime aan den
lijve, maar desondanks blijken de ondernemers zich nog onvoldoende bewust te zijn van het cyberrisico dat zij
lopen en van het belang om
dit risico te verzekeren. Dat is niet alleen een gevoel dat bij mkbverzekeraar De Goudse
Verzekeringen leeft, maar dat blijkt nu ook uit de eerste
resultaten van het
tweede onderzoek dat in opdracht van de verzekeraar werd
gehouden
onder ondernemers in het mkb.

Stephanie Schimmel: “Ondernemers in het mkb maar ook adviseurs moeten
zich bewuster worden van cyberrisico’s en van de toegevoegde waarde van een
cyberverzekering waarbij het vooral om preventie en herstel gaat”
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Een jaar na de introductie van de cyberverzekering van
De Goudse, zijn we in gesprek met Stephanie Schimmel, senior propositiemarketeer bij De Goudse, met
in haar portefeuille de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de cyberverzekering. Met het oog op
die ontwikkeling werd in 2016 voor de eerste keer door
Kantar TNS onderzoek gedaan onder het mkb naar hun
ervaringen met cybercrime en de behoefte aan een cyberproduct (zijnde preventie en/of een verzekering). In
mei en juni werd het onderzoek voor de tweede maal
gehouden, zodat ook iets gezegd kan worden over de
ontwikkeling in de tijd. In beide onderzoeken zijn ondernemers ondervraagd in de kerndoelgroepen van de
verzekeraar, te weten bouw, horeca, zakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening, detailhandel
en groothandel.

6% mkb heeft cyberpolis
Op de vraag ‘Overweegt u een cyberverzekering?’ antwoordde in 2016 maar liefst 81% ‘nee’, maar ook in het
recente onderzoek is het percentage nee-zeggers nog
steeds opmerkelijk hoog: 69%. Was in 2016 slechts 1%
duidelijk van plan om zo’n verzekering te sluiten, in
het laatste onderzoek is het aantal mkb-ondernemers
dat hier ‘ja’ antwoordt nog immer schrikbarend laag:
2%. ‘Misschien’ zo luidde in 2016 het antwoord van
16%. De misschien-zeggers groeiden tot 21%. In 2016
gaf slechts 1% aan reeds een cyberverzekering te hebben gesloten, nu zegt 6% een verzekering te hebben.
Stephanie Schimmel: “Cyber is dus een alles behalve
verzadigde markt, je kunt zeggen een markt die - ondanks alle media-aandacht die cyber krijgt - nog in de
kinderschoenen staat. Voor adviseurs is cyber een uitgelezen mogelijkheid om advies te geven aan bestaande klanten in zijn portefeuille, maar zeker ook om binnen te komen bij nieuwe klanten. De adviseur zal dan
op dit complexe risicogebied bijzonder goed beslagen
ten ijs moeten komen om de ondernemer duidelijk te
maken dat een cyberverzekering noodzakelijk is, temeer ook omdat de ondernemer op dit gebied nogal
‘hangt’ aan wat zijn IT-adviseur ‘ervan vindt’. Uit verschillende gesprekken met adviseurs komt naar voren
dat een IT-adviseur meent dat de beveiliging van zijn
klant dermate goed op orde is, dat hem op cybergebied
niets kan overkomen. Waarom zou je dus een verzekering sluiten? Een IT-adviseur is echter geen cybersecurity-specialist”, betoogt Schimmel, “dat is echt een
heel apart specialisme, dat je niet alleen nodig hebt
om ervoor te zorgen dat je je preventie op orde hebt,
maar vooral ook achteraf als zich onverhoopt toch een
cyberincident voordoet.”

verzekeren

Multidisciplinaire aanpak
Een cybersecurity-specialist is ervaren in rechercheonderzoek naar cybercrime. Als een ondernemer bijvoorbeeld te maken krijgt met een datalek, moet hij
dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De
overheid wil dan weten waar, wanneer en hoe het lek
is ontstaan. En worden de gegevens te koop aangeboden? Dit vraagt om recherchewerk. Dit wordt allemaal
gedaan door die specialist. “Een ondernemer denkt
wellicht nog te veel aan verzekeringen in de klassieke
zin van het woord: het betalen van een financiële vergoeding na schade. Maar de nadruk bij de cyberverzekering ligt in de voorfase: op het voorkomen van schade. En als het dan fout mocht gaan: op het herstel. Voor
dit herstel heb je echte specialisten nodig, en die zijn
doorgaans schaars en bepaald niet goedkoop. Naast
een cybersecurity-specialist heeft een ondernemer
waarschijnlijk ook nog juridische en communicatieve
ondersteuning nodig. Bovendien gaat het bij herstel
niet alleen om geld, maar ook om het ontzorgen van
de getroffen ondernemer. Professionele bijstand kan
de ondernemer heel veel tijd en zorgen schelen. Dat
het niet fout zou kunnen gaan bij een ondernemer die
adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen –
firewalls, antivirusscanners, het maken van dagelijkse
back-ups en zo meer - is een foutieve en gevaarlijke onderschatting van het risico. Zo is en blijft de menselijke
factor een zwakke schakel in de beveiliging. Ondanks
dat je je medewerkers waarschuwt voor het niet klikken op een link in verdacht uitziende mails, gebeurt
het toch. Ook via ‘social hacking’ weten cybercriminelen – bijvoorbeeld door te bellen met medewerkers
en hun vertrouwelijke informatie te ontfutselen – in de
systemen binnen te dringen.”

Adviseur bagage geven
De Goudse wil de adviseurs waarmee wordt samengewerkt voldoende bagage geven om in deze voor hen
nieuwe en complexe materie een goede gesprekspartner te zijn, niet alleen voor de ondernemers maar dus
ook voor diens andere adviseurs. “Net als bij brandschades moet je puinruimen, maar in dat geval is de
‘rotzooi’ goed zichtbaar. Bij een cyberincident moet dit
ook gebeuren, alleen is het puin minder goed zichtbaar en dus veel ingewikkelder. De adviseur zal de
ondernemer moeten laten zien dat het bij een cyberverzekering niet alleen om een eventuele vergoeding
gaat, in tegendeel dus. Voorop staat het voorkomen
van schade, en als het zich dan toch voordoet, het herstellen ervan, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen”,
zo benadrukt Stephanie Schimmel.

door Jan Schrijver

www.schade-magazine.nl
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Concurrentie-overzicht

Nog geen schade

Dat overzicht voorziet duidelijk in een behoefte. Cyberverzekeringen zijn namelijk niet eenvoudig te vergelijken. Dit blijkt onder andere uit een enquête onder
bezoekers aan het VNAB Event Cyber. Slechts 15% gaf
aan dat de dekkingen die op de Nederlandse markt
verkrijgbaar zijn goed te vergelijken zijn. De Goudse is
de eerste Nederlandse verzekeraar met een cyberverzekering. Veel polisvoorwaarden van andere cyberverzekeringen zijn in feite vertalingen van de voorwaarden
van de cyberverzekeringen die hun moederbedrijven
op de Amerikaanse markt aanbieden. Het is niet voor
niets dat een commissie van de VNAB studeert op de
mogelijkheden om te komen tot een modelbeurspolis.

De Cyberrisk-verzekering van De Goudse is nu een jaar
op de markt. Het is niet zo dat inmiddels honderden
polissen zijn gesloten. “Dit is een goed tempo voor ons,
want het is een compleet nieuw risico, waarmee we
ervaring op willen doen. We hebben nog geen schade
gehad. Helaas – het klinkt wellicht vreemd uit de mond
van een verzekeraar –, want ook die zijn nodig om ervaring op te doen en om actuariële statistieken op te
bouwen. Gelukkig kunnen we wel gebruikmaken van
de ervaring van onze herverzekeraar Gen Re.”

Zestien Spelregels

Stephanie Schimmel: “We hebben
– helaas – nog geen schade gehad
in onze portefeuille cyberriskverzekeringen”

Cyberrisk via Erkend MKB-adviseur
Cyberrisk vraagt volgens De Goudse om een bedrijfsbrede risico-inventarisatie, omdat cybercrime alle aspecten van een bedrijf raakt. Alleen zo kan een adviseur
het juiste advies geven om dit risico te voorkomen, te
beperken of af te dekken. Daarom werkt de Goudse samen met Erkend MKB-adviseurs. Dit zijn adviseurs die
een risicomanagementopleiding hebben gevolgd en
die gebruikmaken van Boris, de risico-inventarisatietool van De Goudse. De EMA-adviseurs krijgen regelmatig trainingen, waarin kennis kan worden opgedaan op
het gebied van cyber en de snelle ontwikkelingen op dit
terrein. Zo staat er binnenkort een bijeenkomst op het
programma, waarin Vest Informatiebeveiliging de adviseurs een training geeft op het gebied van cyberveiligheid. Ook worden verspreid over het land ‘vragenuurtjes’ georganiseerd, waar de adviseurs hun vragen over
cyber kunnen stellen aan Vest.

Cybertoolkit
Vest is het bedrijf dat voor De Goudse zelf al jarenlang
de informatiebeveiliging verzorgt. Dit bedrijf wordt
ook voor de cyberverzekering ingezet, zowel in de pre-
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ventiefase als in de herstelfase mocht zich een schade
voordoen. In de cybertoolkit die De Goudse de EMAadviseurs biedt, is ook een incident response plan opgenomen. Los van het al dan niet sluiten van een cyberverzekering kan dat plan de adviseur helpen om zijn
relaties bewust te maken van de risico’s en om vooraf
na te denken over welke stappen er gezet moeten worden mocht er zich onverhoopt een cyberincident voordoen. In de cybertoolkit vindt de adviseur ook een door
De Goudse opgestelde concurrentie-analyse. In dit
overzicht vergelijkt de verzekeraar de voorwaarden van
zeven verzekeringsmaatschappijen (inclusief De Goudse) die aan de bedrijven in Nederland een cyberverzekering aanbieden. “Het is gebruikelijk dat je dergelijke
vergelijkingen als verzekeraar voor interne marketingdoeleinden maakt. Wij zijn als verzekeraar transparant
en vinden dat we onze adviseurs van adequate marktinformatie moeten voorzien. Daarom vinden wij het
een goede zaak om deze analyse ook aan de adviseurs
ter beschikking te stellen. Elke verzekeraar heeft namelijk zijn eigen aanpak en specifieke doelgroepen waarin
hij goed is.”

De Goudse voert zoals hiervoor gezegd een geheel eigen koers voor wat betreft de voorwaarden van de
cyberverzekering. De mkb-verzekeraar heeft geen pagina’s lange voorwaarden geschreven, maar is erin
geslaagd de voorwaarden in zestien punten op één a4tje te zetten. “Wij noemen dit ook geen voorwaarden,
maar spelregels. Zestien spelregels. Daarin ligt de nadruk op preventie en herstel. Een risico-inventarisatie
via de Boris-tool is nodig, net als het opvolgen van de
verbeterpunten die uit de inventarisatie naar voren
komen en een periodieke actualisatie van de risicoinventarisatie. Relaties krijgen kosteloos beveiligingssoftware van Sophos. Die moet op alle computers van
het bedrijf worden geïnstalleerd; eventueel naast de
reeds in gebruik zijnde beveiligingssoftware. Zo weten
we zeker dat relaties de meest recente beveiligingsupdates hebben geïnstalleerd. We hebben een 24/7 bereikbare cyberrisk-helpdesk. Bij (vermeende) cybercrime, direct bellen, dan kunnen we meteen aan de slag.
Snelheid is van groot belang. Onder een cyberincident
verstaan we een incident als gevolg van cybercriminaliteit met ICT als middel en als doelwit. Wij helpen met
het voorkomen, beperken en herstellen van schade als
gevolg van zo’n cyberincident. Is herstel niet mogelijk,
dan vergoeden wij de schade tot aan het verzekerd bedrag, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade en aansprakelijkheidsclaims. Daarin kan ook een bedrag begrepen
zijn voor een boete aan de AP. Is een bedrijf de dupe
van ransomware ofwel zijn er data of delen van een
systeem platgelegd door ‘gijzeling’ dan helpen wij wel
met het herstel, maar wij betalen géén losgeld. Met het
betalen van losgeld houd je namelijk deze manier van
criminaliteit in stand, vinden wij. Bovendien geloven
wij niet dat het betalen van criminelen een garantie is
voor een oplossing.”

verzekeren

Echte vernieuwing
Het feit dat De Goudse op basis van één A4-tje met Spelregels een zo complexe verzekering in de markt heeft
gezet, heeft in de schadeverzekeringswereld – het is
geenszins overdreven om dit te stellen – veel opzien gebaard, bijvoorbeeld bij de bekende verzekeringsjuriste
prof. Mop van Tiggele. In een column in de VNAB-visie
schreef zij over de polis van De Goudse: “Ik heb er van
zitten staren…” en na allerlei vragen die zij zich stelt
over de polis, besluit zij: “In een wereld, waarin de belangen en (cyber)risico’s zo groot zijn, kan je het risico
van onduidelijkheid op polisniveau er niet bij hebben”.
Laten we wel zijn, ook polisvoorwaarden leveren veel
juridische conflicten op. Je kunt wat De Goudse heeft
gedaan met zijn Cyberrisk-product ook zien als echte
vernieuwing van schadeverzekeren door een middelgrote verzekeraar die in vele decennia een uitstekende
reputatie heeft opgebouwd als een betrouwbare maatschappij. Wat dat betreft zijn ook de regels 15 en 16
in de Spelregels van belang. Die luiden: “Wij helpen u
verder. Bent u niet tevreden over de afwikkeling van
uw schade, dan gaan wij met u in gesprek.” “Als we er
samen niet uitkomen, kunt u uw probleem voorleggen
aan de ‘Raad van Ondernemers’. Deze bestaat uit een
voorzitter en drie ondernemers. Zij beoordelen de situatie en geven onafhankelijk advies aan De Goudse. Het
besluit van de Raad van Ondernemers is bindend voor
De Goudse.” Kortom, bij een klacht ligt het eindoordeel
bij een door de verzekeraar ingesteld orgaan, waaraan
door de verzekeraar een onafhankelijke positie is gegeven.

Besef ondernemers van afhankelijkheid
ICT groeit

Dat de cyberverzekeringsmarkt ook in het mkb op gang
gaat komen, laat zich niet moeilijk voorspellen, al blijkt
zoals hiervoor al gezegd naar aanleiding van het door
De Goudse uitgevoerde onderzoek dat slechts 6% van
de mkb-ondernemers nu een cyberverzekering heeft
www.schade-magazine.nl
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gesloten en dat de rest nog niet staat te popelen om
dat wel te gaan doen. Maar achterliggend blijkt de voedingsbodem daarvoor wel vruchtbaarder te worden. In
2016 gaf nog 21% van het mkb aan dat de bedrijfsactiviteiten niet afhankelijk zijn van ICT; inmiddels is nog
slechts 7% van het mkb dat zich in het geheel niet afhankelijk ziet van ICT.

