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Een nieuwe fase
Partir c’est mourir un peu? Aan dit bekende Franse gezegde moest ik denken nu we aan de
vooravond staan van ons vertrek uit ‘Gebouw Eik’, ons kantoorpand waar we inmiddels 20 jaar
gevestigd zijn. Als alles volgens plan verloopt, dan nemen we in de loop van volgende maand
onze intrek in onze nieuwe ‘thuishaven’ aan de Boompjes in Rotterdam. Het nieuwe kennisen ontmoetingscentrum voor de verzekerings- en expertisebranche, waar we samen met onze
huidige bovenburen, de VNAB, straks dezelfde etage zullen bewonen.
Als een pand zou kunnen praten, dan heeft ‘Gebouw Eik’ heel wat te vertellen. Er is hier in al
die jaren flink vergaderd, gepraat, (af en toe hevig) gediscussieerd, gelachen, maar ook hard
gewerkt. Met als primaire doel de belangen van de (expertise)beroepsgroep zo goed mogelijk
te behartigen. Door enerzijds hoge toelatings- en ‘bijblijf’-eisen te stellen aan de inschrijving in
het NIVRE Register – en zo het kaf van het koren te scheiden – en anderzijds door al die sterke
punten en voordelen van de ingeschrevenen naar de markt en andere stakeholders toe uit te
dragen.
Ik durf dan ook te stellen dat we er mede hierdoor in geslaagd zijn het NIVRE en al die
beroepsgroepen waarvoor we inmiddels staan, op de kaart te zetten. Het is één van de redenen
waarom wij met voldoening terugkijken over wat er is bereikt. Met de naderende verhuizing naar
de Boompjes – waar zeker ook weer een ‘Eik’ tussen zal zitten - staan we aan vooravond van een
nieuwe fase in de geschiedenis van het NIVRE, een toekomst waarnaar ik verwachtingsvol en vol
goede moed naar uitkijk
Ook om een andere reden wordt 2016 voor ons als NIVRE en de ingeschrevenen in het register
een bijzonder jaar. Op 16 december 2016 is het namelijk op de dag af 25 jaar geleden dat het
NIVRE werd opgericht. Aan dit zilveren jubileum zal het gehele jaar op meerdere momenten
en verschillende plekken ruimschoots aandacht worden besteed. Zo zal o.a. het Rendez Vous
d’Expertise, dat op 7 april wederom plaatsvindt in de Utrechtse Jaarbeurs, een geheel andere
invulling krijgen dan u de afgelopen jaren van ons gewend bent. Het belooft een bijeenkomst te
worden die u zeker niet mag en wilt missen.
Kortom, 2016 belooft in meerdere opzichten een bijzonder jaar te worden. Ik kijk er naar uit!
Hoewel bij het schrijven van deze column, Sinterklaas nog langs moet komen, wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om u een mooie decembermaand en een voorspoedig 2016 toe te
wensen, zowel privé als zakelijk.
Henk Grootkerk
Directeur
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• nieuws
• meningen
• achtergronden
• bijeenkomsten

Laten zien dat we ertoe doen!
Begin dit jaar werd Hans Coffeng, werkzaam als CEO bij CED, binnen het NIVRE-bestuur
benoemd tot portefeuillehouder Marketing en Communicatie. Na een korte inwerken inleesperiode is hij, samen met collega-bestuursleden en de professionals van
het NIVRE-bureau, voortvarend aan de slag gegaan met de opzet van een marketingen communicatieplan, waarvan de eerste contouren inmiddels door het voltallige
NIVRE-bestuur zijn geaccordeerd. “Het is zaak dat we meer laten zien dat we er als
beroepsgroep toe doen!”

marketing

Géén berging is hetzelfde
In de vorige editie van De Register Expert werd aandacht besteed aan de bijzondere
samenwerking tussen een viertal expertisebureaus bij de gezamenlijk aanpak van
de ruim 200 schadeclaims als gevolg van het hijskraanincident in Alphen aan den
Rijn. Twee experts waren samen met vertegenwoordigers van de gemeente en de
bouwcombinatie ook betrokken in het projectteam, dat speciaal belast was met de
berging van de omgevallen kranen, brugdeel en overige materialen: Koos van der Wal
(Vanderwal & Joosten) en Juan Christoffels (Verweij & Hoebee Groep). In onderstaand
artikel belicht laatstgenoemde aan de hand van zijn ervaringen in Alphen aan den
Rijn het bijzondere karakter van het bergingswerk.

bijzondere expertise

Deelnemers enthousiast over training
‘De psychologie van het schadespel’
Dit jaar werd aan het brede scala kennisbijeenkomsten die in het kader van de
permanente educatie in NIVRE-verband worden georganiseerd, een bijzondere
training toegevoegd: ‘De Psychologie van het schadespel’, die speciaal voor het
NIVRE is ontwikkeld in samenwerking met Bleeker Training & Advies. In eerste
instantie voor de ingeschrevenen van de branche brand, maar inmiddels hebben ook
ingeschrevenen van andere branchegroepen deelgenomen aan één van de negen
sessies die dit jaar hebben plaatsgevonden.

training

Bijzonder seminar voor risicodeskundigen
Op woensdag 14 oktober jl. kregen de in het (geassocieerd) NIVRE Register
ingeschreven risicodeskundigen in meerdere opzichten een bijzonder programma
voorgeschoteld met als titel ‘Hittestraling, isolatie en brandoverslag’. Ten eerste de
locatie: Het trainingscentrum van de brandweer Oost-Nederland (Troned), onderdeel
van het innoverende veiligheidscentrum Twente Safety Campus op de voormalige
vliegbasis Twente. Daarnaast kregen zij enkele interessante presentaties en
praktijkcases voorgeschoteld en konden zij tijdens een palletbrand de ontwikkeling
van stralingswarmte ervaren.

risicodeskundigen
— www.nivre.nl —
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NIVRE-bestuur presenteert eerste contouren marketing- en communicatieplan

Laten zien dat we ertoe doen!
Begin dit jaar werd Hans Coffeng, werkzaam als CEO bij CED, binnen het NIVRE-bestuur benoemd tot portefeuillehouder
Marketing en Communicatie. Na een korte inwerk- en inleesperiode is hij, samen met collega-bestuursleden en de
professionals van het NIVRE-bureau, voortvarend aan de slag gegaan met de opzet voor van een marketing- en
communicatieplan, waarvan de eerste contouren inmiddels door het voltallige NIVRE-bestuur zijn geaccordeerd. “Het
is zaak dat we meer laten zien dat we er als beroepsgroep toe doen!”
Een eeuwenoude PR-wet luidt: be good and tell it. Dit
gaat volgens Coffeng zeker ook op voor het NIVRE
en voor de in het register ingeschreven schade- en
letselexperts, toedrachtonderzoekers, risicodeskundigen en
(bouwkundige) opnamedeskundigen. “We leveren elke dag
met z’n allen meer dan voortreffelijk werk af, zowel voor
onze opdrachtgevers als voor hun (gedupeerde) klanten. Ik
heb echter sterk de indruk dat binnen de markten waarin we
opereren de kennis en toegevoegde waarde van een schadeexpert niet voldoende door iedereen wordt gezien. Daarom
is het wenselijk dat we dit onvolledige beeld van onze
beroepsgroep proberen om te buigen. Niet alleen binnen de
verzekeringsbranche maar ook daarbuiten.”

