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Rotterdam, 19 december 2013
Betreft: NIVRE- uitnodiging Seminar “Fraude bij AVB- en CAR-schades

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Onder auspiciën van het branchebestuur Aansprakelijkheid Technische Varia/Agrarisch organiseert het
NIVRE op woensdag 5 februari 2014 het seminar

Fraude bij AVB- en CAR-schades
Doelgroep
Deze bijeenkomst is expliciet bedoeld voor alle (kandidaat) Register-Experts ingeschreven in de branche
Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch.
Inhoud
Al geruime tijd is fraude een belangrijk aandachtspunt voor verzekeraars, in het bijzonder bij propertyschaden. Property-experts worden inmiddels geacht bij hun werkzaamheden te letten op indicatoren die op
fraude kunnen duiden en, als zij fraude vermoeden, daarvan melding te maken bij hun opdrachtgever.
Bij aansprakelijkheidsschades, die worden behandeld onder bijvoorbeeld een AVB- of sectie 3 van een CARverzekering, lijkt er ook in toenemende mate aandacht te komen voor fraude, ondanks het feit dat degene die
profiteert van een eventuele verzekeringsuitkering, de claimant, altijd een ander is dan de verzekerde. Toch
lenen ook aansprakelijkheidsschades zich in beginsel voor fraude, waarbij zowel de verzekerde als de
claimant er belang bij kunnen hebben om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn; de verzekerde bijvoorbeeld omdat het commerciële belang hem dwingt tot betaling van de schade en de wederpartij omdat deze er
financieel beter van kan worden. Voorstelbaar is zelfs dat verzekerde en claimant samenwerken om de
verzekeraar om de tuin te leiden.
Het begrip “fraude” is echter niet eenduidig. Daar waar het bij property-schade gaat om het geven van een
valse voorstelling van zaken door de verzekerde om daarmee een (hogere) verzekeringsuitkering in de wacht
te slepen, komen bij aansprakelijkheidskwesties de lezingen van de verzekerde en de wederpartij heel vaak
niet met elkaar overeen omdat het eigen belang nu eenmaal de percepties van feiten mede bepaalt en omdat
doorgaans verwijtbaarheid een rol speelt, een begrip dat niet alleen een feitelijke maar ook een ethische
component bevat, waarover verschillend kan worden gedacht. Bovendien is het eerder regel dan uitzondering
dat de claimant de schade hoger begroot dan dat deze uiteindelijk wordt vastgesteld omdat ook hierbij het
perspectief van de claimant anders kan liggen dan dat van de objectieve beoordelaar. Een dergelijk majoreren hoeft echter geenszins te betekenen dat er sprake is van het bewust geven van een valse voorstelling
van zaken.
Het Branchebestuur ATV van het NIVRE heeft daarom gemeend door middel van een seminar fraude bij
AVB- en CAR-schades meer onder de aandacht van haar leden te moeten brengen.
Sprekers
Drie sprekers zullen het onderwerp fraude in aansprakelijkheidskwesties vanuit verschillende invalshoeken te
belichten.
• Roelof Visscher, werkzaam bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond
van Verzekeraars zal ingaan op het beleid van verzekeraars ten aanzien van fraude en de ervaringen die in
het CBV zijn opgedaan;
• Robert Pessers, advocaat bij Van Traa Advocaten te Rotterdam, zal het juridische kader schetsen en
proberen handvaten te geven voor de praktijk;
• Goos Kroeze, Fraudecoördinator bij Nationale Nederlanden, zal vanuit zijn rijke ervaring ingaan op de
praktische kanten van fraude, gelardeerd met de nodige voorbeelden.

Programma
15:30 uur - 16:00 uur
16:00 uur - 16:05 uur
16:05 uur - 16:45 uur
16:45 uur - 17:30 uur
17.30 uur - 18.30 uur
18:30 uur - 19:15 uur
19:15 uur - 20:00 uur
20:00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Eerste spreker: Roelof Visscher
Tweede spreker: Robert Pessers
Buffet
Derde spreker: Goos Kroeze
Gelegenheid tot het stellen van vragen / discussie
Sluiting

Datum
Woensdag 5 februari 2014
Locatie
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
Het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten beschikt over ruime (gratis) parkeergelegenheid.
Kosten
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 75,00 excl. BTW, inclusief diner en koffie/thee/water.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 PE punten en een NIVRE - bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 100 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement
wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 5 februari 2014.

Met vriendelijke groet,

Branchebestuur ATV/Agrarisch