Steeds meer ondernemers ervaren
cybercrime

Ook werd in de enquête, die in opdracht van De Goudse
door Kantar TNS is uitgevoerd, gevraagd met welke vormen van cybercrime een bedrijf te maken heeft gehad.
10% antwoordt met diefstal van laptop of USB te maken
te hebben gehad (in 2016 was dit 1%). Identiteitsfraude
groeide aanzienlijk. 15% van de responderende bedrijven zegt hiermee te maken gehad te hebben (2016
1%). Betalingsfraude komt zelfs nog een procentpunt
hoger uit: 16% (2016 1%). 20% antwoordt dat er een
cyberaanval op het bedrijf heeft plaatsgevonden (2016
4%) en van hacking heeft zelfs 28% last gehad (2016
3%). Het aantal bedrijven dat geconfronteerd werd met
ransomware steeg van 3% naar 33%. Van malware of
virussen had in 2016 reeds 22% van de bedrijven last
en dit nam nog verder toe tot liefst 47%. Phishing spant
de kroon, met in 2016 reeds 29% van de bedrijven die
ermee te maken hebben gehad, terwijl dit in 2018 is
toegenomen naar 55%. Een belangrijke conclusie van
dit onderzoek is toch wel dat het intermediair het mkb
bewust moet maken van de verschillende cyberrisico’s.
Het zijn stuk voor stuk reële bedreigingen waar de bedrijven steeds veelvuldiger mee geconfronteerd blijken
te worden. Risicomanagement en een verzekering met
preventie en – als het toch fout gaat – herstel, kunnen
de ondernemer helpen overeind te blijven in alle cybergeweld, dat alleen nog maar verder zal gaan escaleren.

BosBoon Expertise Amsterdam

Aan het begin van de marktontwikkeling

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

“We staan – zeker voor wat betreft het mkb-segment pas aan het begin van de ontwikkeling van de cyberverzekeringsmarkt. Er liggen heel veel kansen, maar er ligt
nog een flinke uitdaging om de ondernemers bewust
te maken van de risico’s en het belang van verzekeren.
Ook bij de meerderheid van de adviseurs moet het bewustzijn van het cyberrisico en de kennis hierover omhoog”, zo besluit Stephanie Schimmel. <
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Stephanie Schimmel: “Voorop staat het voorkomen van schade, en als het zich dan toch voordoet, het herstellen
ervan, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen”
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Ethisch hacker Sanne Maasakkers (Fox-IT):

“Als het ondanks alles toch fout gaat:
verbreek internet, laat computer aan
staan en bel een expert”
“Nee, ik zit niet met een zwarte hoodie, drie dagen niet gedoucht en nachten doorhalend op een zolderkamer,
drie hoog achter, met een aantal monitors voor mijn neus.” Sanne Maasakkers (26) stelt zich voor; zij is
ethisch hacker bij Fox-IT, een in informatiebeveiliging gespecialiseerd bedrijf, met in totaal 350 medewerkers,
waarvan een twintigtal ethisch hackers. Wat doen ethisch hackers en waarom is hun werk belangrijk voor de
cyberveiligheid van een organisatie? Wat kunnen we leren van ethisch hackers over de veiligheid van onze
eigen organisatie en die van onze klanten?
Het team van ethisch hackers van Fox-IT varieert in leeftijd van begin twintig jaar tot eind dertig jaar. Sanne
Maasakkers is dus een van de jongeren in het team en
ook dat zorgt wel eens voor misvattingen. “Als ik met
een collega naar een klant ga, is het al gauw dat men
denkt dat ik ‘meeloop’.” Vanaf haar negende zit Sanne
achter de computer, niet om te gamen overigens. “Daar
houd ik helemaal niet van. Ik ben op die leeftijd begonnen met programmeren. Ik vond het leuk om iets
visueels te laten zien, daarom maakte ik websites. Ik
was niet wat je noemt het stereotype meisje. Door het
bouwen van websites kom je in aanraking met de beginselen van ‘security’, want mijn eigen websites moesten wel veilig zijn, vond ik. Van het een komt het ander:
het bouwen van websites voor anderen en het testen
ervan op veiligheid. In de laatste klas van het vwo heb
ik me voor dat werk ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Na een jaar technische bedrijfskunde ben
ik met die studie gestopt, ik vond alleen de IT-vakken
interessant. Een studierichting bedrijfsgerichte informatica paste beter. Ik ben nu vier jaar werkzaam op het
gebied van cybersecurity, waarvan twee jaar bij Fox-IT
als ethisch hacker.”

Wat is een (ethisch) hacker?

door Jan Schrijver
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Daarmee komen we in het gesprek op het ‘definitiegebied’, wat is een ethisch hacker en voor je deze vraag
kunt beantwoorden: wat is een hacker? ‘Hacker’ blijkt
niet per definitie een negatief begrip (zie artikel elders
in dit nummer). De toevoeging ‘ethisch’ neemt in ieder geval onduidelijkheid weg voor mensen die het
werk doen zoals Sanne Maasakkers en de bedrijven die
dankbaar van hun diensten gebruikmaken. Sanne geeft
desgevraagd zelf een begripsomschrijving: “De goedwww.schade-magazine.nl

aardige hacker, die probeert de wereld een stuk veiliger
te maken, bijvoorbeeld door ‘lekken’ te ontdekken en
aan de klant te rapporteren. Als ethisch hackers voeren
we zelf aanvallen uit, die ook door de ‘gewone hackers’
uitgevoerd kunnen worden.”

Defensief en offensief
Hoe je het ook wendt of keert, de goede en de kwade
hackers zijn in elkaars werkgebied actief. “Ik heb rond
mijn vijftiende jaar wel artikelen geschreven en gepubliceerd met allerlei tips om websites veiliger te maken,
naar aanleiding van zwakke punten die ik had aangetroffen. Helaas, de informatie werd ook gebruikt door
mensen met foute intenties, die ik zo op ideeën bleek te
hebben gebracht”, zo kijkt Sanne terug. In haar eerste
baan die zij had was zij volledig bezig met het beveiligen van bedrijven. “We noemen dat de ‘preventieve
kant’. Bij Fox-IT hebben we zowel de preventieve, defensieve als de offensieve kant in huis. Bij mijn huidige
werkgever Fox-IT werken we met name voor de grotere
bedrijven in ons land: bijvoorbeeld grote multinationals, nutsbedrijven, banken en verzekeraars – we mogen geen namen noemen - en ook voor de overheid,
waaronder defensie en politie. We zijn er best trots
op dat we helpen de staatsgeheimen te beschermen.
We hebben ook wel kleinere bedrijven als klant, bijvoorbeeld als er een specifieke applicatie getest moet
worden, dat komt voor. Generaliserend zou je kunnen
zeggen over het mkb, dat als ondernemers al een ITbudget hebben, dit niet wordt uitgegeven aan ‘cybersecurity’. Er zal wellicht volstaan worden met uit hoofde
van ‘compliance’ gestelde eisen aan de informatiebeveiliging – dat moet nu eenmaal - maar is dit voldoende? Hoe zit het met de menselijke factor? Heb je daarin

geïnvesteerd, bijvoorbeeld in hun ‘awareness’? Binnen
het mkb is bijvoorbeeld de retail een sector die ten opzichte van andere bedrijven in het mkb achterloopt op
het gebied van cyberbeveiliging.”

Pen-test, white box en black box
Terug naar het werkterrein van Fox-IT, te weten de grotere bedrijven en organisaties. “Ik werk als ethisch
hacker dus aan de offensieve kant, waarbij er uiteraard samenwerking is binnen het bedrijf. Wij werken
uitsluitend in opdracht van onze klanten. Dat kan bijvoorbeeld een ‘pen-test’ zijn, waarbij ‘pen’ staat voor
‘penetration’. Ofwel: kijken of we in een systeem van
een klant kunnen binnenkomen. Daarbij kan het zo zijn
dat we vooraf al bepaalde toegangsgegevens krijgen
van een klant, maar dat we dan ‘eenmaal binnen’ bepaalde aspecten gaan testen, zoals de toegankelijkheid
en veiligheid van interne systemen. De testen waarbij
we vooraf informatie hebben gekregen, zoals gegevens
over de systemen en structuur, noemen we een ‘white
box test’. Dat we vooraf gegevens krijgen, is bijvoorbeeld belangrijk uit kostenoverwegingen en kan handig zijn als er op verzoek van de klant alleen specifieke
onderdelen getest moeten worden. We kunnen bijvoorbeeld een bepaalde webapplicatie testen. Kunnen we
informatie eruit halen van geregistreerde gebruikers
die de webapplicatie hebben gebruikt? Kunnen we via
de webapplicatie in interne systemen van de klant terechtkomen?” Dat er gesproken wordt van een ‘white
box’ doet vermoeden dat er ook een ‘black box’ zal zijn.

“Dat klopt”, zegt Sanne. “Als we zonder enige voorkennis gaan testen, spreken we van ‘black box test’.”

Sanne Maasakkers

‘Red team’ versus ‘blue team’
Sanne Maasakkers wijdt ons verder in de cyberwereld
in. “Dan is er ook nog ‘red-teaming’. Met een team van
verscheidene ethisch hackers van onze afdeling, het
‘red team’, kunnen we over langere periode - soms wel
maanden lang – op allerlei manieren en op meerdere
plaatsen proberen in het systeem van onze klant binnen te komen. We krijgen daarbij, net als bij een gewone pen-test, specifieke onderzoeksvragen mee. We
noemen dit ‘flags’. Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen: Probeer het wachtwoord van een bepaald persoon binnen de organisatie te verkrijgen. Probeer bepaalde e-mails te achterhalen. Kijk of het CRM-systeem
waterdicht is. Enzovoort. We gaan dan zien hoe het
‘blue team’ - het team van de op informatiebeveiliging
en ICT betrokken medewerkers bij onze klant - stand
houdt. Als ‘red team’ verzamelen we zoveel mogelijk
‘flags’. We gebruiken daartoe alle methodes die ons ter
beschikking staan. Om te beginnen de eerder genoemde pen-testen. Daarnaast zijn er verschillende vormen
van ‘social engineering’, waarbij je via contact met een
persoon informatie probeert te verkrijgen. Denk om te
beginnen aan het sturen van phishing mails. Realiseer
daarbij dat het tegenwoordig niet de vraag is of je wél
of géén phishing mails ontvangt, maar hoeveel je er
ontvangt. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels 68% van
alle e-mail die een gemiddelde gebruiker ontvangt onwww.schade-magazine.nl
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cyber
veilig of spam is. Dat niet onze hele mailbox volloopt,
is te danken aan een goed spamfilter. Sommige van die
mails zien er verraderlijk echt uit. Bij andere druipt het
ervan af dat ze vals en kwaadaardig zijn, maar als je er
miljoenen verstuurt, zijn er altijd wel mensen die erin
trappen. Bedenk dan dat je op het ‘dark web’ voor iets
van 10 à 15 dollar zo’n tienduizend mailtjes kunt laten
versturen.”

Vishing en fysieke social engineering
“We bedienen ons ook van ‘vishing’ waarbij de letter v
staat voor voice. We gaan dan bellen met het bedrijf of
de organisatie van onze klant, om te proberen de mensen voor de informatiebeveiliging relevante gegevens
te ontfutselen. We kunnen ook persoonlijk langsgaan
bij een klant. Hoe gemakkelijk is het om het gebouw
van de klant binnen te komen? Als we binnen zijn en
door het gebouw lopen, zien we dan papier of post-its
op het bureau liggen met voor de cyberbeveiliging relevante gegevens? Ik heb vorig jaar in de lunchpauze
met iemand een gezellig gesprek aangeknoopt, waarbij het al gauw over verhuisplannen van de man ging,
die zich keurig had voorgesteld, en die in het gesprek
ook de voornaam van zijn vrouw liet vallen. En ja hoor:
eenmaal achter mijn computer kon ik inloggen, want
het wachtwoord dat hij gebruikte liet zich raden: voornaamvandevrouw2017. Aangeraden wordt je wachtwoord met regelmaat te wijzigen. Mensen combineren
dan vaak iets dat ze gemakkelijk kunnen onthouden in
combinatie met het jaartal. Of ‘maand van het jaar in
combinatie met het jaartal’ of ‘jaargetijde in combinatie met het jaartal’. Dat verklaart ook waarom ons team
van ethisch hackers heel divers is van samenstelling, je
hoeft niet per se een technische ICT-specialist te zijn.
Het gaat om de combinatie van kennis, vaardigheden,
ervaring en creatief kunnen denken. In ieder geval is
doorzettingsvermogen erg belangrijk; is het op 20 manieren niet gelukt, dan is er altijd nog een 21e manier.
Je moet dus creatief zijn om steeds nieuwe dingen te
bedenken. Je moet goed kunnen samenwerken, want
samen kom je nog verder. Ook de slechte hackers werken samen, soms in strak geleide organisaties, mogelijk
zelfs vanuit staten. Omdat de mens wordt gezien als de
zwakste schakel in de informatiebeveiliging, proberen
de slechte hackers dus op allerlei manieren via de medewerkers in de systemen binnen te komen. Het is belangrijk dat wij het volledige scala testen.”

Hack-demo’s
Om medewerkers in bedrijven bewuster te maken van
de risico’s worden door de ethisch hackers soms hackdemo’s gegeven. “Dan laten we zien hoe we met een
phishing mail toegang kunnen krijgen tot een systeem.
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Vaak wordt het gecombineerd met een eerdere phishing
simulatie, zodat we de resultaten van deze simulatie
kunnen communiceren tijdens deze sessie. Al snel verstomt het geroezemoes, als wij laten zien hoeveel van
hen er zijn ingetrapt. Uiteraard noemen we geen medewerkers bij naam. Deze testen zijn anoniem. We laten
zien hoe wij, doordat mensen op de phishing mail hebben geklikt, zouden kunnen inloggen op systemen. Of
iemand heeft een bestand van ons uitgevoerd waarin
malware – een virus – zat, dat ervoor zorgt dat wij in
een tijdsbestek van maximaal een week mee hebben
kunnen kijken door middel van screenshots die zijn gemaakt op de systemen van de medewerkers. Stel je voor
dat wij ‘slechte hackers’ geweest zouden zijn… Het kan
overigens – helaas ook in het geval van kwaadaardige
bedoelingen van inbrekers in het systeem - soms maanden duren voordat een bedrijf in de gaten heeft dat er
‘ongenode gasten’ meekijken in hun systemen.”

Mens de zwakste schakel?
Het wordt wel vaker gezegd dat de mens de zwakste
schakel is in de informatiebeveiliging. “Ik heb het ook
‘andersom’ horen zeggen, in de trant van ‘jij moet en
kunt de sterke schakel zijn’. Het is in ieder geval belangrijk voortdurend heel bewust te zijn van het continue
cyberrisico. Het gaat er niet alleen om wie er verantwoordelijk is, maar zeker ook: wie pakt zijn verantwoordelijkheid? Zie je iets verdachts als medewerker, dan
moet je dat onmiddellijk aan degenen binnen het bedrijf
melden die verantwoordelijk zijn voor cybersecurity. En
het liefst als bedrijf dat belonen met een bloemetje voor
de medewerker.”