Meerwaarde nadrukkelijker etaleren
Wat wil het NIVRE-bestuur bereiken met het nieuwe
marketing- en communicatieplan? Coffeng antwoordt: “In de
eerste plaats zowel het NIVRE als de geregistreerde experts
duidelijker etaleren door de meerwaarde te benadrukken.
Zodat alle marktpartijen en overige stakeholders beter zicht
hebben op de belangrijke rol van schade-experts bij schades
en experts meer de waardering toebedeeld krijgen die hen
toekomt.”
Hij licht toe: “Door onze know how en ervaring staan we
namelijk niet alleen vakinhoudelijk ons mannetje door
schades snel, goed en objectief vast te stellen en te regelen,
maar daarnaast hebben we ook empathisch vermogen om
gedupeerden zo nodig op uitstekende wijze emotioneel
bij te staan”, aldus Coffeng, die het jammer vindt dat die
meerwaarde niet door iedereen in de schadesector wordt
onderkend. “We doen ons als NIVRE en experts tekort als
we dit niet willen corrigeren door bestaande beelden in
positieve zin proberen om te buigen.”

Lobby en ambassadeurschap
Hoe denkt u bovengenoemde PR- en marketingdoelstellingen
te verwezenlijken? Er volgt een realistisch antwoord. “Het zal
iedereen duidelijk zijn dat we niet beschikken over grote
reclame- en promotiebudgetten. Een reden te meer om goed
na te denken over de vraag hoe we de beschikbare middelen
zo efficiënt en creatief mogelijk in kunnen zetten”, aldus
Coffeng, die daarbij twee ‘sleutelwoorden’ noemt: lobby en
ambassadeurs.

Hans Coffeng: “We willen zowel het NIVRE als de geregistreerde experts
duidelijker etaleren door de meerwaarde te benadrukken. Zodat alle
marktpartijen en overige stakeholders beter zicht hebben op de belangrijke
rol van schade-experts bij schades en experts meer de waardering toebedeeld
krijgen die hen toekomt.”

Met het oog op het eerste zegt hij dat hij NIVRE nog meer dan
nu reeds het geval is zich zou moeten willen profileren als
dé vertegenwoordiger voor de expertisebranche. “Daartoe
zullen we de komende tijd langs gaan bij alle stakeholders,
waaronder verzekeraars, intermediair, volmachten, bedrijven
en andere eigen risicodragers, overheden, branche- en
consumentenorganisaties. Daarbij zullen we als belangen
behartiger primair de rol en voordelen van de NIVRE RegisterExperts voor het voetlicht brengen.”
Daarnaast wijst Coffeng op de belangrijke rol die in het kader
van de profilering is weggelegd voor alle ingeschrevenen
in het NIVRE Register. “Wij zien voor iedere expert een rol
weggelegd als ambassadeur. Onderschat die kracht niet.
Het is de moeite waard dat verder uit te werken en te delen
met de verschillende branchebesturen om daarna ook de
ingeschrevenen verder te informeren. Tenslotte kan ik nu
reeds meedelen dat het zilveren (25-jarig) bestaan van het
NIVRE én de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand aan de
Boompjes volgend jaar mede als ‘kapstok’ zullen fungeren
voor de NIVRE-profilering. Wat dat betreft zou 2016 wel eens
een mooi ‘NIVRE-jaar’ kunnen worden.” l

— www.nivre.nl —
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Géén berging is hetzelfde

In de vorige editie van De Register Expert werd aandacht besteed aan
de bijzondere samenwerking tussen een viertal expertisebureaus
bij de gezamenlijk aanpak van de ruim 200 schadeclaims als
gevolg van het hijskraanincident in Alphen aan den Rijn. Twee
experts waren samen met vertegenwoordigers van de gemeente en
de bouwcombinatie ook betrokken in het projectteam, dat speciaal
belast was met de berging van de omgevallen kranen, brugdeel en
overige materialen: Koos van der Wal (Vanderwal & Joosten) en
Juan Christoffels (Verweij & Hoebee Groep). In onderstaand artikel
belicht laatstgenoemde aan de hand van zijn ervaringen in Alphen
aan den Rijn het bijzondere karakter van het bergingswerk. ”Géén
berging is hetzelfde. Het is telkens weer een enorme uitdaging om
een bergingsklus tot een goed einde te brengen.”
Bij het in de maritieme sector gespecialiseerde Verweij
& Hoebee krijgen ze op jaarbasis gemiddeld een tiental
bergingsopdrachten. Daarvan heeft Juan Christoffels, senior
surveyor en lid van het managementteam, er meerdere
begeleid. “Het zijn vrijwel altijd bijzondere klussen, die niet
alleen kennis van zaken vragen maar ook veel flexibiliteit, een
52
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groot improvisatievermogen, communicatieve vaardigheden,
overtuigingskracht, en vooral ook tact in het omgaan met
betrokkenen. Ook al zijn de belangen van de betrokken
partijen vaak verschillend is het zaak alle neuzen dezelfde
kant op te krijgen.”
Het managen van de verwachtingen is volgens hem daarbij
essentieel, want vaak hebben zowel opdrachtgevers als
gedupeerden een verkeerd beeld van het bergingswerk en
de tijd die het vergt. “Vaak wordt gedacht dat binnen enkele
dagen alles is opgeruimd, terwijl zeker bij grote calamiteiten
het bergingswerk - en daarmee de overlast voor omwonenden
- in de regel veel langer duurt”, benadrukt Christoffels, die
het vakmatig buitengewoon interessant zegt te vinden om
voor elke bergingsklus, die in zijn ogen per definitie complex
is, snel een passende adequate oplossing te vinden. “Je
moet soms snel handelen, zoals recentelijk bij de op het
Scheveningse strand vastgelopen vissersboot SCH3 Renzo.
Het schip dreigde in tweeën te breken, maar door snel een
berger, rijplaten, een kraan en een platte wagen te regelen
hebben we dat kunnen voorkomen.”

Over de vraag welke bergingsklus hem het meest is
bijgebleven hoeft de maritiem expert niet lang na te denken.
“Dat was het binnenvaartschip ‘No Limit’ die met zand
beladen nota bene tijdens zijn eerste vaart door midden brak
in de sluis van IJmuiden, die daardoor geruime tijd gestremd
was. Het was buitengewoon lastig om goed bij het schip
te komen en dus om het schip snel en goed te bergen. Al
is dat uiteindelijk toch goed gelukt”, blikt Christoffels terug,
die tijdens zijn vakantie direct aansluitend op de berging
geregeld werd herinnerd aan deze bergingsklus. “Op elke
vrachtwagen die we tegenkwamen stond ‘No Limit’ te lezen
en in welke gelegenheid je ook kwam werd de wereldhit van
‘Two Unlimited’ gedraaid. Inderdaad, die van ‘.....no no, no no
no no, there’s no limit...’

Alphen aan den Rijn
Ook de bergingsklus in Alphen aan den Rijn is er één die
de NIVRE Register-Expert uit de branche Scheepvaart en
Techniek niet snel zal vergeten. “In de eerste plaats is
deze schade vakmatig uitermate interessant. Vanwege de
omvang, de complexiteit, de vele betrokken partijen met
hun verschillende belangen, maar zeker ook de bijzondere
samenwerking tussen deze partijen en tussen de experts
onderling. Al snel werd besloten het werk op te splitsen in
twee projectteams: één die zich met de afwikkeling van de
vele, meer dan 200 schadeclaims bezig houdt en één voor de
berging van kranen, brugdek en andere materialen”, vertelt
Christoffels, die samen met collega-expert Koos van der
Wal, twee representanten van de bouwcombinatie en twee
vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn
deel uitmaakte van het bergingsteam. Daarin vervulde hij
een belangrijke coördinerende rol bij de berging en nam hij
hierin het voortouw. “Ik trad overigens als expert op namens
het hijskraanbedrijf, dat bij technische schades Verweij &
Hoebee al meer dan een halve eeuw inschakelt.”
Het bijzondere takelincident vond op maandag 3 augustus
jl. plaats in de namiddag. “Ik ben er nog dezelfde avond
naartoe gereden, maar kreeg geen toestemming om op
de locatie een kijkje te nemen. De volgende ochtend zat
ik bij het kraanbedrijf om te bespreken hoe we dit dossier
zouden ‘aanvliegen’. Op hetzelfde tijdstip zat mijn collega
Bruce Verweij met alle betrokken partijen bij de gemeente,
waarbij voor de gezamenlijke aanpak verdeeld over beide
projectteams werd gekozen.”

