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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch van het NIVRE nodigen wij u
van harte uit voor deelname aan het seminar

“Loss adjusting”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Aansprakelijkheid-Technische
Varia /Agrarisch en in de branche Brand
: woensdag 2 november 2016
: 15.00 uur tot 20.00 uur
: Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: € 65,00, exclusief BTW
: 2

Inhoud / Sprekers
De rol die Nederlandse experts spelen bij schades verschilt aanmerkelijk van de taak die vakgenoten
hebben in met name Angelsaksische landen. Het meest in het oog springende verschil is het feit dat
Nederlandse experts in beginsel slechts feiten rapporteren en zich van polis-interpretatie dienen te
onthouden, terwijl met name Engelse loss adjusters niet alleen toedrachtsonderzoek doen en schade
vaststellen maar ook bepalen of er al dan niet sprake is van polisdekking en (in voorkomende gevallen)
aansprakelijkheid. Er zijn echter tekenen die erop wijzen dat het onderscheid tussen experts en loss
adjusters in Nederland begint te vervagen, zeker daar waar buitenlandse verzekeraars, in het bijzonder
verzekeraars die actief zijn op de Londense markt, bij een schade zijn betrokken. Er zijn echter ook al
Nederlandse verzekeraars die schades beneden een bepaald bedrag volledig door derden laten
afhandelen.
Het leek het NIVRE daarom goed om door middel van een seminar eens uitgebreid aandacht aan deze
materie te besteden. In dit seminar zullen de volgende sprekers acte de présence geven:
- Malcolm Hyde, Executive Director van het Engelse Chartered Institute of Loss Adjusters ( CILA), zal een
introductie houden over loss adjusting, inclusief de rol die loss adjusters spelen temidden van de andere
betrokken partijen, te weten verzekerden, tegenpartijen, makelaars en verzekeraars. Malcolm zal zich in
zijn bijdrage concentrereren op die aspecten van het werk van loss adjusters, die significant verschillen
van het werk van experts.
- Michiel Jongeneel, Senior Property Expert bij Cunningham Lindsey Nederland, zal ingaan op de
Angelsaksische invloeden die langzaamaan de Nederlandse markt lijken binnen te dringen.
- Peter de Koning, Manager Property- en Aansprakelijkheidsschades bij Raetsheren van Orden, zal de
voor- en nadelen van het Engelse en Nederlandse systeem becommentariëren vanuit het perspectief
van de makelaar.
- Sharon van Herel, Director Claims bij HDI-Gerling Global, zal de voor- en nadelen van het Engelse en
Nederlandse systeem becommentariëren vanuit het perspectief van de verzekeraar.
Dagvoorzitter is Tef Tevonderen, expert productaansprakelijkheids- en recallschades bij Cunningham
Lindsey Nederland.

Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.05 uur
16.05 - 16.35 uur
16.35 - 17.00 uur
17.00 - 17.30 uur
17.30 - 18.00 uur
18.00 - 18.30 uur
18.30 - 20.00 uur
20.00 uur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Malcolm Hyde
Presentatie Michiel Jongeneel
Korte pauze
Presentatie Peter de Koning
Presentatie Sharon van Herel
Paneldiscussie / gelegenheid tot het stellen van vragen
Broodjesbuffet
Sluiting

Deelname
Aan het seminar kunnen maximaal 150 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen een 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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 2 november a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

EvdV 20-09-2016