Verbreek internet, maar laat computer aan
Als er ondanks alle cybersecurity-beveiliging en -awareness binnen een bedrijf toch iets fout gaat, wat dan?
“Zorg ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen in het
geval van een cybercrisis, dat je daarvoor een draaiboek hebt. Zet namen van de verschillende soorten deskundigen erin die je nodig zou kunnen hebben, met de
nummers waarop deze 24/7 te bereiken zijn. We zijn het
gewend om in een bedrijf een brandoefening te houden.
Het is verstandig om ook eens een cybercrisis-oefening
te houden, zeg maar een ‘digitale brandoefening’. Als
de schermen in een bedrijf op zwart gaan, dan ben je
al te laat bij het voorkomen van een cyber-aanval. Maar
als dit gebeurt, of als je anderszins denkt dat er iemand
in je systeem zit, hebben wij drie gouden regels: 1. Verbreek de internet-verbinding. 2. Maar laat de computer
aan staan (in de computer staat immers belangrijke informatie over wat er gebeurd is, zet je de computer uit,
ben je die informatie waarschijnlijk kwijt). 3. Bel een expert.” <
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What the Hack?
Het Kramers woordenboek van 1996 geeft als vertaling van hacker: computerkraker en computerfanaat. De van
Dale van 2006 vertaalt hacker als: (computer)kraker, hacker. Het lijkt dus geleidelijk aan een ‘Nederlands woord’
te zijn geworden. Het Groene Boekje (juli 2007) bevestigt dit: hacker (m) is opgenomen in de Woordenlijst
Nederlandse Taal. Wikipedia (Nederlands) gaat uitgebreid op het begrip hacker in.
”Een hacker, ook wel kraker of cracker genoemd, is een persoon die
binnendringt in een computernetwerk door de beveiliging te omzeilen. Niet altijd met de bedoeling om illegaal informatie toe te eigenen,
maar veelal om aan te tonen dat het netwerk onvoldoende beveiligd
is. Er zijn wel hackers met criminele bedoelingen, echter, voor velen
is het een sport om beveiligde netwerken te kraken”, zo wordt het begrip op Wikipedia omschreven. Verder lezen we er: “Binnen de hackersgemeenschap wordt wel onderscheid gemaakt tussen hackers
en crackers. Een veelgenoemd verschil tussen hackers en crackers is
dat hackers hun handelingen vaak verrichten als uiting van constructieve creativiteit (voor de kunst van het bouwen) of als goedbedoelde
handelingen (zoeken naar veiligheidslekken om deze later te kunnen
dichten). Soms huren bedrijven hackers in om de beveiliging van hun
systemen te testen. Crackers handelen uit crimineel, ideologisch of
vernielzuchtig oogpunt. Hackers zelf noemen degenen die uit criminele oogmerken een systeem ‘kraken’ ook wel black-hat hackers. Zelf
noemen ze zich white-hat hackers, analoog aan cowboyfilms waarin
de ‘kwaden’ zwarte hoeden droegen en de ‘goeden’ witte hoeden.
Ook zijn er grey-hat hackers, een kruising tussen crackers en hackers.
Het komt voor dat crackers hun activiteiten proberen te verbergen
door zich als hacker voor te doen. Hackers hebben ook normen, de
zogenaamde hackersethiek.”
De toevoeging ‘ethisch’ maakt in ieder geval aan alle onduidelijkheid
een eind. Wikipedia definieert: “Ethische hackers zoeken naar lekken
in de beveiligingssystemen op onder andere het world wide web. Een
ethisch hacker is een computerspecialist die beveiligingssystemen en

netwerken test op een positieve manier. Zijn doel is om door middel
van hacken fouten en veiligheidslekken op te sporen in de systemen
en netwerken om deze daarna te melden aan de bedrijven of instanties waarmee ze samenwerken. Ze willen helpen in de strijd tegen cybercriminaliteit.”
Computervredebreuk is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 138ab
van het Wetboek van Strafrecht en artikel 144a van het Wetboek van
Strafrecht BES. Het wetboek omschrijft computervredebreuk als “opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd
werk of in een deel daarvan”. Op 1 maart 1993 werd in ons land de Wet
computercriminaliteit ingevoerd om computercriminaliteit, waaronder computervredebreuk, strafrechtelijk te kunnen vervolgen.
Ondanks dat ze goede bedoelingen kunnen hebben met de informatielekken die ze vinden, is hacken altijd strafbaar in België. De regering
in België zou wel bezig zijn met het opstellen van een beleid waarbij
ethisch hackers zouden kunnen genieten van een zekere bescherming.
‘What the Hack’ was een hackersbijeenkomst en openluchtfestival dat
in 2005 in Liempde (Noord-Brabant) in tenten werd gehouden met een
internationaal deelnemersveld. In de aanloop naar het evenement
hebben lokale autoriteiten zonder succes getracht het festival te verbieden op grond van “risico’s voor de openbare orde”.
De eerste week van deze maand, oktober 2018, vond in Den Haag de
derde editie van de Cyber Security Week plaats. Verschillende congressen werden georganiseerd, mede door de overheid (zie verder
onze website van 25-9). Uitgerekend tijdens deze week gaf het ministerie van Defensie in Den Haag een persconferentie over het verijdelen
van een hackpoging door Russische geheim agenten (zie artikel elders
in dit blad).

Uiteindelijk was zelfs de ICTafdeling van het KLPD met
een mobiel kantoor op het
terrein aanwezig (bron foto
https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=File:Wth_
police_truck.jpg).

De door de Duitse Chaos Computer Club bedachte “datenklo” (dataplee) behoedde de bekabeling voor weersinvloeden (foto door “RobotSkirts”/Eliot Phillips - flickr.com, CC BY-SA 2.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3311467)
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Van ‘cybergeddon’ naar
‘een te managen risico’
Uit het door FERMA in 2018 gehouden ‘European Risk Manager Survey’ blijkt dat meer dan een derde van de
riskmanagers betrokken wordt bij de transformatie van hun organisatie, inclusief het analyseren van risico’s
die samenhangen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën. “De relatie tussen riskmanagement en IT, die
twee jaar geleden nog onderontwikkeld was, is nu op weg een eersterangs niveau te bereiken.”

hoofdthema ‘duurzaamheid’) en de andere opleidingsactiviteiten van FERMA willen de rol van de riskmanager versterken bij het helpen van organisaties met hun
cyberrisico’s die verbonden zijn aan de digitale revolutie. Over cyber zei Jo Willaert verder: “Voor wat betreft
cyberrisk beginnen we onze weg voorwaarts te vinden
van in eerste instantie voorspellingen van een ‘cybergeddon’ naar een situatie waarbij cyber ‘een te managen risico’ is. Ja, het is een zich verder ontwikkelend en
moeilijk risico, maar wel een risico dat we kunnen benaderen met goede riskmanagement methodes.”

Total corporate issue

Dat zei Jo Willaert, de president van de Federation of
European Risk Management Associations (FERMA) in
zijn inleiding ter gelegenheid van de opening van FERMA’s tweedaagse European Risk Management Seminar
2018. Dat vond op 8 en 9 oktober in Antwerpen plaats.
Er namen ruim 200 riskprofessionals uit 17 verschillende landen deel. Het seminar met de titel ‘Widening The
Horizon for Risk Managers: Cyber - Corporate Responsibility & Sustainability’ (naast cyber had het als tweede
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We spraken met FERMA-voorzitter Jo Willaert over de
keuze dit seminar voor o.a. het thema ‘cyber’. Willaert, commissioned corporate riskmanager van AgfaGevaert N.V. “Cyber is specifiek een onderwerp waar
de riskmanager in het bedrijf waarvoor hij werkt het
verschil zal kunnen maken. Binnen een bedrijf wordt
als het over cyber gaat, veelal eerst en vooral naar de
afdeling IT gekeken. In het risicobeeld voor cyber herkent men dan ook verzekeringsaspecten en juridische
aspecten. Maar het is nog veel meer dan dat; het is een
‘total corporate issue’, met ook een zeer belangrijke
taak weggelegd voor ‘communicatie’ en voor ‘crisismanagement’. Heel veel bedrijven hebben die mindset nog niet. Een cyber-incident is moeilijk te voorzien,
maar kan dermate verstrekkende gevolgen hebben, dat
het voortbestaan van een bedrijf ermee in gevaar kan
komen. Zoals gezegd, het is een total corporate issue
en moet dus de volle aandacht van de raad van bestuur
hebben. De riskmanager dient de raad van bestuur van
de juiste bouwstenen en instrumenten te voorzien, om
de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van cyber.
Bij grote bedrijven zijn er veelal voldoende resources
om dit goed te beleggen, bij middelgrote bedrijven kan
dat door het gebrek aan mankracht en of ontbreken
van specifieke kennis en kwaliteiten een nog moeilijker verhaal zijn.” Willaert vat samen: “We willen af van

‘cyber is een IT-issue’, wat het 20 jaar geleden duidelijk
was, dan wel ‘cyber is een verzekeringsgebeuren’. Het is
een totaalgebeuren.”

Cyber risk governance group
“Wij hebben ongeveer een jaar geleden een ‘cyber risk
governance group’ ingesteld. Deze werkgroep wil helder in beeld brengen wat allemaal onder cyber valt.
Welke risico’s zijn er. Pas als we de risico’s goed kunnen identificeren, weten we welke risico’s we allemaal
moeten beheersen. Wat is hun samenhang? Wat is de
exposure? Wat moeten we aan het gedrag van de medewerkers doen met het oog op de risico’s? Hoe ontwikkelt het verzekeringsaanbod zich, waarbij wordt aangetekend dat dit bij uitstek een verzekering is die zich
ontwikkelt van een ‘money’ polis naar een ‘service’ polis.” Op het gebied van cyber zijn onder meer relevante
vragen: waar moet op gelet worden bij de keuze voor
en het sluiten van een cyberverzekering? Hoe kun je de
cyberrisico’s in een organisatie kwantificeren? Hoe zet
je voor cyber een rapportagesysteem op?” De bevindingen van de werkgroep zullen belangrijke input kunnen
opleveren voor de riskmanagers.

RISICO M ANAGE M ENT

Business = risico
Los van de beschikbaar komende documentatie, zijn
er tijdens het seminar ook workshops gegeven, waarin
praktijkgevallen besproken werden door mensen die
daarbij betrokken waren. “Waar gebeurde gevallen
zeggen veelal meer dan boeken van 15 cm dik”, zegt Jo
Willaert. “Het moet vooral niet te academisch worden.
In het doen van business ligt beslagen dat je risico’s
neemt. Ofwel: business = risico. Ik zeg dan altijd: de
riskmanager is er ‘to support the business’. De risico’s
moet je zo goed mogelijk kennen. Dat geldt dus ook
voor cyber, een betrekkelijk nieuw risico. Je helpt als
riskmanager de ‘board’ om ook ten aanzien van cyber
de goede beslissingen te nemen.” <

Webinar European Risk Manager Survey
De in het intro genoemde onderzoeksuitkomst betreft een voorlopige uitkomst uit
het FERMA 2018 European Risk Manager Survey. De definitieve uitkomsten worden
op 26 november aanstaande door FERMA gepubliceerd, zo liet Jo Willaert weten. Dat
gebeurt in een webinar van 12.00 tot 12.45 uur, registratie via deze link https://www.
pwc.fr/ferma.

BIPAR, FERMA en Insurance Europe brengen gezamenlijke ‘cybergids’ uit
BIPAR, FERMA en Insurance Europe hebben een gezamenlijke
gids uitgegeven om bedrijven en organisaties behulpzaam te
zijn bij het begrijpen van de behoefte aan een cyberverzekering en het afstemmen daarover met verzekeraars en intermediairs. Deze gezamenlijke gids is tot stand gekomen in samenwerking met assurantiemakelaars Aon en Marsh.
De gids met als titel ‘Preparing for cyber insurance’ werd gepresenteerd op de tweede dag van het FERMA Seminar in Antwerpen. De 26
pagina’s omvattende gids bevat tools om bedrijven en organisaties
te helpen met het evalueren van offertes op het gebied van cyberverzekeringen en hoe deze aanbiedingen praktisch te vertalen naar de
situatie van hun bedrijf of organisatie.
Jo Willaert, de president van FERMA: “Deze gids is de eerste in zijn
soort en is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van riskmanagers, verzekeraars en intermediairs om bedrijven en organisaties effectief te helpen om hun behoefte aan cyberverzekeringen te
bespreken. Het is onze ambitie om de inkopers van verzekeringen te
ondersteunen bij het selecteren van de verzekeringsoplossingen die
het beste tegemoetkomen aan hun behoeften.”

Michaela Koller, director general van Insurance Europe: “Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om het weerstandsvermogen
van een bedrijf of organisatie te verbeteren, waarvan cyberverzekering er een is. We hopen dat deze gids bedrijven en organisaties zal
helpen het vereiste niveau van bescherming te bepalen.”
Ulrich Zander, voorzitter van BIPAR: “In de cyberrisk- en cyberverzekeringsmarkt, welke markt een nieuwe en snel veranderende omgeving is, geeft deze brochure een algemene indicatie van de complexiteit en voorziet het in een startpunt voor een goede dialoog over hoe
verzekeringsintermediairs klanten kunnen assisteren in dit specifieke
gebied.”
De gids, waarvan de publicatie samenvalt met de cyberveiligheidmaand van de EU, is vanaf de FERMA-website te downloaden (zie verder onze website van 9-10).
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Regie nemen is de taak
van de risicomanager
Met de in rap tempo toenemende digitalisering van onze maatschappij verandert ook het risicoprofiel van
bedrijven in sneltreinvaart. Geen enkele zichzelf serieus nemende onderneming kan er omheen om met enige
regelmaat uitvoerig stil te staan bij de cyberrisico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen. Dat blijkt
wel uit de praktijk: 60% van de bedrijven heeft te maken met cyberincidenten, 20% wordt slachtoffer van een
cyberaanval. Voor de financieel adviseur die zich heeft bekwaamd op het gebied van risicomanagement is er dus
een hoop werk aan de winkel.