Aandachtspunten
Uiteindelijk moest het ‘bergingsteam’ 1,5 week wachten
voordat het van de plaatselijke autoriteiten toestemming

Juan Christoffels: “Een berging is vrijwel altijd een bijzondere klus, die niet alleen kennis van zaken
vraagt maar ook veel flexibiliteit, een groot improvisatievermogen, communicatieve vaardigheden,
overtuigingskracht, en vooral ook tact in het omgaan met betrokkenen.”

kreeg om de schadelocatie te bekijken. Zij zagen een flinke
ravage door de omgevallen kranen, brugdek en andere
materialen, die een enorme schade hadden toegebracht
aan woningen, bedrijven en gemeentelijke eigendommen.
Duidelijk werd dat de berging geen sinecure zou worden.
“Het was een zeer lastige klus, niet in de laatste plaats
doordat de schadelocatie voor de berging uitermate lastig
te bereiken was.”
Hoe pak je een dergelijke berging aan? Christoffels:
“We zijn als projectteam bij elkaar gaan zitten en na de
schouw ter plekke hebben we gezamenlijk de te verrichten
werkzaamheden benoemd en een plan van aanpak opgesteld.
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in een viertal zaken.
Ten eerste het stabiliseren van kranen, pontons, brugdeel en
overig materieel, wat uit veiligheidsoverwegingen voor alle
betrokkenen hard nodig was. De andere werkzaamheden
bevatten het bergen van kranen, brugdeel en overig materiaal,
— www.nivre.nl —
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het reinigen van het oppervlaktewater en het vrijmaken
van de bodem van de Oude Rijnbrugdeel. Belangrijke
aandachtspunten daarbij vormden de grote instabiliteit
van materialen en panden, de lastig voor bergers te
bereiken locatie, de gevoeligheid van de calamiteit
voor met name omwonenden waarvan sommigen
tijdelijk uit hun woning moesten worden geplaatst, de
omgevingsdrukte vanwege de vele toeschouwers en
last but not least de media-aandacht, die een zekere
druk legde op alle bij de berging en het schadeherstel
betrokken partijen.”
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voor de aanpak en kosten van de noodzakelijk geachte
stabilisering voorafgaande aan de berging.

Tenderdocument

Christoffels: “Op basis van de inschrijvingen konden we
een afgewogen keuze maken voor de berger. De keuze
is uiteindelijk gevallen op de combinatie van twee
bedrijven – Mammoet Europa en Hebo Maritiemservice –
dat in onze ogen met de beste prijs/kwaliteitsverhouding
was gekomen. Van grote betekenis was daarnaast de
voorgestelde aanpak voor de berging: grotendeels via
het water middels een drijvende bok, waardoor zowel
de stabilisering als de berging in kortere tijd kon worden
uitgevoerd.”

Een belangrijke vervolgstap was de selectie van de
bergers, waarvoor een speciaal tenderdocument
is opgesteld. Daarin is een korte omschrijving
opgenomen van de uit te voeren werkzaamheden en
zijn de voorwaarden en beoordelingscriteria hiervoor
vastgelegd. Zoals de kosten en duur van de stabilisering
en berging, een respectvolle omgang met de privéeigendommen van betrokkenen, zo min mogelijk
overlast voor de omgeving en de mogelijkheid om tussen
de bergingswerkzaamheden door onderzoek te kunnen
uitvoeren. De in gezamenlijk overleg vastgestelde
vijf bergingsbedrijven werden tevens gevraagd in
hun reactie maatregelen te benoemen die genomen
kunnen worden ter beperking van de doorstroom van
water in oude Rijn en een apart voorstel in te dienen

De hele bergingsprocedure in Alphen aan den Rijn
heeft in totaal 22 dagen in beslag genomen. Hoe kijkt
u erop terug? “Als een buitengewoon boeiende en
interessante klus”, antwoordt Christoffels, die met name
de samenwerking binnen het projectteam, onder wie
collega Koos van der Wal, als zeer bijzonder heeft ervaren.
“Normaliter spelen bij een dergelijke grote schade
individuele belangen een rol. In dit dossier stonden de
neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting en
werd het gezamenlijke belang boven alles geplaatst. Ik
proefde een sfeer van ‘de schouders eronder’ en ‘we
gaan het oplossen’. Een dergelijke eensgezindheid ben
ik eerlijk gezegd niet vaak tegengekomen. Dat was voor
mij persoonlijk wel de eye-opener in dit dossier.” l
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Deelnemers enthousiast over training
‘De psychologie van het schadespel’

Dit jaar werd aan het brede scala kennisbijeenkomsten die
in het kader van de permanente educatie in NIVRE-verband
worden georganiseerd, een bijzondere training toegevoegd: ‘De
Psychologie van het schadespel’, die speciaal voor het NIVRE
is ontwikkeld in samenwerking met Bleeker Training & Advies.
In eerste instantie voor de ingeschrevenen van de branche
brand, maar inmiddels hebben ook ingeschrevenen van andere
branchegroepen deelgenomen aan één van de negen sessies die
dit jaar hebben plaatsgevonden. De reacties van de deelnemers
zijn louter enthousiast, zo blijkt uit de evaluatieformulieren. In dit
artikel komen vijf van hen aan het woord: Matthijs Kops (Lengkeek
Expertise), ing. Arno de Jong (Cunningham Lindsey), Hermi
Schoolkate-Meijer (Univé), Myrthe Stuart (Nomot) en Meindert
Vriesema (bbci Frijwijk). Daarnaast blikt ook docente Dianne
Bleeker, die voor de rollenspellen werd bijgestaan door acteur
Deniz Dogan, terug op haar ervaringen in de eerste jaargang. Ook
zij is daarover goed te spreken.

Het doel van ‘De psychologie van het schadespel’ is het
effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren
de ‘angels’ uit een gesprek te halen. Tijdens de training leren
de deelnemers gedrag, emoties en agressie te herkennen en
hierop adequaat te reageren.
— www.nivre.nl —

Leerzaam, praktijkgericht en plezierig
Hoewel hij vooraf een andere
perceptie had van de inhoud
van de training, kijkt Matthijs
Kops, schade-expert bij Lengkeek
Expertise (CAR/Varia/TV), hier
positief op terug. “Ik dacht dat de
cursus vooral handvatten zou
bieden voor de schaderegeling
met partijen. Desalniettemin
draagt de training zeker bij aan
mijn vaardigheden op het gebied
van communiceren en omgaan
met emoties van betrokkenen. Vooral in het beter en eerder
onderkennen in welk stadium de emotie van de gedupeerde
zich bevindt en hoe je daar het best op kunt reageren.”
Elke schade objectief en goed afhandelen en daarbij de
betrokken partijen op een goede manier te woord staan. Dat
is voor Kops het uitgangspunt bij elk schadedossier, geschil
of rechtbankzaak. “In de meeste gevallen lukt dat ook
wel, maar soms verloopt een gesprek minder soepel. Daarbij
is het van belang te onderkennen of er sprake is van emotie
en zo ja welke fase van emotie: normaal, emotioneel of
agressief. Door de training ben ik me daar nu sneller van
bewust. Een andere belangrijke les is dat een emotionele
partij niet meer goed luistert. Het is daarom beter eerst
de emotie uit een gesprek te halen voordat je weer op
de inhoud kunt ingaan. Verder leer je dat je bij agressief
55

gedrag duidelijk je grenzen moet aangeven en dat het soms
beter is het gesprek te beëindigen. Ik heb de training dan
ook als leerzaam en praktijkgericht ervaren, maar zeker ook
als plezierig.”