Vormen van cybercrime

door Maarten van Wieren, managing director Aon Cyber Solutions
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Cyberrisico’s zijn mondiaal gezien één van de grootste en snelst groeiende bedrijfsrisico’s. Ze vormen nu
nog het tweede belangrijkste bedrijfsrisico’s, net achter business interruption (bedrijfsonderbreking). Maar
hoe lang ze die tweede plek nog innemen, is maar de
vraag: vijf jaar geleden stonden cyberrisico’s nog op de
vijftiende plek. Goedbeschouwd is het ook niet verwonderlijk dat cyberrisico’s binnen het bedrijfsleven aan
zo’n opmars bezig zijn: vrijwel alles (processen, middelen, apparaten) om ons heen is tegenwoordig cyber.
Was een telefoon vroeger nog een apparaat waarmee
je contact kon leggen met een ander; tegenwoordig is
het een computer waarmee je ook nog eens kunt bellen.
Diezelfde vergelijking kun je ook maken met bedrijven;
dat zijn nu vaak computersystemen waarmee je ook zaken kunt doen. Dat gaat overigens met name op voor de
industriesector.
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Dankzij cyber is dus heel veel mogelijk geworden. Maar
als je een zakelijke klant hebt die er waarde aan ontleent, moet je je er ook bewust van zijn dat die klant
door cyber extra risico’s gaat lopen. Zeker in de industrie
is het anno 2018 onmogelijk om een bedrijf te runnen
zonder geconfronteerd te worden met cyberincidenten.
Verschillende partijen gebruiken cyber namelijk om uiteenlopende doelen te bereiken. Ten eerste overheden.
Landen als Rusland, China of het Verenigd Koninkrijk
hebben ieder hun eigen belangen. En die hoeven niet
per definitie te stroken met die van (een specifieke sector in) Nederland. Er kan ook dreiging uitgaan van criminelen: van heel sophisticated bedrijfsspionage tot het
cyberequivalent van de aloude kruimeldief. Tot slot zijn
er de ideologische partijen. Een organisatie, zoals bijvoorbeeld Greenpeace zal er waarschijnlijk niet snel toe
overgaan om zelf op georganiseerde schaal te hacken,
maar een samenwerkingsverband als Anonymus wel.
Ook terroristen hebben vaak ideologische drijfveren en
van hen is ook bekend dat ze cyber gebruiken om hun
doelen te bereiken. Het probleem hierbij is dat al deze
partijen van elkaar leren waardoor dreigingen steeds
meer geavanceerd worden.

Overige vormen van cyberdreiging
Cyberdreiging kan ook uitgaan van zaken als IT-systemen die falen of van onzorgvuldigheid van mensen.
Neem een willekeurig bedrijf in gedachten en ga eens
na wat er gebeurt als door een cyberincident zoiets simpels als telefonie-, data- of elektra eruit ligt. Dat is voor
een bedrijf dat dagelijks grote hoeveelheden data verwerkt, zoals een advocatenkantoor, over het algemeen
erger dan voor, bijvoorbeeld, een ambachtelijke glazenblazer. Maar het bedrijf ligt hoe dan ook (deels) plat en

dat kost geld. Ook het cybergedrag van medewerkers,
leveranciers en klanten vormt een bedreiging voor de
cyberveiligheid van een onderneming. Met de inwerkingtreding van de AVG afgelopen 25 mei is het alleen
maar belangrijker geworden dat bedrijven hier extra
aandacht aan besteden.

RISICO M ANAGE M ENT

Dit artikel wordt u aangeboden door Adfiz

Scope van de risicomanager
Als risicomanager moet je je realiseren hoe groot en reëel cyberdreiging is, je moet weten welke sectoren extra
risico lopen en je moet weten uit welke hoek de dreiging
te verwachten valt. De scope is enorm en komt ook nog
eens bovenop de traditionele, bekende risico’s, zoals
letsel, brand- en waterschade en aansprakelijkheid.
Maar daar blijft het niet bij. Een goede risicomanager
heeft ook (basale) kennis van de systemen die ervoor
kunnen zorgen dat de kans dat het risico zich voordoet
kleiner wordt, zoals cybersecuritytechnologieën. Hij
heeft nagedacht over wat er gebeurt als een veiligheidssysteem niet werkt, bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie. Ook heeft hij nagedacht over hoe ervoor wordt
gezorgd dat het management van een bedrijf na een
cyberincident toch de juiste beslissingen kan nemen,
welke info daar nodig voor is en hoe die naar boven kan
worden gehaald. Je moet je als het ware een holistisch
beeld vormen van de risico’s waarmee een bedrijf geconfronteerd kan worden. En voor het uitvoeren van de
specifieke maatregelen die genomen moeten worden
om de kans dat het risico zich voordoet te minimaliseren de juiste expertise inhuren.

Rol en taken van de risicomanager
Wat goed is om te beseffen, is de verantwoordelijkheid
en druk die - als ‘linking pin’ - op de schouders van de
risicomanager rust. Bij een brand bellen we de brandweer. Zij nemen de regie en weten exact wat er moet
gebeuren. Zo’n instantie is er niet als zich een cyberincident voordoet. De regie moet dan genomen worden
door de risicomanager. Daar moet de klant vanuit kunnen gaan. Als je met kennis van zaken je klant bewust
hebt gemaakt van de vele cyberrisico’s waar hij aan is
blootgesteld en daarvoor met goede adviezen maatregelen hebt getroffen, moet je er ook voor zorgen dat je
klaar staat als puntje bij paaltje komt. Dus zorg dat er
een gedetailleerd draaiboek ligt. En in het geval van een
groot of impactvol incident: weet wie je moet inschakelen als er een forensisch expert nodig is, via welk nummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens je een datalek
moet melden en wat daarvoor nodig is. Weet ook wie
je kunt bellen om de crisiscommunicatie op zich te nemen. En ga zo maar door. Ook hiervoor geldt dat je dit

niet allemaal zelf hoeft te regelen: een deel gebeurt vanuit de verzekering en voor een ander deel regel je dat
experts zijn aangehaakt. Daarom is het ook belangrijk
dat een goede risicomanager de taal spreekt van alle
stakeholders waarmee hij aan tafel zit. <

Adfiz, partner van SCHADE magazine

www.schade-magazine.nl

47

a d v o c at u u r

cyber

cyber

Het is niet de vraag of maar
wanneer je getroffen wordt
door een cyberincident
Een veel gehoorde uitspraak over cyber security: het is niet de vraag of maar wanneer je getroffen
wordt door een cyberincident. Het bewustzijn over cybersecurity is er inmiddels. Vooral door incidenten die het nieuws halen (recent nog 200 miljoen zakelijke gegevens gelekt bij dataverzamelaar
Apollo). De politiek heeft het onderwerp in het vizier, niet in de laatste plaats door internationale
cyberspionage. En in de verzekeringsbranche is het cyberrisico inmiddels een feit. Onzekerheid
over de omvang van cyberschades (die naar verwachting enorm kunnen zijn), houdt velen bezig.

Het waren met name de van oorsprong Amerikaanse en Engelse verzekeraars die de eerste cyberpolissen
in Nederland introduceerden. De polissen combineerden in hoofdzaak dekking voor de gevolgen van een
data breach, de aansprakelijkheid jegens derden en daarnaast de eigen (bedrijfs)schade. Door deze achtergrond oogden de voorwaarden wat complexer.

Frits van der Woude

Omdat het product relatief nieuw is, zijn de voorwaarden ook nog niet volledig uitgekristalliseerd.
Er bestaat (nog) geen standaardmodel voor cyberpolissen, zodat zij qua opzet en structuur onderling ook
verschillen. Door het gebruik van definities die vaak aan IT gerelateerd zijn en de combinatie van dekkingsrubrieken die zich niet altijd eenvoudig in één polis laten vangen, zijn de voorwaarden doorgaans
omvangrijk. Opvallende uitzondering daarop is overigens de polis van een Nederlandse verzekeraar die
op één A4-tje een aantal spelregels heeft geformuleerd, waarop weer vanuit wetenschappelijke hoek
enige kritiek is gekomen. Verzekeraars staan dus voor de uitdaging om de dekking zowel volledig als overzichtelijk weer te geven. Daarnaast is het aan de adviseurs en tussenpersonen om de verschillen voor de
verzekeringnemer in beeld te brengen. De verantwoordelijkheid om de polissen actueel te houden, vraagt
bovendien een constante focus en aandacht. Neem bijvoorbeeld de definitie van een ‘computersysteem’
of een ‘gegevensdrager’: wordt daaronder ook verstaan de door verzekerde bij een derde afgenomen
clouddienst waar hij gegevens heeft staan? En valt een babyfoon die aangesloten is op het netwerk en
videobeelden verstuurt hier ook onder?
In dit verband noemen wij ook dat een cyberpolis doorgaans zaak- en personenschade uitsluit, terwijl
het mede vanwege het ‘Internet of Things’ goed voorstelbaar is dat cyberincidenten wel tot dergelijke
schades kunnen leiden. Denk aan het verstoren van een geautomatiseerd koelsysteem. Maar ook kan medische apparatuur, zoals een op afstand reguleerbare insulinepomp of pacemaker, kwetsbaar zijn. Vraag
is dan of de AVB daarvoor (wel) dekking biedt. En wat als een ziekenhuis aansprakelijk wordt gesteld
vanwege letsel ontstaan door een cyberinbreuk op medische apparatuur en de vermogensschade die het
ziekenhuis daardoor lijdt wordt verlegd naar de verzekeringnemer die leverancier is van deze apparatuur?
Valt die vermogensschade onder de uitsluiting van personenschade in de cyberpolis? Of is de uitsluiting
een spiegelbeeld van de dekking onder de AVB of productaansprakelijkheidsverzekering van de leverancier (en sluit dit voldoende op elkaar aan)?

Tim Kerstholt

Kennedy Van der Laan
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Maar er liggen meer discussies op de loer. Denk maar aan een boete die door de Autoriteit Persoonsgegevens aan een bestuurder wordt opgelegd: pakt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of de cyberverzekering die op? En hoe zit het eigenlijk met de verzekerbaarheid van dergelijke boetes, die in veel
cyberpolissen gedekt worden? Meer vragen dan wij hier kunnen beantwoorden. Over veel onderwerpen
is echter al stevig nagedacht, wat terug te zien is in de polisvoorwaarden. Al zal dit proces nog lang niet
ten einde zijn.
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Verzeker je niet tegen de oorzaken, maar
tegen de gevolgen van cyberrisico’s
De term ‘cyberrisico’s’ roept associaties
op met datalekken, hackers en virussen.
Verzekeraars en ondernemingen zijn
geneigd zich hierop te concentreren. De
gevolgen, zoals systeemuitval, krijgen
minder aandacht. Dat is op zichzelf
een vreemde benadering, want het
uitvallen van een IT-systeem kan direct
de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.
Vanuit verzekeringsperspectief zou het
daarom beter zijn te kijken naar de gevolgen
van cyberrisico’s in plaats van alleen naar
de verzekerbaarheid van de oorzaken ervan.
door Stefan Zwager, Cyber Product Lead en risico expert voor AIG in Nederland

Het kan natuurlijk dat een IT-systeem uitvalt door een
hack of een virus. Toch is de kans dat de oorzaak bij intern menselijk handelen ligt veel groter, zo blijkt uit ons
jaarlijkse claims report. Ook systeemupdates, verkeerde instellingen en zelfs stroomtuitval kunnen leiden tot
systeemuitval. De meeste cyberverzekeringen beperken zich echter tot de vaak benoemde oorzaken, zoals
virussen of hacks. Organisaties die hun IT-systemen
uitbesteden aan gespecialiseerde IT-bedrijven lopen
eveneens risico. Want ook die systemen kunnen uitvallen – tegemoetkoming voor eventuele bedrijfsschade
wordt contractueel vaak afgedekt, waardoor er beperkt
schade is te verhalen. De meeste cyberverzekeringen
blijken kortom te beperkt in hun reikwijdte.

Verzeker je tegen cyberrisico zoals tegen
brand

Voor ‘zichtbare’ risico’s als brand, wordt een verzekering
als ‘normaal’ gezien. Dit begrijp ik goed, aangezien een
brand zeer impactvol kan zijn voor een onderneming.
Kijkend naar de risico’s en de gevolgen van systeemuitval - wat ook een enorme impact op een onderneming
heeft – vraag ik mij vaak af waarom een verzekering
hiervoor niet zo vanzelfsprekend is. IT-systemen zijn bij
sommige organisaties immers minstens zo belangrijk
en onmisbaar als fysieke gebouwen; langdurig uitval
ervan kan ernstige gevolgen hebben. De afhankelijkheid van IT-systemen is enorm. Uitval ervan beïnvloedt
niet alleen de medewerkers en het werkproces van de
organisatie, het kan ook negatieve invloed hebben op

klanten en de reputatie. Maar ook uitval bij leveranciers, andere dan IT dienstverleners, kan grote gevolgen hebben. Producenten en winkels zijn bijvoorbeeld
sterk afhankelijk van hun toeleveringen. Wanneer een
IT-systeem uitvalt bij een leverancier, lopen ook zij omzet mis.

Een nieuw startpunt voor
cyberverzekeringen

Verzekeraars en ondernemingen zijn vaak geneigd
om specifieke vormen van cyberrisico’s te verzekeren,
waardoor de focus op de oorzaak van systeemuitval ligt
en het achterhalen van de bewijslast bij de onderneming blijft. Wanneer je het aan mij vraagt, is dit niet de
manier om naar de verzekerbaarheid van cyberrisico’s
te kijken.
Niet een focus op de oorzaak, maar juist de gevolgen
zoals het uitvallen van de systemen moet gebruikt worden als startpunt voor de verzekering – zoals dat ook
geldt voor veel brandverzekeringen. Om deze reden
heeft AIG het voor ondernemingen mogelijk gemaakt
om zich te verzekeren tegen systeemuitval in het algemeen, ongeacht de oorzaak van het falen. Ook het verzekeren van cyberrisico’s voor andere toeleveranciers
dan IT-dienstverleners is hierbij mogelijk – een belangrijk punt voor organisaties die hier sterk van afhankelijk
zijn. Dat maakt een cyberverzekering omvattender en
inclusief, in plaats van beperkt en exclusief. <
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Menselijke firewall bouwen met
Hiscox CyberClear Academy

In de special en tijdens het event kwam onder meer ter
sprake dat de VNAB gaat kijken of het mogelijk is te komen tot een modelpolis voor cyberverzekeringen. Het
VNAB Cyberriskplatform gaat dit onderzoeken. Deze
commissie bestaat uit zes leden. Carie van Tetterode
(AXA XL), ruim vijf jaar geleden initiatiefnemer voor de
instelling van het platform, maakt nog steeds deel van
het platform uit. De overige commissieleden zijn Nynke
Brouwer (Dirkzwager Advocaten), Peter Hartman (Riskfit Innovation), Geneviëve Jubitana (Sedgwick), Erik
van de Velde (Marsh) en Joppe Willeboordse (HDI Global).

De Hiscox CyberClear Academy is een online platform
om verzekerden te helpen hun cyberrisico’s te beperken en te beheersen, legt hij uit. “Hiscox CyberClear
Academy bestaat uit meerdere leermodules, die diagnostische beoordelingen bieden om bestaande kennis
te testen. De training wordt zo afgestemd op specifieke
kennislacunes van de gebruikers.”