Verrassend goed
Arno de Jong, senior expert
Property bij Cunningham Lindsey,
meldde zich aan voor de training,
omdat hij was getriggerd door de
titel. “Ik zie mijn werk namelijk
allesbehalve als een spel.” Ook
hij had zich vooraf wat anders van
het gebodene voorgesteld: meer
vanuit de expert dan vanuit de
claimant. Toch bestempelt hij de training als ‘verrassend
goed’. “Ik heb verschillende tools aangereikt gekregen.”
Op de vraag wat hij er concreet aan heeft gehad, antwoordt
hij: “Het leren herkennen van zaken die boven het
inhoudelijke uitsteken en waar de inhoud overgaat naar
emotie, zoals bij een stemverheffing. En hoe je daarbij het
best kunt handelen. Daarvoor heb ik tijdens de training
enkele praktische tips gekregen. Zoals hoe je de emotie
uit een gesprek haalt, maar ook hoe en wanneer je de
ander het beste kunt aangeven dat je zijn gedrag als
vervelend of zelfs intimiderend ervaart.” De Jong heeft
ook lovende woorden voor de acteur die was ingeschakeld
voor de rollenspellen. “Ik vond zijn optreden zeer goed en
buitengewoon geloofwaardig. Hij had zich goed verdiept in
onze branche en hoe het er bij een schaderegeling aan toe
kan gaan. Ook wist hij geregeld op het goede moment met
de juiste reactie en argumenten te komen: boos, woedend,
agressief en soms op het onbeschofte af. Dat maakte de
gesprekken zeer realistisch en praktijkgericht.”

Een prima wake up-call
Hermi Schoolkate-Meijer, werkzaam als technisch adviseur
brandverzekeringen bij verzekeraar Univé, heeft in het
verleden meerdere keren een dergelijke praktijktraining
bijgewoond. “Mijn ervaring is dat je, door goed naar jezelf
en de andere cursusdeelnemers te kijken, er telkens weer
ontzettend veel van leert en vooral jezelf beter leert
kennen. Ik zie een dergelijke training dan ook vooral als een
goede wake up call. Wat doe ik goed? Wat kan beter? Ik zou
eigenlijk het liefst elk jaar een dergelijke praktijktraining
volgen of op z’n minst ééns in de twee jaar.”
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Ook over ‘de psychologie van het schadespel’ is zij goed
te spreken. “Hoe stel je je op wanneer de klant emotioneel
wordt of zich zelfs agressief opstelt. Daarbij werd duidelijk
gemaakt dat er niets mis mee is als je als expert in
dergelijke situaties de confrontatie met de claimant durft
aan te gaan en daarbij je grenzen aangeeft. Behalve van
mijn eigen rollenspellen heb ik ook het nodige opgestoken
van de manier waarop mijn collega-deelnemers met de
opstelling van de acteur omgingen. Een leermoment was
bijvoorbeeld de valkuil van vooringenomenheid. In een
rollenspel stelde de acteur dat hij zou gaan duwen. Dan
neem je je voor kost-wat-het-kost rechtop te blijven staan.
Hij duwde niet, maar toch deed ik uit voorzorg een stapje
terug toen hij me benaderde. En dat overkwam meerdere
cursisten.”

Enkele cases nagespeeld met medewerkers
Myrthe Stuart is schade-expert bij Homex en sinds kort
ingeschreven in het NIVRE Register. Met haar deelname
aan ‘de psychologie van het schadespel’ behaalde zij
haar eerste PE-punten. “Ik had al eerder een training van
Dianne Bleeker bijgewoond. Zij
heeft een frisse kijk op zaken”,
verklaart zij haar keuze voor de
training, die zij eveneens als
‘leerzaam’ en ‘boeiend’ heeft
ervaren. Daarbij wijst zij met
name op ‘het spel van actie
en reactie’ dat werd gevoerd
in cases door middel van
rollenspellen tussen deelnemers
en acteur Dogan Deniz. “Hij kan
zich goed inleven in de positie van de benadeelde partij en
kan zijn onvrede sterk beargumenteren.”
Zeker in deze tijd waarin mensen goed gebekt zijn, is het
volgens Stuart belangrijk dat je daar als expert goed mee
omgaat. “De training biedt voldoende handvatten om in
gesprekken met claimanten goed met emoties en agressie
om te gaan om vervolgens het gesprek alsnog de gewenste
richting te kunnen geven.” Op de vraag wat zij ervan heeft
opgestoken, antwoordt zij: “Veel. Het belang van een goede
communicatie. Hoe kom je bij de klant binnen? Hoe stel je
je op? Hoe reageer je op (non)verbale communicatie? Om
die reden heb ik enkele cases nagespeeld met het team van
experts waaraan ik leiding geef. Hét bewijs hoe interessant
en leerzaam ik de training vond.”

Intimidaties en bedreigingen
Door de aard van zijn
werkzaamheden als vooropnameexpert heeft Meindert
Vriesema bij de afhandeling
van schademeldingen soms te
maken met incidenten waarbij
sprake is van een intimiderende
opstelling van mensen of zelfs van
bedreigingen. Het is volgens hem
dan ook essentieel daarmee goed
om te (leren) gaan. “Het was voor
mij één van de redenen om deze NIVRE-training te volgen.
Sowieso ben ik van mening dat je voor je werk bij moet
blijven, zowel vakinhoudelijk als wat de communicatieve en
andere vaardigheden betreft.”
Vriesema zegt de training als bijzonder vruchtbaar te
hebben ervaren. “Ik heb er persoonlijk best het nodige van
opgestoken. Zo krijg je bijvoorbeeld enkele handvatten
aangereikt om bepaalde signalen te herkennen die duiden
op gestrest, emotioneel of zelfs agressief gedag, zowel bij
jezelf als bij anderen. In de loop der jaren heb ik me met het
oog op dergelijke situaties een opstelling aangeleerd die in
mijn ogen op zich best goed is. Toch is het goed te weten
hoe een docent dat ziet of hoe collega’s daarmee omgaan.
Om daar uiteindelijk bij volgende situaties je voordeel
mee te kunnen doen. Hoewel ik zeker niet het idee heb dat
ik het fout aanpak, neem ik wel van deze training enkele
verbeterpunten mee. Dat is de winst.”

Docente Dianne Bleeker: meer investeren in
vaardigheidstrainingen
Bleeker Training & Advies
geeft sinds 1999 trainingen
op het gebied van onder meer
communicatieve vaardigheden
en trauma- en rouwverwerking.
De training ‘De psychologie van
het schadespel’ was de eerste
die speciaal voor ingeschreven
experts in het NIVRE Register
werd georganiseerd. Docente
Dianne Bleeker kijkt zeer positief
terug op de eerste jaargang. “De belangstelling was groot.
In totaal hebben we negen sessies gehouden met telkens
tien deelnemers en de reacties van de deelnemers waren
zeer positief. Het waren stuk voor stuk prima sessies. De
deelnemers stelden zich open op en deden actief mee,

ook aan de rollenspellen. Elke bijeenkomst was anders,
mede door de praktijkvoorbeelden die door hen werden
aangedragen.”
Wat haar tijdens de negen sessies inhoudelijk vooral opviel,
was dat experts zich in het algemeen vrij zakelijk opstellen
in gesprekken met de klant en elke schaderegeling tot
een goed einde willen brengen. “Dat is een nobel streven,
maar niet in alle situaties de beste optie. Door hun focus
op de inhoud en de wens elk schadedossier snel en goed
af te handelen merken experts regelmatig niet wanneer de
sfeer van een klantgesprek verschuift van inhoudelijk naar
emotioneel of zelfs agressief. Emotionele klanten luisteren
nog nauwelijks naar inhoudelijke argumenten en dan is het
zaak de emoties uit het gesprek te halen voordat je naar
de inhoud kunt terugkeren. En bij agressief gedag, dat in
wezen onacceptabel is, is het zaak je grenzen te stellen
en, als de agressie niet verdwijnt, uiteindelijk het gesprek
beëindigen.”
Tot slot, wat zou u experts, onderzoekers, opname- en
risicodeskundigen en hun werkgevers willen meegeven?
Bleeker: “Om goed in gesprek te blijven met de
gesprekspartner is het zaak om naast de inhoudelijke
schade-afhandeling ook naar de mens te blijven kijken.
Blijven luisteren en kijken naar het non verbale gedrag
maken dat de, soms kleine, verschillen in gedrag
opgemerkt worden en adequaat gehandeld kan worden.
De gesprekspartner zal zich gehoord voelen en er is
geen noodzaak om eisen of standpunten te herhalen.
Communicatie vergt training. Het zou goed zijn om naast
vakinhoudelijke opleidingen ook communicatie regelmatig
op de opleidingsagenda te plaatsen.” l
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Bijzonder seminar voor risicodeskundigen
over hittestraling, brandoverslag, isolatie
en waterschermen

Op woensdag 14 oktober jl. kregen de in het (geassocieerd)
NIVRE Register ingeschreven risicodeskundigen in meerdere
opzichten een bijzonder programma voorgeschoteld met als
titel ‘Hittestraling, isolatie en brandoverslag’. Ten eerste de
locatie: het trainingscentrum van de brandweer Oost-Nederland
(Troned), onderdeel van het innoverende veiligheidscentrum
Twente Safety Campus op de voormalige vliegbasis Twente. Ten
tweede de interessante presentaties van Ricardo Weewer (lector
brandweerkunde aan de Brandweeracademie) en Roy Weghorst
(hoofd regulatory affairs Fire bij Kingspan), alsmede een tweetal
groepsgewijs uit te werken cases en de mogelijkheid voor kennisen ervaringsuitwisseling tussen vertegenwoordigers van de
brandweer en de risicodeskundigen van bedrijven. En last but not
least het – voor velen – absolute hoogtepunt; een live palletbrand
waarbij de ontwikkeling van de stralingswarmte aan den lijve
kon worden ervaren. Met als één van de belangrijke leermomenten
dat wanneer bij de brandweer tussen verschillende gebouwen kan
komen en voldoende bluswater tot zijn beschikking heeft, dit de
hittestraling kan verlagen en daarmee de kans op brandoverslag
sterk kan reduceren.
In het NIVRE-seminar stond centraal met welke hoeveelheid
hittestraling rekening moet worden gehouden bij een
(buiten) brand, wanneer er brandoverslag ontstaat en
wat is de rol van het type isolatie daarbij. Daarnaast werd
58
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behandeld of een al dan niet vast opgesteld waterscherm de
kans op brandoverslag kan beperken. Na het welkomstwoord
van Jurjen Burghgraef en Alex van der Wijk, gaf Laurens
Welberg van Brandweer Twente mede aan de hand van een
kort filmpje een beknopte uiteenzetting over de bijzondere
locatie en activiteiten van de Twente Safety Campus,
waaronder het innovatieve veiligheidscentrum Risk Factory
en Safety Field Lab, dat ‘denken, doen en beleven’ als slogan
hanteert.

Brandweeronderzoek
Ricardo Weewer, lector brandweerkunde aan de Brandweer
academie van het IFV, nam in zijn presentatie zijn gehoor
mee in de veranderingen die de brandweer doormaakt.
De traditionele rol van repressie bij branden blijft volgens
hem weliswaar bestaan, maar daarnaast verschuiven de
activiteiten meer en meer naar de voorkant: voorlichting
en het doen van allerlei onderzoeken ter voorkoming van
brand. “Vakmanschap en wetenschap gaan meer en meer
met elkaar in verbinding in dit zogenoemde participerend
praktijkgericht onderzoek.”
‘Verkennend onderzoek naar de opstelling en het effect
van waterschermen met betrekking tot brandoverslag’.
Zo luidde de titel van zijn inleiding, waarin hij onder meer
ingaat op het hoe en waarom en en passant stil stond bij
brand- en incidentenonderzoek en enkele statistieken en
praktijkexperimenten. Volgens Weewer wordt ‘de nieuwe

repressie en brandweerdoctrine’ ingegeven door een zich
wijzigende omgeving, veranderingen in brandontwikkeling
en de vraag naar flexibeler en veiliger werken. “Mede
daardoor moeten we onze grenzen helder maken en ook
oplossingen bieden voor bestaande knelpunten.”
Met het oog hierop belichtte hij een actueel discussiestuk
binnen de brandweer: het zogeheten ‘kwadrantenmodel’,
dat onderscheid maakt tussen vier mogelijke aanpakken.
Dat zijn een defensieve buiteninzet met als doel overslag
te voorkomen en de (milieu- en maatschappelijke) effecten
zoveel mogelijk te beperken, een offensieve buiteninzet
(doel: overlevingscondities verbeteren en uitbreiding
voorkomen), een defensieve binneninzet (ontruiming/
redding
aangrenzende
compartimenten,
uitbreiding
voorkomen en brand binnen compartiment houden) en
een offensieve binneninzet (redding en bestrijding rook en
brand in compartiment). Op de defensieve inzet na (2016
operationeel) zijn allen reeds gerealiseerd.
Weewer stipte verder aan dat er onderzoek wordt gedaan
naar de effectiviteit van technieken om brandoverslag te
voorkomen, waarvan de afronding gepland staat voor volgend
jaar. In dit verband wees hij op een afstudeeronderzoek
naar het gebruik van een waterscherm voor de defensieve
buiteninzet van de brandweer en op een literatuuronderzoek
over het koelend vermogen van water. Daarbij zijn
verschillende scenario’s bekeken: zonder waterscherm, een
waterscherm tussen wanden in en een waterscherm tussen
wanden in en een gootje op de belendende wand. “De
eindconclusie luidt: water op de wand zorgt voor de kleinste
opwarming van de belendende wand en de opstelling is
bruikbaar voor verdere experimenten”, zo sloot de lector
brandpreventie zijn verhaal af.