Risicobeheersing

Britse inlichtingendienst
De online Academy is een onderdeel van de Hiscox CyberClear-polissen. Yasin: “Het grootste voordeel van de
Academy is dat het onze verzekerden helpt om cybercompliant te blijven. De trainingen zijn zeer uitgebreid
en geaccrediteerd door de Britse inlichtingendienst.
Via een op maat gemaakt, intuïtief, continu leerproces
worden de belangrijkste boodschappen benadrukt,
waardoor ze sneller beklijven.”
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Yasin Chalabi, Manager Cyber & Data Risks and professional insurances
Benelux bij Hiscox

Mocht zich toch een cyberschade voordoen, dan neemt
het schadeteam contact op met het Cyber Academyteam. Als blijkt dat minimaal 80% van de werknemers
de training heeft volbracht, dan verlaagt Hiscox het eigen risico van de schade.

Innovation Award

Lager eigen risico

In Nederland kunnen verzekerden van Hiscox binnenkort gebruik maken van de CyberClear Academy. “In
andere Europese landen is de Academy al eerder gelanceerd en bijzonder goed ontvangen”, vertelt Yasin.
“In het Verenigd Koninkrijk is het platform zelfs genomineerd voor een Innovation Award. We verwachten
daarom ook in Nederland positieve reacties van onze
brokers en onze eindklanten.”

Het kost gemiddeld een uur om een module te doorlopen. Eén totale training neemt ongeveer vier uur in
beslag. Medewerkers ontvangen elke drie weken een
training.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Yasin Chalabi, telefoon 020 - 517 07 32,
e-mail yasin.chalabi@hiscox.com. <
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VNAB Cyberriskplatform
als de spin in het web
De VNAB heeft groeimarkt ‘cyber’ hoog op de agenda staan. Eerder dit jaar werd een special uitgebracht van de
VNAB Visie met als thema ‘Cyberrisk’. Aansluitend hierop werd in mei het ‘VNAB Visie event cyber’ gehouden.
Ruim vijf jaar geleden al werd een Cyberriskplatform in het leven geroepen.

De beste manier om een menselijke firewall te bouwen. Dat is
de meest toepasselijke omschrijving van de Hiscox CyberClear
Academy, vindt Yasin Chalabi, Manager Cyber & Data Risks and
professional insurances Benelux. “Met Hiscox CyberClear Academy
leren ondernemers en hun medewerkers een cybercrimineel en
zijn werkwijze herkennen. Daardoor kunnen ze hun bedrijf veel
beter beschermen tegen een cyberaanval en andere vormen van
digitale criminaliteit.”

“Bewustwording van cyberdreiging is nog altijd één
van de belangrijkste onderdelen van risicobeheersing”,
aldus Yasin. “Maar liefst 67% van de cyberverzekeringsclaims die wij zien, is gerelateerd aan mensen; iemand
die per ongeluk op een verdachte link klikt of een apparaat verliest waarop gevoelige bedrijfsinformatie staat.
Dit is waar cyberveiligheidstrainingen en het opleiden
van medewerkers echt kunnen helpen.”

verzekeren

Het belang van het ontwikkelen van een modelpolis
werd onderstreept door uitkomsten uit een tijdens het
event gehouden enquête. Uit de enquête bleek dat twee
derde van de deelnemers de in de markt aanwezige cyberverzekeringen onvoldoende vindt aansluiten op de
behoefte van de klant. Drie kwart vindt dat dekkingen
van de op de Nederlandse markt verkrijgbare cyberpolissen niet duidelijk zijn. Slechts 15% van de aanwezigen vindt dat de dekkingen van de op de Nederlandse
markt verkrijgbare cyberpolissen goed vergelijkbaar
zijn. 68% antwoordde bevestigend op de vraag: “Een
Nederlandse Beurs Cyberpolis is nodig om een standaard te creëren en co-assurantie te bevorderen.” 85%
ziet cyber-incident ondersteuning (‘een 112-dienst’) als
een onmisbaar onderdeel van cyberverzekering.
In een gastcolumn in de VNAB Visie special schrijft commissielid Peter Hartman: “Vandaag is ‘cyber’ voor makelaars een belangrijke onderscheidende waarde en
een nieuwe snelgroeiende inkomstenbron.” Ook voor
kleinere makelaarshuizen is die groeimarkt te bedienen, zo geeft hij aan, door samenwerking en door te
investeren in kennisdeling. “Met zowel partijen binnen
als buiten de verzekeringswereld. Gezien de diversiteit
en veelomvattendheid van cyberrisico’s, is het raadzaam om ook verbinding te zoeken met IT-bedrijven,
accountants en (privacy)advocaten.” De cyberpolis-

sen die op de markt zijn in ons land wijken op nogal wat
punten van elkaar af, concludeert hij, “bovendien zijn
ze vaak geschreven door een buitenlandse moeder en
vertaald naar het Nederlands. Daarmee sluiten ze niet
altijd aan bij de Nederlandse klanten, wetgeving en gebruiken”.
VNAB-directeur Wim Span sloot het geslaagde Visie
event af met de vaststelling dat uit de verschillende inleidingen en uit de reacties uit de zaal bleek dat de rode
draad is dat partijen het belang inzien van het delen van
kennis met elkaar en het gezamenlijk optrekken met elkaar om nog meer kennis op te doen, zowel met partners
binnen de branche als met partners buiten de branche.
Span benadrukte in dit kader het belang van het functioneren binnen de VNAB van het hierboven genoemde Cyberriskplatform. Middels de verschillende commissieleden fungeert dit als een goed aanspreekpunt en als een
vraagbaak. Het Cyberriskplatform zal de ontwikkelingen
op het gebied van cyber nauwlettend monitoren en contacten aangaan en onderhouden met andere relevante
marktpartijen. Het Cyberriskplatform hoopt daarmee op
termijn voor de Nederlandse coassurantiemarkt de rol
van de spin in het web te kunnen vervullen. <
www.schade-magazine.nl
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CYBERCRIME, IEDEREEN KAN
ERMEE TE MAKEN KRIJGEN!
CYBERCRIME IS DE SNELST GROEIENDE VORM VAN MISDAAD. DE KANS DAT OOK UW RELATIE ERMEE TE MAKEN KRIJGT IS
GROOT. OOK AL HEEFT UW RELATIE ALLE ADEQUATE BEVEILIGINGSMAATREGELEN GETROFFEN – DENK AAN FIREWALLS,

assurantiemakelaar

cyber

Aansprakelijkheid zal uitsluitend samen
met cyber verzekerd kunnen worden

ANTIVIRUSSOFTWARE, DAGELIJKSE BACK-UPS EN WERKEN IN DE CLOUD - DE MENSELIJKE FACTOR BLIJFT EEN ZWAKKE
SCHAKEL IN DE BEVEILIGING. DE GOUDSE BIEDT HIERVOOR DE OPLOSSING.

Belangrijkste voordelen
Risico-inventarisatie en preventieadvies
op maat
24/7 hulp door cybersecurityspecialisten

Wat houdt het in?
Cyberrisk bestaat uit drie onderdelen:

Duidelijke spelregels op 1 A4 in plaats

VOORKOMEN

van uitgebreide polisvoorwaarden

– Periodieke inventarisatie van cyberrisico’s
– Advies over het voorkomen van cybercrime
– Beveiligingssoftware Sophos
HERSTELLEN
– 24/7 hulp bij cybercrime door experts van
Vest Informatiebeveiliging

Wat is Cyberrisk?

– Forensisch onderzoek naar de oorzaak van een datalek

Cyberrisk helpt ondernemers bij het voorkomen van

– Hulp bij het maken van een Incident Response Plan

cybercrime. En als het onverhoopt toch fout gaat,
helpen wij met het herstellen van schade. Denk aan

VERGOEDEN

een cybersecurity-specialist, die precies weet wat hij

– Aansprakelijkheidsclaims van derden als gevolg van een

moet doen als zich onverhoopt toch een cyberincident
voordoet. Als herstel niet mogelijk is, ontvangt de
ondernemer een financiële vergoeding. Zo kan hij verder
met ondernemen.

cyberincident
– Boetes als gevolg van een cyberincident opgelegd door de
Autoriteit Persoonsgegevens
– Schade aan software, website of andere digitale
eigendommen door verlies of beschadiging
– Vaste lasten en het verlies van de nettowinst wanneer
bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen

Wat zijn de
spelregels?
Cyberrisk heeft geen uitgebreide
polisvoorwaarden, maar spelregels.
Dit zijn afspraken over de

Voor wie?

maatregelen die genomen worden

Cyberrisk is ontwikkeld voor:

om cybercrime te voorkomen en

– bedrijven in de bouw, detailhandel, groothandel,

wat er moet gebeuren als de
ondernemer er toch mee te maken
krijgt.

MEER WETEN? GOUDSE.NL/CYBERRISK

horeca, persoonlijke en zakelijke dienstverlening;
– met een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen.

Hoe snel bepaalde ontwikkelingen gaan, zie je vooral als je af en toe eens
terugkijkt. Het meest sprekende voorbeeld daarvan was – in mijn geval - de
rekenliniaal die in de derde klas van de havo na een paar maanden al weer
ingeleverd kon worden voor een rekenmachine, de TI25 van Texas Instruments.
Ik heb deze nog thuis. Nog regelmatig gebruik ik dit oude apparaat. Texas
bestaat nog steeds, maar als ik de website zo bekijk, maken ze allang geen
rekenmachines meer.
Ook de assurantiemakelaar gaat met zijn tijd mee, hij of zij zal wel
moeten en allerlei nieuwe ontwikkelingen houden het vak ook interessant. Als we terugkijken naar bijvoorbeeld de millenniumwisseling nu
bijna 19 jaar geleden is het wel leuk om te proberen ook 19 jaar vooruit
te kijken, tenminste een poging te doen. Sinds 1965 is de snelheid van
chips steeds verdubbeld tegen dezelfde kosten (wet van Moore) en al
vaak is gedacht dat dat in de toekomst niet meer haalbaar zou blijken
te zijn. Toch zetten de technologische ontwikkelingen nog steeds door
en doordat er steeds meer mogelijkheden komen in de ICT, komen
er ook meer gebruiksmogelijkheden zowel zakelijk als privé. Welke
invloed dat gaat hebben op onze branche is uiteraard nog ongewis,
maar een aantal trends durf ik wel te schetsen:
Het totale premievolume in de schadeverzekeringsmarkt gaat waarschijnlijk verder dalen mede doordat technologie ons kan helpen bij
steeds verdergaande preventie. Zie daartoe bijvoorbeeld het overzicht
van de DNB uit december 2016 inzake de toekomst van de verzekeringssector. Aan de langjarige premie-inkomsten sinds 1955 is sinds
1995/2000 een duidelijk dalende trend te zien.

door Sietze de Jong RMiA

gaan gebruiken om aan de hand van een ‘datadump’ van het netwerk
van de klant een eerste quickscan te maken van de risico’s.
Als voorbeeld: een goederendeclaratieclausule komt eind jaren dertig waarschijnlijk niet meer in de huidige vorm voor op een brand- of
transportverzekering omdat deze gegevens (indien gewenst) periodiek rechtstreeks uitgewisseld kunnen worden met verzekeraars. O.a.
door deze beschikbare technologie weten verzekeraars steeds beter en
realtime welke exposure ze waar hebben, dus bijvoorbeeld ook welke
herverzekeringscapaciteit ze moeten inkopen en zelfs wanneer ze dat
moeten doen. Een ander voorbeeld is de wagenparkverzekering: via
dezelfde ‘datadump’ wordt niet alleen bepaald of er bij het bedrijf ‘netjes’ gereden wordt, maar ook over welke routes. Deze laatste informatie wordt weer vergeleken met de schadecijfers van alle trajecten en
vervolgens kan dus een bijna individuele risicoanalyse gemaakt worden ten behoeve van het aanvragen van offertes.

Schade-uitkeringen in geld of in natura: zelf verwacht ik dat verzekeraars steeds meer gaan (proberen) om de uitkeringen in natura te verstrekken. Dit zal om meerdere redenen zijn, maar het verder deel uit
gaan maken van de gehele keten (dus meer winstmogelijkheden) zal
één van de redenen zijn.

Als de assurantiemakelaar teruggaat naar ‘kantoor’ in de zelfrijdende
auto (wellicht zijn of haar auto, maar het kan uiteraard ook een ‘deelauto’ zijn of nog verdergaand: ‘Mobility as a Service’ ofwel het MaaSconcept), kan het bezoekverslag al gedicteerd worden aan de ‘zakcomputer’, waarmee ook nog ouderwets gebeld kan worden. De eventueel
te nemen acties voor collega’s worden veelal automatisch uitgevoerd,
waarbij alleen de fiattering nog een belangrijke stap is (voor er bijvoorbeeld een gewijzigde polis wordt afgegeven).

Verdergaande robotisering: “Computers maken geen fouten” is een
gevleugelde opmerking die je regelmatig hoort. Hoe meer handmatige
handelingen (zoals het besturen van een auto) overgenomen worden
door automatisering hoe kleiner op termijn de kans van schade. Uiteraard moet men eerst ervaring opdoen, zoals nu met zelfrijdende auto’s, maar na verloop van tijd zal de techniek zo ver geperfectioneerd
zijn dat er minder frequent schade ontstaat (tegenkracht is dat door
allerlei slimme apparatuur de auto’s duurder worden en reparaties
dus duurder kunnen uitvallen).

Bij veel bedrijven was in 2018 de brand- of wagenparkverzekering nog
de belangrijkste schadeverzekering qua premievolume maar door alle
technologische mogelijkheden zal dit rond 2030 veranderd zijn. De cyberverzekering (inclusief het volledige aansprakelijkheidsrisico) is dan
op vrijwel zeker de belangrijkste bedrijfsmatige verzekering geworden.
Niet alleen voor de bedrijfscontinuïteit van de te verzekeren ondernemers, maar ook voor wat betreft het premievolume dat een ondernemer hieraan besteedt. Ook voor verzekeraars en intermediair zal dit
dan qua volume de belangrijkste schadebranche zijn.