Geen simpele wetenschap
Roy Weghorst, hoofd regulatory affairs Fire bij Kingspan,
benadrukte in zijn presentatie dat ‘de brandprestaties
van producten geen simpele wetenschap is’. “De twee
voornaamste eigenschappen voor prestaties bij brand zijn
brandgedrag en brandweerstand, die vaak per ongeluk
of soms met opzet met elkaar worden verward en/of
samengevoegd”, aldus de spreker, die daarnaast wees op
de misleidende term ‘kunststof isolatieschuim’. “Het is een

generieke naam, maar de verschillende soorten zijn niet met
elkaar te vergelijken. Al deze materialen hebben hun eigen
specifieke eigenschappen en zouden niet generiek bij elkaar
gegroepeerd moeten worden tot kunststof (brandbare)
schuimisolatie, maar onderverdeeld. Denk er bijvoorbeeld
aan dat PIR en PF (phenol) verkolen en de koollaag het
onderliggende materiaal beschermt. Door deze verkoling
kent ‘PIR’ een langzame doorbrandtijd en warmtedoorgifte
naar de niet-vuurzijde, heeft het een geringe rookproductie,
geen brandende delen en smelt niet. De vlam dooft vanzelf
als de bron wordt weggenomen.”
Vervolgens belichtte Weghorst de regelgeving in de Europese
landen, waarin verschillende wetten en regelgeving gelden
om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen. ”De
Europese normen voor de brandveiligheid van gebouwen
bevatten voornamelijk geharmoniseerde methodes om
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Henk Arntz komende twee jaar
voorzitter van FEMAS

Uniforme SLA’s én
erkenning voor
maritieme experts in
heel Europa zijn dé
beoogde doelen

het brandgedrag en de classificatie te controleren. Deze normen zijn
gebaseerd op technisch niveau, terwijl brandveiligheid wordt geregeld
door nationale wetgeving en zich dus op politiek niveau bevindt.
Nationale regelgeving verschilt per land, maar wordt wel altijd
gerelateerd aan Europese brandklassen. Brandgedrag en brand
weerstand worden geclassificeerd conform de EN 13501-1 (reaction
to fire) en EN 13501-2 (Resistance to fire)”, aldus de inleider, volgens
wie CE-markering geen kwaliteitskeurmerk is maar vrij handelsverkeer
als primair doel heeft. Hij sloot zijn presentatie af met twee bekende
casussen: Ten eerste een palletbrand in Kampen waarbij de brand
oversloeg naar het belendende pand van Asia Express Food. De overslag
van deze brand had gevolgen doordat de brandweer geen kans op inzet
had. Ten tweede een brand op industriepark Heining in Amsterdam
waarbij de inzet van de brandweer een duidelijk positief effect heeft
gehad op de schadebeperking aan het pand op het belendende perceel.
Voor het slotstuk van de bijeenkomst had de brandweer een speciale
constructie opgebouwd om de ontwikkeling van de stralingswarmte
bij een palletbrand te kunnen monitoren en ook persoonlijk te kunnen
voelen hoe warm het wordt bij een brand. Dat de vele tientallen
aanwezigen ondanks de regen en kou tot het eind de demonstratie
bleven volgen, geeft aan hoe interessant en leerzaam zij deze hebben
ervaren. Het was in elk geval een spectaculaire apotheose van een
leerzaam seminar, waarbij ook de kennis- en ervaringsuitwisseling
tussen brandweer en risicodeskundigen over en weer als buitengewoon
nuttig werd ervaren. l
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Tijdens de recente jaarvergadering van de FEMAS, de
Europese koepel van nationale expertiseorganisaties
in de maritieme sector, is Henk Arntz, voormalig
schade-maritiem expert en thans directeur bij het NBKB
(Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart), voor de
komende twee jaar benoemd tot president (voorzitter).
Hij volgt de Italiaan Nicolò Reggio op. Dat Arntz in zijn
‘ambtsperiode’ het een en ander wil neerzetten, werd
duidelijk tijdens een NIVRE-bijeenkomst, die aansluitend
aan de FEMAS-jaarvergadering op 5 november jl. werd
gehouden in het Delta Hotel in Vlaardingen. Daar vertelde
hij onder meer dat het verwezenlijken van uniforme SLA’s
voor alle bij de FEMAS-leden aangesloten maritieme
experts en érkenning van de beroepsgroep in geheel Europa
tot de beoogde doelen behoren. Ook wil hij bevorderen
dat er zowel binnen FEMAS als bij de aangesloten
nationale ledenorganisaties een verjongingsslag wordt
doorgevoerd en gaat FEMAS in enkele landen individuele
maritieme experts ondersteunen bij het opzetten van een
eigen brancheorganisatie.
Henk Arntz is allesbehalve een onbekende in maritiem expertiseland.
Hij was ruim 20 jaar directeur van Arntz | Van Helden en voorloper G.H
Arntz, was na de verkoop van het bedrijf aan Van Ameyde International
bijna 3,5 jaar directeur bij Arntz van Helden B.V., waarna hij lid was van
de Raad van Bestuur van Van Ameyde International verantwoordelijk
voor Marine & Industry. Sinds maart 2008 heeft hij zijn eigen
consultancybureau, is hij actief als projectmanager bij het IVR, adviseur
van verzekeraars en is hij ca. zeven jaar actief bij het NBKB, waarvan
bijna twee jaar als directeur.

Doelstellingen
Arntz greep de NIVRE-bijeenkomst in Vlaardingen aan om de bijna
70 aanwezige scheepvaart- en techniekexpert bij te praten over het
doel en de activiteiten van FEMAS en de voordelen daarvan voor de
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Volop plannen

Henk Arntz: “Het is eigenlijk te gek voor woorden
dat ons vak niet wettelijk beschermd wordt.”

beroepsgroep van maritieme experts. FEMAS, voluit The
Federation of European Maritime Associations, zag in 1993
het levenslicht. De primaire doelstelling is behartiging
van de belangen van de ledenorganisaties en de hierbij
aangesloten maritieme experts, zoals bescherming van het
vak, kwaliteitsborging en representatie van het vak en de
beroepsgroep bij politiek (o.a. EU), overheidsorganisaties,
toezichthouders, verzekeraars, bedrijven en organisaties
in de scheepvaart- en verzekeringsbranche, waaronder
de IMO (wet- en regelgeving) en IUMI (schadestatistieken
en –preventie). Bij FEMAS zijn momenteel acht nationale
(maritieme) expertiseorganisaties uit zeven landen
aangesloten. Frankrijk telt twee brancheorganisaties:
CEEMF en UPEM. De andere organisaties zijn AIPAM (Italië),
BAMTES (België), HMTCA (Griekenland, NIVRE (Nederland),
SCMS (Groot-Brittannië) en VDSS (Duitsland). Bij de acht
brancheorganisaties staan in totaal 382 maritieme experts
ingeschreven. Daarvan neemt ons land ongeveer een vijfde
voor zijn rekening.
Volgens Arntz zijn veel maritieme experts, ook in Nederland,
onbekend met het werk dat FEMAS voor hen doet. “Zoals het
realiseren van vrije beroepsuitoefening zonder gehinderd
te worden door nationale protectie en bescherming van het
vak, ook buiten Nederland. Of de ondersteuning van het
Enginering Registration System (ERS), een door IVR ontwikkeld
en beheerde database voor en door experts/verzekeraars
waarin maritieme schades worden geregistreerd”, aldus de
FEMAS-voorzitter, volgens wie ook lang niet iedereen weet
dat Register-Experts en hun bureaus als lid van NIVRE en
de afdeling Scheepvaart & Techniek gerechtigd zijn om het
FEMAS-logo op hun briefpapier te plaatsen en ‘registered by
FEMAS’ te vermelden op hun visitekaartjes. “Dat kan vooral
bij internationale opdrachten voordelen bieden”. Hij steekt
daarbij ook de hand in eigen boezem. “Als FEMAS zullen we
onze doelen, activiteiten en voordelen nog meer moeten
communiceren met onze achterban.”