Wat betekent dit nu voor de assurantiemakelaar in de jaren dertig van
deze eeuw? In mijn optiek is ook dan de ‘huisarts in verzekeringen’
nog steeds een waardevolle sparringpartner van de directie van een
onderneming. Net als in het verleden zal er eerst geanalyseerd worden welke risico’s de onderneming en de ondernemer lopen. Maar de
manier waarop dat gebeurt, is wellicht heel anders dan momenteel.
Zo kan ik me best voorstellen dat de RMiA (Register Makelaar in Assurantiën) eind jaren dertig toestemming krijgt om zijn ‘zakcomputer’ te

Wat niet veranderd is, is de toegevoegde waarde van de assurantiemakelaar. Deze is en blijft de sparringpartner van de onderneming om
risico’s beheersbaar te houden. Omdat de assurantiemakelaar ook
wel eens een fout kan maken, blijft hij uiteraard een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) houden. Voor de assurantiemakelaar en
andere assurantieadviseurs en -intermediairs zal de BAV niet meer los
verkrijgbaar zijn, maar alleen nog maar als een gecombineerde cyber/
aansprakelijkheidsdekking. <
www.schade-magazine.nl
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‘Zowel intern als extern aantoonbaar
kunnen maken dat er verantwoord wordt
omgesprongen met informatiebeveiliging’
“Zijn onze gegevens afdoende beveiligd?” Een ogenschijnlijk
eenvoudige vraag met vaak een complex antwoord. Zo hebben
de recente datalekken bij British Airways en Facebook ons laten
zien dat deze vraag in ieder geval wel heel relevant is. We worden
namelijk steeds afhankelijker van technologie en data, zowel
in de persoonlijke levenssfeer als in de zakelijke omgeving,
waarbij ICT-toepassingen zoals internet-of-things en de adoptie
van cloud gemeengoed zijn geworden. Waar we eerst huiverig
waren voor iets als het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), zijn
zorginstellingen inmiddels met elkaar in overleg hoe er meer en
meer met elkaar digitaal kan worden gedeeld teneinde zorg te
verbeteren. Deze nieuwe mogelijkheden resulteren ook in allerlei
nieuwe risico’s.
Recente voorbeelden, zoals die hiervoor genoemd,
hebben ons laten zien dat er veel mis kan gaan met de
beveiliging van gegevens. Daarnaast heeft door nieuwe
wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), cybersecurity een nog prominentere plaats gekregen en is dit ook bij directies
van organisaties doorgedrongen. Het goed beschermen van gegevens is een samenspel tussen organisatorische en technische maatregelen.
De verregaande digitalisering, de groeiende afhankelijkheid van data en alles wat met elkaar in verbinding
staat, maken het steeds lucratiever en effectiever voor
een kwaadwillende om data en persoonsgegevens te
ontvreemden. Daarbij komt dat de bewustwording van
het publiek en dus van de mensen van wie gegevens op
straat kunnen belanden, of van wie belangen geschaad
kunnen worden, sterk groeiende is. Door die sterkere
bewustwording, tezamen met de grotere impact, groeit
ook de omvang van de (reputatie)schade van bedrijven
als er iets mis gaat.
Het beste antwoord hierop is waarschijnlijk de constatering dat informatiebeveiliging nooit af is. Met nieuwe
technologieën ontstaan nieuwe dreigingen die weer
kunnen leiden tot een datalek met alle bijkomende
schade tot gevolg en dat in een steeds sneller veranderende wereld. Het gaat niet zo zeer om de maatregelen die je al hebt genomen, maar veel meer over
het hebben van een systematiek gekoppeld aan een
standaard zoals bijvoorbeeld de ISO 27001, NEN 7510
of AVG waarmee organisaties op een traject kunnen komen van continu verbeteren. Het is hierbij van belang
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Hoe maakt u cyberrisico
bespreekbaar bij uw klant?
Ondernemers zijn voortdurend bezig hun
organisatie te optimaliseren. Denk aan digitaliseren
bedrijfsprocessen, invoeren van online order-, bestelen productiesystemen, een webshop en het werken
in de cloud. Dit brengt ook nieuwe risico’s met zich
mee: bedrijfsverstoringen door cybercrime, lekken van
gegevens of verlies van data door menselijke fouten of
technisch falen.

door mr. Ronald Westerveen, Senior Projectmanager Expert Center ICT- en
Information Security (links) en GertJan van Bruchem, Manager Expert Center
ICT- en Information Security.

inzichtelijk te maken en te houden welke risico’s zijn
geïdentificeerd, hoe deze zijn gemitigeerd en hoe je er
mee omgaat mocht zich onverhoopt toch een incident
voordoen.
Het hebben van een dergelijke systematiek of beter
gezegd, het hebben van een managementsysteem
voor informatiebeveiliging heeft veel aan populariteit
gewonnen door de sterker wordende bewustwording
veelal gevoed door de toenemende berichtgeving over
weer een datalek. Het is voor organisaties ook van belang om zowel intern als extern aantoonbaar te maken
dat er verantwoord wordt omgesprongen met informatiebeveiliging. Om hierbij te ondersteunen heeft Kiwa
het Expertcenter ICT- en Information Security opgezet.
Deze afdeling houdt zich bezig met het certificeren
van managementsystemen voor informatiebeveiliging
waarbij de werking hiervan wordt beoordeeld tegen
een geldende standaard.
Certificering is een gevolg van de intrinsieke keuze om
serieus met informatiebeveiliging om te gaan met als
belangrijkste voordeel dat door een derde onafhankelijke en onpartijdige partij als Kiwa is vastgesteld dat
een organisatie haar zaakjes op orde heeft. Hoe meer
organisaties gecertificeerd worden hoe meer transparantie en vertrouwen dit creëert met als doel de maatschappij weer ietsje (cyber)veiliger te maken, iets waar
Kiwa graag haar steentje aan wil bijdragen.
“Zijn onze gegevens afdoende beveiligd?” Het beste
antwoord op deze vraag is hoogstwaarschijnlijk: “Weer
een stukje beter dan gister.” <

Uit de Allianz Risk Barometer (2018) blijkt dat met name grote ondernemingen ‘cyber’ als één na grootste ondernemingsrisico zien (‘business interrupties’ worden als een nog groter risico gezien). De schade
door cybercrime, datalekken en systeemuitval loopt volgens schattingen van Deloitte nu jaarlijks in de miljarden. Dit terwijl het cyberrisico
nog in ontwikkeling is.

Ook bij mkb is cyber een groot risico
Bij het mkb is het cyberrisico echter nog altijd een onderschat probleem. Ook al is het risico van datalekken door menselijke fouten of
technisch falen fors toegenomen. Iets wat nu met de komst van de AVG
direct grote gevolgen kan hebben. Daarnaast zien veel mkb-ondernemers cybercrime als een probleem van de overheid en grote ondernemingen. Maar cybercrime heeft niets te maken met de grootte van het
bedrijf. Uit het Cybersecurity bewustzijnsonderzoek van Alert Online
blijkt bijvoorbeeld dat vooral kleine bedrijven slachtoffer zijn van cybercriminelen. Bij 52% van de kleine bedrijven is geprobeerd geld of
gegevens buit te maken. Het is dus belangrijk om het bewustzijn in
het mkb te vergroten. Via een aantal eenvoudige maatregelen kan een
bedrijf zijn basisbescherming op orde brengen.

Hoe vergroot u het bewustzijn bij uw klant?
Met onderstaande drie vragen aan uw mkb-klant maakt u deze bewust en voegt u tijdens uw adviesgesprek direct waarde toe:
Welke maatregelen in beleid en organisatie zijn getroffen?
Heeft uw klant een beeld welke gegevens en systemen cruciaal zijn
voor zijn bedrijf en hoe de backup hiervan geregeld is? Zijn er duidelijke afspraken met zijn IT-partners (zoals netwerkbeheerder, websitedeveloper en hostingpartij) over het beheer en onderhoud van deze
systemen en de maatregelen op het gebied van cybersecurity?
Zijn medewerkers voldoende bewust m.b.t. cybersecurity en
datalekken?
Hoe zorgt uw klant ervoor dat medewerkers veilig omgaan met data?
Hoe gaan medewerkers om met het gebruik van websites (en cloudoplossingen), thuiswerken, risico’s van verlies van datadragers (USB’s,

door Rob Zijl, Marketing Manager Schade Allianz Nederland

laptop’s), privé-mails, wifi-gebruik etc? En hoe blijven de medewerkers hiervan bewust?
Welke technische maatregelen zijn getroffen om het risico op cybercrime, datalekken en bedrijfsverstoringen door cyberincidenten te minimaliseren?
Hoe houdt uw klant zijn anti-virussoftware up to date? Hoe is de backup procedure ingeregeld en wordt die regelmatig getest? Test uw klant
zijn op internet aangesloten systemen via een periodieke scan (bijvoorbeeld een PEN-test) op kwetsbaarheden? Zijn laptops en andere
datadragers voldoende beveiligd?

Cyberverzekering voor mkb
Binnenkort presenteren wij de Allianz Cyberverzekering, onze totaaloplossing voor cyberrisico’s voor de mkb-markt. Hierbij bieden wij
de adviseur de intuïtieve Allianz Cyber Risicoscan. Met deze scan kan
de adviseur eenvoudig cyberrisico’s met zijn klant inzichtelijk en bespreekbaar maken. Bij een cyberincident kan de klant de Allianz Cyber
Hulpdienst bellen, die hem onmiddellijk met raad en daad bijstaat.
Als het nodig is, komen specialisten ter plekke de problemen oplossen. Tot slot dekt de cyberverzekering de eventuele aansprakelijkheid
en eigen schade, zoals bedrijfsschade en herstelkosten.
Volgens ons is cyberrisico niet alleen meer een ‘emerging risk’ voor
de toekomst, maar een zeer actuele en relevante kans voor de adviseur om zijn dienstenpalet te verruimen. Met onze totaaloplossing
kan de adviseur een echte toegevoegde waarde bieden aan zijn zakelijke klant. Een verzekering tegen cyberrisico’s zou dan ook net zo
vanzelfsprekend moeten zijn als een brand- of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. <
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Cyberrisico´s: een toenemende
zorg voor bedrijven
Met grote regelmaat staan de kranten vol over cybercrime en zelfs zeer recentelijk over buitenlandse regeringen
die pogingen tot cyberaanvallen op ons land uitvoeren.
Een recent voorbeeld is de poging, die onlangs werd gedaan om binnen te dringen bij de Organisation for the Prevention of Chemical
Weapons (OPCW). En een nog recenter voorbeeld is waarbij gegevens van duizenden klanten van een grote verzekeraar na een hack
op straat zijn komen te liggen. In 2017 werd de wereld al opgeschrikt
door Wannacry. in korte tijd besmette malafide software tienduizenden computers in meer dan honderd landen. De makers van dergelijke ransomware eisen een geldsom, meestal in bitcoin, in ruil voor
het ontsleutelen van de bestanden.
Kortom, cyberrisico’s blijken een toenemende zorg voor bedrijven.
In het eerste kwartaal van 2018, is er al een toename van 30% in het
aantal cyberaanvallen op Europese bedrijven vastgesteld in vergelijking met voorgaande jaren.*
Een hardnekkig misverstand is, dat alleen grote bedrijven risico lopen om het doelwit te worden van cyberaanvallen. De cijfers zeggen
echter iets anders, 60% van alle cyberaanvallen in Europa in 2016 was
nadrukkelijk gericht op het MKB, ook wel SME’s genoemd, volgens het
SMESEC rapport van de EU.**
Cyberaanvallen nemen toe, waarbij met name de SME’s risico lopen.
Hoe kunnen deze MKB bedrijven of SME’s zich dan beschermen?
Bewustwording is cruciaal
Het trainen en opleiden van personeel in de diverse cyberrisico’s en
-dreigingen is cruciaal om een eventuele aanval te voorkomen. Het
is algemeen bekend dat de meest voorkomende oorzaak van cyberhacks te wijten is aan zogenaamde “bedrijfsongevallen”; dat kan
variëren van verlies van laptops en USB sticks, tot het naïef openen
van phishing emails of het betalen van frauduleuze nota’s. Daarom is
het van belang dat alle bedrijven, inclusief de SME’s, goede trainingen
introduceren om de bewustwording van de diverse cyberrisico’s van
hun personeel te vergroten.
Aandacht van het management
46% van Europese business leaders zien het cyberrisico als hun grootste zorg, blijkt uit recent eigen onderzoek van CNA Hardy***. Het feit
dat cyberrisico’s in het algemeen de aandacht hebben van de leiders
in de business, is een belangrijke stap in de goede richting. De impact
op de reputatie van een bedrijf door een cyberhack of door diefstal
van data van klanten, kan zo ernstig zijn dat het de continuïteit van
een bedrijf in gevaar kan brengen. Daarom is het van groot belang dat
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de directie deze cyberrisico’s
zeer serieus neemt en de juiste maatregelen treft.
Meer begrip van
technologierisico’s
Zolang bedrijven nieuwe
technologieën omarmen om
te kunnen blijven innoveren
en de afhankelijkheid van
technologie, apps en smart
devices verder blijft toenemen, zullen de cyberrisico’s
in hetzelfde tempo groeien.

door Monique Kooijman, Regional Director
Benelux CNA Hardy

Sectoren als transport, energie, gezondheidszorg en financiële
dienstverlening zijn door de jaren heen meer en meer afhankelijk
geworden van IT en technologie om hun belangrijkste processen en
systemen aan te sturen. Vorig jaar zagen wij reeds hoe technologie
nieuwe onbekende risico’s introduceert, waarbij fouten in de beveiliging van computerchips hackers toegang verschaffen tot data opgeslagen op devices en computers.
Cyber Insurance is a Must
Een goede cyberdekking is daarom een must voor alle bedrijven, ongeacht de omvang van het bedrijf. Dekkingen dienen bescherming te
bieden tegen alle vormen van cyberincidenten, waarbij schade ontstaat als gevolg van onbevoegde toegang, computervirus, denial of
service-aanval (DOS) of een operationele fout. Maar ook voor kosten
die gemoeid zijn met het herstellen van de operationele schade alsmede de reconstructie van de data. De beste verzekeringsoplossingen zullen ook de kosten vergoeden voor juridisch advies en PR consultancy om reputatieschade te beperken. Als een gespecialiseerde
verzekeraar zien wij het als onze rol om bedrijven te helpen de cyberen compliancerisico’s, die vandaag de dag hoog op de agenda staan,
in kaart te brengen. Wij zien het dan ook als onze taak om (verzekerings)oplossingen aan te bieden om de zorg met betrekking tot de
mogelijke impact op de groeiplannen van een bedrijf weg te nemen.
Appendix:
*ThreatMetrix®, A LexisNexis® Risk Solutions Company, today announced new data revealing a 30
percent year-on-year increase in the volume of cyberattacks hitting Europe in the first quarter of 2018
**https://www.smesec.eu/ SMESEC is a project proposed by an international group of experts as a
response to the cyber-security challenges of SMEs
***Risk & Confidence Survey Spring 2018. Survey of 450 Business Leaders across the UK & Europe.
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Risico’s van ‘Internet of Things’ complex?