Arntz wil samen met zijn collega’s binnen het FEMAS-bestuur
de komende twee jaar van veel meer zaken meer werk
maken. “Kwaliteitsborging staat daarbij voorop. Ik denk dat
het goed is dat we eens goed naar onze statuten kijken en
in hoeverre die in de huidige sterk veranderende wereld nog
up-to-date zijn. Vanuit diezelfde gedachte wil ik me daarnaast
sterk maken voor uniformering van de SLA’s, zodat alle bij de
FEMAS-leden aangesloten maritieme experts zich houden
aan dezelfde eisen ten aanzien van onder meer kwaliteit,
snelheid en rapportage. Dan kan een Nederlandse expert
voor zijn opdrachtgever met een gerust hart een Griekse of
Italiaanse collega inschakelen en omgekeerd, omdat men
dezelfde kwaliteit kan verwachten. Momenteel is dat door
lokale markt- en cultuurverschillen lang niet altijd het geval.”
Ook hield de president een hartstochtelijk pleidooi voor
verjonging, zowel wat het maritieme expertisekorps betreft
als met betrekking tot de bestuursleden bij zowel FEMAS als
bij de aangesloten nationale ledenorganisaties. “Ik wil dan
ook bevorderen dat meer jonge experts hierin zitting nemen
en zo mee gaan denken en werken aan de toekomst van ons
vak”, aldus Arntz, die daarnaast aangaf dat FEMAS in enkele
landen individuele maritieme experts gaat ondersteunen
bij het opzetten van een eigen brancheorganisatie. Het gaat
daarbij om landen waar deze momenteel nog niet bestaat,
zoals in Hongarije, Polen, Portugal en Spanje. “We krijgen
uit die landen geregeld verzoeken van experts die zich
individueel bij FEMAS willen aansluiten, maar dat is statutair
niet mogelijk. Een expert krijgt daar twee jaar de tijd met
onze steun in hun eigen land een brancheorganisatie van
de grond te krijgen en kan zich in die periode individueel
aansluiten bij FEMAS. Lukt dat, dan kan hij lid blijven; zo niet
dan wordt hij daarna weer uitgeschreven.”
FEMAS’ grootste wens is echter in Europees verband
erkenning te krijgen voor het beroep van schade-expert.
Arntz: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat ons vak niet
wettelijk beschermd wordt. Elke sufferd kan expert worden
als er een andere sufferd is die hem daartoe de opdracht
geeft”, zegt hij gekscherend. “De wetgever geeft aan dat
alleen burgers wettelijk beschermd dienen te worden.
Daarom dienen bijvoorbeeld kappers in Europa aan allerlei
verplichtingen te voldoen om hun vak uit te oefenen, maar
een expert niet omdat hiermee louter bedrijfsbelangen
zouden zijn gemoeid. Daarmee ben ik het pertinent oneens.
Een slecht uitgevoerde inspectie kan bijvoorbeeld leiden
tot een zinking, met alle gevolgen van dien voor milieu,
samenleving en burgers. Daarom blijven we strijden voor
erkenning van ons vak, al realiseren we ons terdege dat dit
een lastig karwei is.” l
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2014:

Op een na hoogste aantal miljoenenbranden
zorgde voor schadelast van bijna een half miljard euro
In geheel 2014 hebben zich in ons land 129 grote branden
voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of
meer bedroeg, een evenaring van het aantal geregistreerde
miljoenenbranden in 2003. Sinds de start van de registratie van
deze branden in 1998 vonden alleen in 2013 in één jaar meer
grote brandcalamiteiten plaats:148. De 129 miljoenenbranden
in 2014 zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar
schatting 495 miljoen euro, 141,5 miljoen (22,2% euro minder)
dan de 636,5 miljoen euro in 2013. Behalve in 2013 viel de
totale schadelast ook hoger uit in 2003 (636,8 miljoen euro),
2000 (o.a. vuurwerkramp Enschede, 571,7 miljoen euro)
en 2001 (508,9 miljoen euro), zo blijkt uit de meest recente
registratie van de miljoenenbranden in Nederland, die tot stand
is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten
expertisebureaus en met verzekeraars.
Het overgrote deel van de 129 miljoenenbranden (73
calamiteiten, 56,6%) kent een schadebedrag tussen de één
en twee miljoen euro. Verder beliep de schadelast bij 19
calamiteiten (14,7%) tussen de twee en drie miljoen euro, bij
18 grote branden (14,0%) tussen de drie en vier miljoen euro
en bij zes branden (4,7%) tussen de vier en vijf miljoen euro.
Van de resterende 13 miljoenenbranden (10%) kende er vijf
een schadebedrag tussen de vijf en tien miljoen euro, vier
Jaar
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tussen de tien en 25 miljoen euro en vier van meer dan 25
miljoen euro. De meeste grote branden (36,4%) deden zich
voor in het westen van het land en één op de vijf (19,8%)
in midden-Nederland. In het noorden van het land vonden
17,4% van alle miljoenenbranden plaats, in zuid-Nederland
15,7% en in oost-Nederland (10,7%).
Het derde kwartaal leverde met 37 miljoenenbranden en een
geraamd schadebedrag van 188 miljoen euro de grootste
bijdrage aan de schadelast in 2014. Twee van de vijf grootste
branden dat jaar plaats vonden tussen juli en september. De
grootste ‘klapper’ was een brand in bij een fabriek in het
noorden van het land: 85 miljoen euro. In het zelfde kwartaal
zorgde in Oost-Nederland een brand voor een schade van
22 miljoen euro bij eveneens een bedrijf in de industriële
sector. De Top-5 wordt gecompleteerd door een schade rond
de 45 miljoen euro bij een bedrijf in de logistieke sector,
die plaats vond in het laatste kwartaal van het jaar. In het
tweede kwartaal veroorzaakte een brand bij een industrieel
bedrijf in het midden des lands een schade van ongeveer 30
miljoen euro, terwijl in het eerste kwartaal een brand in een
bedrijfspand in het westen van het land een schadebedrag
van 26 miljoen euro met zich mee bracht.
De meeste grote branden hebben zich in 2014 voorgedaan bij
productie- en fabricagebedrijven en andere ondernemingen
binnen de industriële sector: 37, oftewel 28,7%.

Aantal

Jaartotaal

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

129
148
120
91
100
105
96
108
79
73
84
129
96
126
97
95
82

495.000.000
636.500.000
365.100.000
345.000.000
385.000.000
369.114.881
455.659.627
445.923.000
293.234.217
251.182.000
458.200.000
636.785.000
462.600.000
508.923.000
571.715.000
299.767.211
308.570.547

74.500.000
99.000.000
81.000.000
134.000.000
56.192.843
71.665.071
80.254.400
49.740.000
73.012.376
82.650.000
40.050.000
223.000.000
55.750.000
151.676.000
47.420.000
76.938.000
64.210.000

117.000.000
171.500.000
109.000.000
76.000.000
41.243.500
106.266.080
236.576.957
161.802.500
60.741.841
56.200.000
182.550.000
116.835.000
104.050.000
119.503.000
432.906.000
131.820.000
97.563.000

188.00.000
233.000.000
82.000.000
61.500.000
72.682.320
101.915.865
73.921.175
103.857.500
76.500.000
52.400.000
76.850.000
119.500.000
97.250.000
109.364.000
50.350.000
64.891.000
97.563.000

115.500.000
133.000.000
93.100.000
73.500.000
214.881.337
89.267.865
64.907.095
130.523.100
82.980.000
59.932.000
159.450.000
177.450.000
205.200.000
128.400.000
41.039.000
26.118.211
59.550.000
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COLUMN

Schadebehandelingskosten
Vrijwel altijd maken de zogeheten schadebehandelingskosten, dat
wil zeggen de kosten die de schadelijdende partij moet maken om de
afhandeling van een zaak in goede banen te leiden, deel uit van een
aansprakelijkheidsclaim. In de jurisprudentie is aanvaard dat de redelijke
kosten, die de claimant moet maken ter vaststelling van de oorzaak en
omvang van de schade, voor vergoeding in aanmerking komen. Dat is
helder, maar hoe zit het nu bij een bedrijf met de uren van eigen personeel
die zijn besteed aan het schadegeval; zijn die aan te merken als kosten in
de zin van financieel verlies?
Als het personeel in vaste dienst is en een vast salaris krijgt, is er veel voor
te zeggen om de door hen aan het schadegeval bestede tijd niet als ‘kosten’
aan te merken, omdat het bedrijf deze uren niet extra heeft uitbetaald. Ook
al zijn deze uren daadwerkelijk gemaakt, ze leiden niet tot een werkelijk
financieel nadeel voor het bedrijf. Claimanten brengen daar vaak tegenin
dat ten gevolge van het feit dat in de afhandeling van de schade vele uren
moesten worden geïnvesteerd, andere werkzaamheden in het gedrang
zijn gekomen of zijn blijven liggen. Maar ook dat brengt alleen financieel
nadeel met zich mee als daardoor daadwerkelijk omzetderving is ontstaan,
hetgeen meestal niet het geval is en zelden kan worden aangetoond.

Op ruime afstand volgen branden in woningen, inclusief
woningboerderijen: 15 (11,6%), agrarische bedrijven
(13,10,1%), de horeca (11, 8,5%) en bedrijfspanden
(9, 7,0%). Daarnaast hebben vorig jaar grote branden
plaatsgevonden in de detailhandel (8 stuks), opslagloodsen
(6), bedrijfsverzamelgebouwen (5), de automotive sector,
de recreatiebranche en in parkeergarages (alle vier), de
groothandel en kantoorpanden (beide 3), de logistieke sector
(2) en de gezondheidszorg (1).

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is wel uitgemaakt dat interne kosten,
mits redelijk, voor vergoeding in aanmerking komen, maar de vraag of
arbeidsuren van vast gesalarieerde medewerkers als zodanige kosten
kunnen worden aangemerkt, is voor zover mij bekend door de Hoge Raad
nog niet beslecht. In een vonnis van 22 april 2015 stelt de Rechtbank
Amsterdam in r.o. 3:18 dat er “onder omstandigheden […] aanleiding [kan]
zijn om interne kosten als kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en
schade dan wel ter verkrijging van voldoening buiten rechte toe te wijzen.
Daarvoor is echter wel vereist dat voldoende concreet gemaakt wordt
dat er inderdaad kosten zijn gemaakt, in de zin dat de vermogenspositie
van [eiser sub 2] dan wel [eiser sub 1] daadwerkelijk is verslechterd, ter
uitvoering van werkzaamheden die redelijkerwijs zijn verricht voor het
hiervoor omschreven doel en dat de hoogte van die kosten redelijk is.”
Met andere woorden, aangetoond moet worden dat de interne kosten
daadwerkelijk een financieel nadeel representeren, hetgeen naar mijn
mening slechts het geval is als de arbeidsuren daadwerkelijk extra zijn
uitbetaald.
Betekent dat nu dat deze kostenpost slechts mag worden opgenomen als
de claimant kan aantonen dat de medewerkers daadwerkelijk extra betaald
hebben gekregen? Dan wordt het voortaan lastig schade regelen, want
in deze post zit vaak de emotie verborgen die een schade met zich mee
heeft gebracht. Jan heeft het avondje uit met zijn nieuwe vriendin moeten
afzeggen, Kees kon niet aanwezig zijn bij de kampioenswedstrijd van zijn
zoontje, Mia heeft het familiediner gemist, Peter moest bij Ajax-Feijenoord
verstek laten gaan en dan komt de expert melden dat de gemaakte uren
niet als schade zijn aan te merken. Voorwaar geen boodschap waar je als
claimant op zit te wachten. Mijn advies: maak er een sluitpost van die in
relatie tot de aard en omvang van de schade redelijk en verdedigbaar is. Ik
geloof stellig dat verzekeraars zich daarmee kunnen verenigen.
Alex Pertonini
— www.nivre.nl —
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l inschrijvingen geregistreerden
NIVRE REGISTER-EXPERTS •

l uitschrijvingen geregistreerden
NIVRE Register-experts •

ATV				
Motorvoertuigen				
De heer R.F.G. Frankort
per 10 november 2015		
R.A.G. van der Poel
per 1 november 2015		
De heer C.E. Kruik
per 27 november 2015		
De heer P.H.F. Schmetz
per 1 november 2015		
De heer L. Stam
per 27 oktober 2015		
Brand				
De heer S.C. Weel
per 26 oktober 2015
Mevrouw drs. S.H.E. Wilms
per 24 november 2015		

Kandidaat NIVRE Register-Experts •
Opname (bouwkundig)				
Mevrouw ing. T.M.D. Oosterveld - Ha
per 27 november 2015		
Motorvoertuigen				
De heer V. Lek
per 1 november 2015
Personenschade				
De heer mr. A.F.J. Blondeel
per 3 november 2015		
De heer R.A.M. Donkers
per 16 november 2015		
Mevrouw N.J. Iedema
per 1 november 2015		
GEASSOCIEERDE REGISTERS •
Mevrouw mr. A.H.J. Oonk
per 13 oktober 2015		
Register-Coördinator Fraudebeheersing				
Mevrouw mr. N.R. Trip-Sinnema
per 18 oktober 2015		
De heer C. Niemans
per 05-11-2015			
De heer mr. C.F. Verbrugge
per 1 oktober 2015		
Mevrouw G.J. Sletbeen-Lievestro
per 05-11-2015			
Mevrouw mr. H. Vogelaar
per 1 oktober 2015		
				
Scheepvaart en Techniek				
De heer G. van de Werken
per 27 oktober 2015
KANDIDAAT NIVRE REGISTER-EXPERTS •

In memoriam Ad Goud

Brand				
Ons heeft het trieste bericht bereikt dat op 4 november jl.
De heer H.J.F.M. Voesenek
per 13 oktober 2015		
Ad Goud na een kort ziekbed op de leeftijd van 68 jaar is
Personenschade				
overleden. Ad was werkzaam bij CED Brandvaria als schade-expert
De heer E.F. van der Blom
per 13 oktober 2015
in de branche Brand en is op 65 jarige leeftijd nog zijn eigen
bedrijf A.G. Expertise gestart. Ad stond sinds 1992 ingeschreven
GEASSOCIEERDE REGISTERS •
in het NIVRE Register.
Register-Coördinator Fraudebeheersing				
De heer N.W.J. Cornelis
per 27 oktober 2015		
Wij wensen zijn naaste familie, vrienden en collega’s kracht bij
De heer M. Don
per 27 oktober 2015		
het dragen van dit verlies.
Mevrouw A.F. Greijdanus BASc
per 24 november 2015		
De heer drs. O.J. Onderdelinden
per 24 november 2015		
					
Kandidaat Register-Coördinator Fraudebeheersing		
agenda
Mevrouw L.D.C. van Eerd MSc
per 10 november 2015		
De heer mr. M.A. Hoekstra
per 10 november 2015		
				
De datum van het Rendez Vous d’Expertise voor 2016 is bekend.
Register-Risicodeskundige				
De jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst voor de ingeschrevenen in
De heer ing. H.A.R. Meuleman
per 27 oktober 2015		
				
het NIVRE -Register en de relaties uit de verzekeringsbranche wordt
Kandidaat Register-Risicodeskundige				
volgend jaar gehouden op donderdag 7 april 2015. Het Rendez Vous
De heer A. Jonkman
per 27 oktober 2015		
d’Expertise zal wederom in het Beatrix Theater te Utrecht plaatsvinden.
De heer R.E. Koster
per 13 oktober 2015
De 2016-editie zal een compleet andere invulling krijgen ten opzichte
van die in de voorafgaande jaren. Er wordt door de organisatie nu al
volop gewerkt aan een veelbelovend dynamisch programma.
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