Wij maken het graag simpeler
Bedrijven produceren in toenemende mate gedigitaliseerde producten (of onderdelen hiervan), die vervolgens
worden gekoppeld aan internet en/of geïntegreerd worden met kantoor- of operationele netwerken. Hierdoor
neemt ook het risico toe dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld als er via hun product een cyberincident
plaatsvindt.
Kwetsbaarheden in het product kunnen onbevoegden
toegang verschaffen tot persoonsgegevens waardoor
er een datalek ontstaat. Dit risico ligt het meest voor
de hand bij producten die persoonlijke data verwerken, denk aan consumentenproducten die verbonden
zijn met apps of met de cloud. Ook kunnen kwetsbaarheden ervoor zorgen dat via het product virussen verspreid worden of derden onbevoegd toegang krijgen
tot aangrenzende netwerken. Tot slot ligt bedrijfsschade op de loer als operational technology vanwege een
cyberincident niet meer goed functioneert en hierdoor
de productie stil komt te liggen.
Bovenstaande voorbeelden leiden voornamelijk tot
zuivere vermogensschade, maar kwetsbaarheden in
‘Internet of Things’ apparatuur kunnen ook aanzienlijke zaak- of letselschade veroorzaken. Als de besturingssystemen van autonome auto’s, schepen of kerncentrales worden overgenomen, is het niet moeilijk de
potentiële catastrofale scenario’s voor te stellen. Maar
denk ook aan op hol geslagen machines of een gemanipuleerde klimaatregeling van een kas die schade toebrengt aan de teelt. Daarnaast kan het voor de producent fout gaan terwijl er nog helemaal geen schade bij
derden is opgetreden. Als een ethische hacker aantoont
dat een product onveilig is, is het immers niet ondenkbaar dat het product teruggeroepen moet worden.
Hoe moet je als verzekeraar de veiligheid van digitale
producten beoordelen? Idealiter overhandigt de producent een keurmerk dat aantoont dat zijn product
digitaal veilig is. Ondanks dat hierover door de politiek
en belangengroeperingen veelvuldig wordt gesproken,
bestaat zo’n keurmerk nog niet. Ondertussen zijn er
wel best practices die men kan volgen. Zo is het belangrijk dat producten gepatched kunnen worden, anders
gezegd, dat er software updates beschikbaar worden
gesteld zodat de producten ook tegen de nieuwste
bedreigingen zijn beschermd. Bij voorkeur worden de
patches automatisch door de producenten geïnstalleerd zodat de klant hier geen omkijken naar heeft. Een
ander voorbeeld van een best practice is, dat het instel-

door Joppe Willeboordse, Senior
Underwriter Cyber HDI Global

len van een sterk wachtwoord vereist is om het product
in gebruik te kunnen nemen. Dit voorkomt dat gebruikers de fabrieksinstellingen niet aanpassen en het zo
hackers wel heel gemakkelijk maken.
Overigens rust op de gebruiker ook een zorgplicht om
het product op een veilige manier en in een veilige omgeving te gebruiken. Maar welke zorgvuldigheid mag
men precies verwachten van de gebruiker? En welke
schade is voorzienbaar voor de producent ten tijde van
de ontwikkeling van het product? En als een hacker
echt zijn best doet komt hij overal binnen, toch?
Al met al leveren de voortdurende ontwikkelingen op
het gebied van techniek, het dreigingsbeeld en regelgeving een zeer complex risicobeeld op. Daarom organiseert HDI regelmatig sparringsessies met eindklanten
en het intermediair waarmee wordt samengewerkt om
gezamenlijk deze complexe wereld van cyberrisico’s in
kaart te brengen. Complexiteit in haar simpelste vorm,
daar draait het binnen HDI om. <
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Cyberrisico’s: bewustwording is de sleutel
Cyberincidenten zijn helaas onderdeel van onze dagelijkse realiteit. Maar we zien nog te vaak dat organisaties
cyberrisico’s onderschatten. Bewustwording blijkt een cruciale factor bij het beperken van de risico’s én de
schade.
Chubb behandelt al bijna twee decennia cyberclaims.
We zien wat voor soort cyberincidenten gerapporteerd
worden, wat de oorzaken zijn en de schade is. We stellen deze data sinds kort beschikbaar via ChubbCyberIndex.com. Op deze site kan iedereen zien hoe cyberdreigingen zich ontwikkelen en wat bijvoorbeeld de
risico’s zijn voor specifieke sectoren. Een greep uit de
ontwikkelingen:
• Het aantal cyberclaims is tussen 2009 en 2017 met
933% gegroeid.
• Menselijke fouten zijn in bijna een derde van de
gerapporteerde cyberincidenten een van de belangrijkste oorzaken.
• Het aantal ransomware gevallen groeit. Niet alleen
worden steeds grotere geldsommen gevraagd, ook
de impact op de bedrijfscontinuïteit is groot.
We merken dat de Chubb Cyber Index organisaties veel
inzicht biedt en dat dit helpt om het bewustzijn over cyberrisico’s te vergroten. Dat is belangrijk: als organisaties zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s die zij
lopen of de impact van een cyberincident onderschatten, is het moeilijk om de juiste preventieve maatregelen te nemen.

Pre-incidentdiensten
Daarom helpen we onze verzekerden graag. Niet alleen
als zij onverhoopt getroffen worden door een incident,
maar juist ook vooraf, zodat zij hun risico’s kunnen verkleinen en zich beter kunnen voorbereiden op een mogelijk incident.

DROGEN

VERWARMEN

VENTILEREN

VOCHTMETEN

Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl

Samen met SQNetworks, Kahuna en International Security Partners (ISP) bieden we verzekerden de mogelijkheid een technologische en/of organisatorische
scan af te nemen. De pre-incidentdiensten bieden hun
inzicht in hun actuele cyberrisico’s en laten zien wat ze
kunnen doen om die te verkleinen. Daarnaast kunnen
zij tegen gereduceerd tarief aanvullende diensten en
producten van deze partners afnemen:
• Organisatorische scan: deze scan door ISP richt zich
vooral op het menselijk handelen: is er bijvoorbeeld
wachtwoordbeleid en training voor medewerkers?
Zijn er richtlijnen voor gebruik van eigen smart-

door Lars Springeling, Senior Underwriter Cyber (links) en Kim Martins Neto, Underwriter Cyber bij Chubb

phones en tablets, en is er een goede crisismanagementstructuur?
• Technologische scan: deze scan biedt inzicht in de
risico’s en kwetsbaarheden van de IT-omgeving. Deze
scan wordt aangeboden door SQNetworks (gespecialiseerd in middelgrote en kleinere organisaties) en
Kahuna (gespecialiseerd in grote organisaties).
De diensten worden exclusief aangeboden aan verzekerden die een beroepsaansprakelijkheidspolis voor
ICT-bedrijven en/of cyberverzekering van Chubb hebben.

ChubbCyberIndex.com
Bezoek ChubbCyberIndex.com om inzicht te krijgen in
de risico’s per sector (bijvoorbeeld productie, zorg of
onderwijs) en per bedrijfsgrootte. De Index wordt om
de week geüpdatet en zal uiteindelijk real-time inzicht
geven. <

Over Chubb
Chubb is de grootste beursgenoteerde Property & Casualty verzekeraar ter wereld. Met vestigingen in 54 landen biedt Chubb schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen, persoonlijke
ongevallenverzekeringen, aanvullende verzekeringen bij ziekte, herverzekeringen en levensverzekeringen aan een diverse groep zakelijke en particuliere klanten. Uitgebreide verzekeringsexpertise en ervaring stellen Chubb in staat risico’s op deskundige wijze te beoordelen, te
accepteren en te managen.
De Chubb Cyber Index is nu nog gebaseerd op Amerikaanse data; op termijn zullen ook Europese data toegevoegd
worden. De trends die de Index momenteel laat zien, zijn erg vergelijkbaar met die in Europa.

www.schade-magazine.nl

59

schadebedrijvigheden

Autoschade Herstel Lokerse
sluit aan bij AHG

Autoschade Herstel Lokerse uit Middelburg is aangesloten bij de schadeherstelketen Autoschade Herstel Groep. De nieuwe franchisenemer
van AHG werd in 2015 door Henk en Kees Lokerse opgericht. Op de
foto tekenen Henk Lokerse (links, directeur/eigenaar Autoschade Herstel Lokerse) en Guus van Dreven (directeur AHG) de overeenkomst
(zie verder website 3-10).

Officiële opening Corins-kantoor

Cunningham Lindsey
heet nu Sedgwick

Sedgwick heeft bekendgemaakt dat de dienstverlening van het overgenomen Cunningham Lindsey Nederland wordt geïntegreerd en dat
alle activiteiten sinds september jl. worden geboden onder de naam
Sedgwick. Daarmee heeft Sedgwick nu 21.000 deskundigen in dienst
verspreid over 65 landen, die wereldwijd diensten leveren aan werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, makelaars, verzekeringnemers
en consumenten (zie verder website 5-9).

FOCWA en BOVAG gezamenlijke
branchenorm van kracht

De gezamenlijke branchenorm voor schadeherstellers is per 1 oktober
van kracht. De brancheorganisaties FOCWA en BOVAG kondigden de
komst van één norm al eerder dit jaar aan. Afgelopen maanden is met
marktpartijen uit de sector hard gewerkt aan de invulling van de norm.
FOCWA en BOVAG geven aan hiermee de kwaliteit van het vakmanschap te borgen. Voor een erkenning moeten schadeherstelbedrijven
zich iedere twee jaar opnieuw laten auditen (zie verder website 28-9).

Gebr. Sluyter overgenomen
door Ecclesia
De Ecclesia Gruppe, een internationale verzekeringsmakelaar, heeft
zijn positie in de Nederlandse markt verstevigd door de overname per
1 oktober 2018 van de Rotterdamse verzekeringsmakelaar Gebr. Sluyter. Door de overname is Gebr. Sluyter onderdeel geworden van de in
Detmold (Duitsland) gevestigde Ecclesia Gruppe, waartoe in ons land
ook Concordia de Keizer en Finance & Insurance behoren (zie verder
website 1-10).

Op 28 september werd voor de 5e keer een bijeenkomst van LetselVrouwen georganiseerd. De lustrumbijeenkomst werd gehouden bij
De Bureaus in Utrecht. LetselVrouwen is een informele netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de letselschadebranche en is
een platform voor vrouwen die werkzaam zijn in de verschillende disciplines van het vakgebied. Op de foto van links naar rechts Ellen van
den Berg, Diny de Neef, Annemiek van Reenen-ten Kate, Nadia Haase,
Francie Peters, Ellis Verhoeven (zie verder website 29-9).

Met de onthulling van een bronzen kunstwerk van kunstenares Margot Homan is het nieuwe kantoor van Corins aan de Amsterdamse
Gatwickstraat officieel in gebruik genomen. Op de foto van links naar
rechts lid raad van bestuur a.s.r. Michel Verwoest en Corins-directieleden Paula Tewes, Edwin Hoffschlag en Victor van de Lest.
De Amsterdamse beursassuradeur viert dit jaar zijn 15-jarig jubileum
en is het afgelopen jaar in omvang verdubbeld naar een jaaromzet van
ruim 60 miljoen euro. Corins is sinds 2016 een 100% dochter van a.s.r.
Na de overname heeft a.s.r. zijn eigen beursportefeuille ondergebracht
bij Corins. Na de overname van Generali Nederland door a.s.r. zijn de
beursportefeuilles en de deskundigheid op dit gebied van Generali en
Corins gebundeld. Het beursteam bestaat nu uit ruim 25 medewerkers. Corins sluit brand-, transport- en aansprakelijkheidsverzekeringen via circa 65 assurantiemakelaars (zie verder website 2-10).
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Mees & Zoonen heet nu Victor
Mees & Zoonen heeft zijn naam gewijzigd in Victor Insurance Nederland. Deze stap is onderdeel van een wereldwijde operatie waarbij de
volmachtbedrijven binnen Marsh & McLennan Companies zich verenigen in Victor Insurance. “Hiermee is het grootste volmachtbedrijf ter
wereld ontstaan”, aldus Victor Insurance Nederland (zie verder website 10-9).

De volmachtbedrijven UMG Assuradeuren B.V. en Jacobs & Brom B.V.
zijn per deze maand verdergegaan onder de naam One Underwriting
B.V.

Lustrum LetselVrouwen

SRC is verhuisd

Het Schade Regie Centrum (SRC) is verhuisd naar Roosendaal. Door
de groei in het aantal opdrachten en door personele uitbreiding werd
het pand in Wouw te klein. Het nieuwe pand in Roosendaal beschikt
over diverse kantoorruimtes met uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast is er ook een ruime bedrijfshal aanwezig die vooral dient voor
opslag. Het nieuwe adres is: Borchwerf 9 A, 4704 RG Roosendaal (zie
verder website 27-9).

Volmachtbedrijven Aon verder
onder naam One Underwriting

Poliskraker uitgebreid
met BCA-module
Poliskraker.nl biedt heeft polisvoorwaardenvergelijkingen van BCAverzekeringen (Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekeringen) als nieuwe module toegevoegd. Vanaf de start betreft
het een vergelijking van de BCA-verzekeringen van 3 verzekeraars.
Het betreft AIG, HDI en Markel. Daar zullen op korte termijn nog de
polissen van twee andere verzekeraars aan worden toegevoegd. De
Module BCA is ontwikkeld in samenwerking met Rupununi Advies B.V.
(zie verder website 17-9).

Het volmachtbedrijf voor zorgverzekeringen van UMG, voorheen uitgevoerd vanuit de rechtspersoon ‘IAK Volmacht B.V.’, heet voortaan One
Underwriting Health B.V. De wijzigingen vinden plaats in het kader van
de overname van UMG door Aon vorig jaar. Met deze stap bundelen de
volmachtbedrijven hun kennis en ervaring. One Underwriting is een
internationaal label van Aon. Het volmachtbedrijf in ons land heeft de
bevoegdheid om namens 50 risicodragers op te treden. Ron Gardenier
(foto) is Chief MGA (Managing General Agent) van One Underwriting
B.V. (zie verder website 24-9).

Randstad Personenschade opent
afdeling voor schades in Turkije
Het interculturele letselschadebureau Randstad Personenschade
opent een afdeling die zich gaat richten op het regelen van schades in
Turkije. Daartoe heeft Randstad advocaten zich gevestigd in Istanbul
en Izmir.
Voor de behandeling van de schades in Turkije is het bedrijf EUROASIA
Legal Assist Ltd. opgericht, dat vanuit Nederland wordt aangestuurd.
De afdeling Turkije-schades van Randstad Personenschade zal voornamelijk werken in opdracht van aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars voor schaderegelingen (zowel letsel als materieel
en zowel verhaals- als WA-schades), toedrachtsonderzoek, fraude-onderzoek en gerechtelijke procedures (zie verder website 10-9).
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NIVO NOORD wordt de NIVO groep
Begin van deze maand heeft NIVO NOORD een naamswijziging doorgevoerd. De nieuwe naam van deze dienstverlenende organisatie is ‘de
NIVO groep’.

Deze bijzondere avond werd aangeboden door de sponsoren Schouten Zekerheid, Kennedy Van der Laan, HDI, Sedgwick en de VNAB. Het
is de start van een hopelijk mooie traditie voor Young InSurance. Voor
een tweede editie werd alvast de eerste vrijdag van oktober 2019 in de
agenda’s genoteerd (zie verder website 15-10).

70-jarig jubileum
Federatie van Assurantieclubs

Eerder werd het dienstenpakket van Facilitaire Dienstverlening, Specialistische Reiniging en Calamiteitendiensten al uitgebreid met een
nieuwe tak: Asbest & Milieutechniek. Algemeen directeur Annette van
der Meulen legt uit hoe de nieuwe naam ontstaan is: “Na de toevoeging van de asbestsanering vonden we de naam NIVO NOORD niet langer passend. We hebben een heel breed aanbod van diensten, we zijn
veel meer dan een schoonmaakbedrijf. We zochten daarom een naam
die dat beter vertegenwoordigt. Bovendien was de regio-aanduiding
’NOORD’ al geruime tijd niet meer volledig. Maar NIVO heeft zoveel
naamsbekendheid, die wilden we niet helemaal loslaten. De nieuwe
naam ‘de NIVO groep’ biedt heel veel mogelijkheden om te groeien.
Het is op de toekomst gericht, hier kunnen we weer een hele poos
mee vooruit”, aldus Van der Meulen. Bij deze nieuwe naam hoort ook
een bijpassende nieuwe huisstijl. In het volgende nummer meer over
NIVO Groep.

De Federatie van Assurantieclubs heeft
met de leden van de elf aangesloten assurantieclubs het 70-jarig jubileum gevierd. Dat gebeurde in Wijnhuis Robbers
& van den Hoogen in Arnhem. “Samen
met enthousiaste vakgenoten bouwen
de Federatie en de assurantieclubs aan
vakontwikkeling en netwerk”, zo wordt
omschreven waar men voor staat.
Tijdens het jubileum overhandigde
Gérard Teurlings (links) de voorzittershamer aan Bert Sonneveld. Gérard Teurlings blijft nog bestuurslid tot 2020 in verband met een goede overdracht. De overige bestuursleden zijn Erik van den Berg, Edward van
Gilst, Maurice Smit, Patrick Janssen, Ralph Cadier, Roderik Rietsema
en Wim Maas.
“Een 70-jarige. Daar hoort een traktatie bij. Het is een traktatie waarin
samenwerking en toekomst centraal staan. Het heeft te maken met
kennisdelen. En het onderstreept de toegevoegde waarde van de Federatie: alle leden van de aangesloten assurantieclubs krijgen tot 1
april 2019 als cadeau een gratis abonnement op Federatie PA Pro. Dat
is een Permanent Actueel tool”, aldus de jubilerende Federatie.

Eerste Young InSurance gala
Diefstalmeter van KIWA SCM
Kiwa SCM heeft het ‘Diefstalmeter Magazine’ gelanceerd, een acht
pagina’s tellende brochure met de autodiefstalcijfers van 2017. Vorig
jaar was het totale schadevolume door diefstal van auto’s bijna 194
miljoen euro, zo meldt KIWA SCM.

Op vrijdagavond 5 oktober heeft initiatiefnemer Jong Schouten Zekerheid in samenwerking met Young InSurance en de VNAB, het allereerste Young InSurance gala gehouden in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.
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Inzicht kan verkregen worden in het diefstalrisico van een bepaalde
auto door middel van de zogenoemde Diefstalmeter. “Met de Diefstalmeter ziet u in één oogopslag de effectiviteit van gecertiﬁceerde voertuigbeveiliging in een personenauto. Vul een kenteken in of zoek op
merk, type en bouwjaar en de website laat het diefstalrisico zien zónder en mét VbV-SCM certiﬁcaat. Ook wordt er meteen een risicoklasse
aan de uitkomst gehangen, die aangeeft of de auto makkelijk of moeilijk te stelen is.” (zie verder website 12-10)

Donderdag 1 november
• Aansprakelijkheid in Medische Zaken (1, 15 en 29
nov.), Studiecentrum Kerckebosch, Hotel van de
Valk Breukelen
• VNAB marktdiner, Grand Hotel Huis ter Duin,
Noordwijk
• Bijeenkomst over het thema-onderzoek
Claimafhandeling, Stichting toetsing verzekeraars,
bijeenkomst vindt plaats bij keurmerkhouder NV
Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken in Den Haag
• Impact van zelfrijdende auto’s op de Nederlandse
(verzekerings)markt, Insurance Academy, Verbond
van Verzekeraars, Den Haag
• Marketing Event, en ICT day en HRM day, Automotive Management, PG1 Summit, Zaandam
• Affectieschade, NIS, te gast bij Waarborgfonds
Motorverkeer / de Vereende, locatie Boerderij Het
Lansingerland
Maandag 5 november
• Beursborrel, aangeboden door Chubb, VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Aansprakelijkheidsmiddag 2018, uitsluitend voor
leden van Verbond van Verzekeraars, Den Haag
Dinsdag 6 november
• FRAUD Talks, FRISS, Eye Film Museum,
Amsterdam
Woensdag 7 november
• Algemene Ledenvergadering Adfiz
• NN Makelaars seminar, Nationale-Nederlanden,
VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 8 november
• Brexit-seminar, CMS Insurance sectorgroep in
samenwerking met Lloyd’s, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
Maandag 12 november
• Opleiding De Nieuwe Risico Professional,
Dukers & Baelemans, Utrecht
Donderdag 15 november
• BosBoon Beaujolaisparty, BosBoon Expertise,
VOC Café in de Schreierstoren, Amsterdam
• EMN Beaujolaisparty, EMN, Golfbaan De Hooge
Rotterdamsche, Bergschenhoek
• Van het gas af! POV-preventiedag 2018, Platform
Onderlinge Verzekeraars van het Verbond van
Verzekeraars, Buitenplaats Sparrendaal Driebergen
Dinsdag 20 november
• am:dag, am:, Van Nellefabriek, Rotterdam
• Nationaal Congres Brandpreventie, bouwkundige brandpreventie, Brandpreventie Academy, De
Oude Duikenburg, Echteld
Woensdag 21 november
• Nationaal Congres Brandpreventie, brandbeveiligingsinstallaties, Brandpreventie Academy,
De Oude Duikenburg, Echteld

• European Risk Management Awards galadiner,  
FERMA en vakblad Commercial Risk Europe,
Brussel
Donderdag 22 november
• De Letselschade Raadsdag
• LRGD-symposium, de deskundige in Europa, Hotel
Houten-Utrecht, Houten
• OSB-Congres 2018 ‘Schoonmaakbranche in beweging’, Louwman Museum, Den Haag
• Lezing over het juridisch speelveld waarin
schadebehandelaars en schade-experts zich steeds
bevinden (aansluitend borrel), Young InSurance,
advocatenkantoor Ploum, Rotterdam
Dinsdag 27 november
• IMPEX Day, Automotive, Caballero Fabriek, Den
Haag
Maandag 10 december
• Algemene Ledenvergadering VNAB, VNAB kennisen ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Beursborrel, aangeboden door NationaleNederlanden, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 13 december
• Kerstborrel, RSA, The Hospitality Club, Rotterdam
Vrijdag 14 december 2018
• De impact van de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) zoals opgenomen in de Wft, UvA
Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS),
Amsterdam
Maandag 17 december
• Opleiding De Nieuwe Risico Professional, Dukers &
Baelemans, Utrecht
Dinsdag 9 januari 2019
• VNAB nieuwjaarsreceptie 2019, VNAB, Werkspoorkathedraal, Utrecht
Woensdag 10 april
• NVGA, algemene ledenvergadering (uitsluitend
voor leden), aansluitend Marktdag georganiseerd
door NVGA samen met het Verbond van Verzekeraars, Louwman Museum, Den Haag

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@schade-magazine.nl (de redactie behoudt
zich het recht voor aangemelde evenementen niet op
te nemen; aan opname in deze agenda zijn geen kosten
verbonden).

s c h a d e t r a n sfe r s

Bij de DUPI Group is Robin Adriaansen
(foto) per 1 oktober in dienst getreden
als underwriter CAR/Engineering voor de
DUPI Underwriting Agencies. De afgelopen acht jaar werkte Robin Adriaansen
voor Aon, laatstelijk als makelaar bij de
afdeling die zich bezighoudt met Bouw en Techniek.
Robin (30) heeft een masters afgerond op het gebied
van marketingmanagement aan de Universiteit van
Tilburg. Sinds begin deze maand is DUPI Underwriting
Agencies niet alleen werkzaam vanuit het hoofdkantoor
in Rotterdam, maar ook vanuit een per 1 oktober jl.
nieuw geopend kantoor in Amsterdam aan de Herengracht 257.
Per 1 oktober 2018 is François Goffinet
(foto) aangetreden als Chief Transformation Officer (CTO) van CED Group. Hij is
daarmee naast de CEO en CFO de derde
bestuurder in de Raad van Bestuur. Met
zijn aanstelling geeft CED aan in te zetten
op een versnelde (digitale) transformatie van de organisatie, zoals die enkele jaren geleden is ingezet. De
tweetalige Belg François Goffinet (47) heeft zijn sporen
verdiend in de financiële sector. Na zijn studie aan de
Solvay Business School in Brussel liep zijn carrièrepad
langs KMPG, Bain & Company (consultant financial
services, en in tweede instantie partner), Barclays Bank
in Londen (Head of Strategy) en diverse seniorrollen bij
Euroclear (zie verder onze website van 1-10).
Pascal Hogenboom (foto) heeft zich bij Avida International aangesloten als Associate Partner.
Avida International is een onafhankelijk
managementadviesbureau dat zich richt
op de vermogensbeheersector. Daarnaast
zal hij zich ook verbinden aan Strategia
Worldwide, een in Londen gevestigd adviesbureau gespecialiseerd in risico- en crisismanagement. Pascal Hogenboom is voormalig CEO van Aon
Hewitt in Nederland, lid van de raad van bestuur van
Aon Groep Nederland, executive board member van het
Aon Hewitt EMEA management team en lid van de raad
van bestuur van het Europese pensioenfonds “United
Pensions” (zie verder onze website van 1-10).
Chubb heeft drie underwriters (acceptanten) aangenomen. Cécile Vassart (foto) versterkt het
cyberteam als Senior Cyber Underwriter.
Ze rapporteert aan Daniël Jacobs, Cyber
Manager Benelux. Cécile (39) heeft ruim
vijftien jaar ervaring in de verzekeringswereld, zowel bij verzekeraars als makelaars. Meest recent werkte ze als Practice
Leader Financial Lines bij Willis Towers Watson. Nadir
M. Mohamed (foto) zal zich als Life Science Underwriter bezighouden met aansprakelijkheidsverzekeringen voor onder andere biotech
en gespecialiseerde farmaceutische
bedrijven. Nadir (29) zal rapporteren
aan Johan Broeders, Casualty Manager
Benelux. Nadir heeft een achtergrond in
rechten en werkte de afgelopen vijf jaar als Junior Broker Liability bij Aon België, waar hij zich onder andere
richtte op klanten in de gezondheidszorg. Julie Vande
Wiele (foto) is gestart als Senior Casualty Underwriter
en rapporteert aan Johan Broeders,
Casualty Manager Benelux. Julie (45)
heeft bijna twintig jaar ervaring in de
verzekeringssector. Ze werkte eerder als
Casualty underwriter bij Winthertur en
Fortis Corporate Insurance, en als Senior
Casualty Advisor bij verzekeringsmakelaars Gras Savoye (nu Willis Towers Watson), Aon en
Marsh (zie verder onze website van 5-10).
www.schade-magazine.nl
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Hans Stoffels (foto) is vanaf 8
oktober werkzaam bij Allianz
Global Corporate & Specialty
SE (AGCS) als Senior Underwriter Financial Institutions in
Nederland, België en Luxemburg. Hij rapporteert aan Sofie Temmerman,
Financial Lines Manager Benelux. In de
periode voor AGCS was Hans (46) sinds 2000
werkzaam bij AIG waar hij diverse functies
vervulde. Initieel als Commercial Crime &
Loyalty Insurances Underwriter, vervolgens
Financial Institutions Underwriter waarna
Hans Underwriting Officer Financial Institutions werd in 2012. Hij begon zijn verzekeringscarrière bij Marsh (Employee Benefits)
(zie verder onze website van 1-10).

Judith hooge Venterink
(foto) is in dienst getreden als
advocaat bij Van der Zwan
Advocaten. Zij was werkzaam
als advocaat bij Van Steenderen Mainport Lawyers B.V. Mr.
Judith hooge Venterink (28) is
bij Young InSurance Nederland bestuurslid
en commissielid voor Match InSurance (zie
verder onze website 18-9).
Koen van der Grond (foto)
is bij TVM verzekeringen
Manager Schade Logistiek &
Transport geworden. Koen (59)
was sinds april 2015 werkzaam
voor HDI Global SE, eerst als
Manager Sales & Volmachten en in de laatste
functie als Manager Project Management.
Daarvoor werkte hij onder meer bij DMI,
Novisource, Delta Lloyd en a.s.r. (zie verder
onze website 11-9).

Sietze Rozema (foto) is per
1 september jl. in dienst
gegaan bij Goudse Verzekeringen als Senior Productmanager Inkomensverzekeringen. De afgelopen elf jaar
werkte Sietze (56) als interimprofessional
marketing en communicatie via Brunel
(zie verder onze website 6-9).
Pieter Benschop (foto) zal
per 1 december aanstaande
bij AREPA terugtreden als
executive director. In de tussentijd heeft het bedrijf de
gelegenheid te zoeken naar
een opvolger. Na 1 december tot 1 februari
2019 zal Benschop aan het bedrijf verbonden blijven als consultant om de transitie
naar de nieuwe situatie te begeleiden (zie
verder 5-9-2018).
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‘Met de 30 meter lange roterende
as en verschillende borstels
kan het kanaal voor 95 procent
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nodig steigers.

Voor een compleet overzicht van vacatures: www.schade-magazine.nl/vacatures
- Advertorial -
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volg ons ook op twitter en facebook:
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine

Waarom Polygon?
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.
• Passie

• Integer

• 60 jaar ervaring

• Inlevingsvermogen

• 24/7 bereikbaar en beschikbaar

• Wereldwijd netwerk

• Deskundigheid

• Excellente dienstverlening

• Duurzaam

Kies Polygon
0800 – 68 68 377
0800 – 68 68 377
Polygon beperkt en beheerst
de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl
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Always By Your Side.

		

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING

PREVENTIEVE REINIGING

INSPECTIES

TRAINING & ADVIES

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van
AREPA Nederland zijn ondergebracht in vier divisies, elk met een eigen expertise:
 AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van
techniek na calamiteiten.
 AREPA Maintenance & Services voert reinigingswerkzaamheden uit in het kader
van onderhoud.
 AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties,
machines en apparatuur.
 AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied van
elektrische veiligheid.
Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Specialists in Technology
www.arepa.nl
Amersfoort | Alkmaar | Eindhoven | Meppel | Rotterdam | T +31 (0)33 453 50 30
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