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Druk bezochte lunchbijeenkomst ‘Kamer’
in teken ontwikkelingen arbeidsrecht
Het organiseren van lezingen, trainingen, seminars, en workshops voor de ruim
1.800 ingeschrevenen in het NIVRE-Register behoort tot de kernactiviteiten van
het NIVRE. Naast hun belangen behartigt het NIVRE ook de belangen van de vele
tientallen aangesloten werkgevers van de ingeschreven (NIVRE) Register-Experts,
Opnamedeskundigen, Toedrachtonderzoekers en Risicodeskundigen. Voor hen
organiseerde de ‘Kamer’ op 3 juni jl. in Sociëteit ‘De Maas’ in Rotterdam een
lunchbijeenkomst.

lunchbijeenkomst

Primeur bij seminar voedsel- en
diervoederveiligheid
Vlak voordat eind mei in Vianen het seminar ‘Voedel- en diervoedselveiligheid’ op
het punt van beginnen stond, moesten er in allerijl een 20-tal stoelen bij geplaatst
worden vanwege het feit dat er veel meer NIVRE Register-Experts op de PEbijeenkomst waren afgekomen dan verwacht. Het vormt het bewijs dat het gekozen
onderwerp in een grote (kennis)behoefte voorzag bij veel experts uit de betreffende
doelgroepen.

ATV/Agrarisch en Transport-Goederen

De curieuze wereld van de ‘molenexperts’
Het leven van een schade-expert kan onverwachte wendingen met zich mee brengen.
Krijg je een melding van een stormschade bij een molen in Zuid-Beijerland, blijkt
de molen in brand te hebben gestaan. “Toch was de melding helemaal correct, zegt
Pieter-Paul Verhorst van RVJ Expertises & Taxaties in Amsterdam. “Door de storm
was de molen zo hard gaan draaien dat hij lossloeg van zijn ankers, waardoor het
binnenwerk oververhit raakte en de molen in brand vloog.”

bijzondere expertise

Druk bezochte sessies Expertisecafé bij
Mercedes Benz Nederland
Nu zijn (automotive) experts beroepshalve natuurlijk wel wat gewend, maar wie
half mei één van de twee sessies heeft bijgewoond van het NIVRE Expertisecafé
bij Mercedes Benz Nederland in Utrecht over autodiefstallen en preventie, kijkt
sindsdien mogelijk toch wel wat vaker of zijn auto nog staat op de plek waar hij
deze heeft geparkeerd. De bijeenkomst gaf een goed inzicht in de voortschrijdende
technologische en andere mogelijkheden om autodiefstal tegen te gaan, inclusief de
behaalde successen op dit vlak.

NIVRE Expertisecafé
— www.nivre.nl —

59
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Vakantietijd
Bij het verschijnen van deze alweer derde editie van 2015 is in de eerste regio van het land de
vakantieperiode reeds aangebroken. Voor vrijwel iedereen een tijd om naar uit te kijken. Even
niet die dagelijkse zorg van het inplannen van afspraken, het maken van expertise-, onderzoeksof adviesrapporten en andere werkzaamheden. Maar tijd voor jezelf: om uit te rusten van een
jaar (hard) werken, om even de zinnen te verzetten, je indien nodig opnieuw voor te stellen aan
partner en/of kinderen en om de accu op te laden voor de (ongetwijfeld) wederom drukke nog
komende tweede helft van dit jaar.
Voor diegenen die niet toevallig een vakantie in Griekenland hebben geboekt zal de
vakantieperiode, waarin het toch net even wat minder druk is dan normaal, behalve voor het
wegwerken van wat achterstanden zich bij uitstek lenen voor een korte terugblik en mogelijke
(her)bezinning. “Lopen we met onze activiteiten, doelstellingen en plannen nog op schema of is
bijstelling nodig ?”
Vanuit het NIVRE kunnen we met een goed gevoel terugblikken op de eerste helft van 2015. Op
het gebied van onze core business – kennis en vaardigheden – is er samen met de branchebesturen
hard gewerkt aan een voor alle ingeschrevenen interessant en leerzaam PE-programma en is er
op tal van fronten gekeken naar mogelijke verdere verbeteringen van de bestaande opleidingen.
Daarnaast hebben we de tuchtregeling herzien (meer daarover in het volgende nummer) en
hebben we het nieuwe PE-systeem doorgevoerd, zodat de nieuwe puntentelling overeenkomt
met de PE-dossiers van de experts.
Niet geheel onverwacht, maar toch telkens weer prettig als het wordt bevestigd, hebben
we de financiële controle van de accountant andermaal goed doorstaan en is de door de
opgestelde jaarrekening door de accountant goedgekeurd, zodat deze in de eerstvolgende
bestuursvergadering in september kan worden vastgesteld. Daarnaast is het nieuwe bestuurslid
Hans Coffeng druk doende zich een beeld te vormen over de juiste weg naar een goed marketingen communicatieplan, dat naar verwachting ook in september in concept aan het bestuur kan
worden voorgelegd.
.
Ook op het secretariaat is het ‘vakantierooster’ in werking getreden. Zo wordt deze ‘rustige’
periode aangewend om ‘de boel aan kant te krijgen’ en worden vooruitlopend op de naderende
verhuizing - eind van het jaar naar ‘de Boompjes’ - de archieven uit het ‘papieren tijdperk’
doorlopen en gecontroleerd op noodzakelijke bewaring dan wel omzetting. Daarnaast worden
nu reeds voorbereidingen getroffen voor het andermaal drukke Seminar programma voor de
laatste vier maanden van het jaar. Dit alles om vanaf eind augustus als NIVRE volop ‘klaar’ te zijn
voor ‘de tweede helft’, uitgerust en wel.
De Register-Expert is de officiële uitgave
van het NIVRE (Stichting Nederlands
Instituut van Register Experts).

Ik wens een ieder een ontspannen en mooie zomer.
Henk Grootkerk
Directeur
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Dit nummer is tot stand gekomen met
medewerking van Jolanda Boogerd,
Raphaël Drent, Rick Heezen, Astrid Oosthof,
Dick Spelt, Peter van Steen en Jan van Stigt
Thans.
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NIVRE Register-Experts aan het
woord in boek over brand bij
Moderna
In oktober 2013 werd Moderna Textielservice in Gramsbergen (gemeente
Hardenberg) getroffen door een verwoestende brand: schade 35 miljoen
euro. Op de dag af een jaar later nam het textielbedrijf annex wasserij
en stomerij een compleet nieuw bedrijfspand in gebruik in Hardenberg.
In een door de verzekeringsadviseur Vrieling Adviesgroep uitgegeven
boek met als titel ‘Moderna, een bedrijf met een verhaal’, wordt getoond
wat er achter de schermen is gebeurd om de ‘heropening’ mogelijk te
maken. Volgens de Vrieling Adviesgroep benadrukt het boek “de kracht
van samenwerking én de cruciale rol van de verzekeringswereld in het
herstel”.
In het boek worden tal van betrokkenen aan het woord gelaten, onder
wie schade-expert Helmut Vissers (Lengkeek Expertises) en contraexpert Ronald Kruithof. Eerstgenoemde blikt terug op de schade met
de woorden: “Ik heb ervan genoten. van de passie, het perfectionisme
en de oprechtheid van deze mensen. Vanaf dag één: dat maak je zelden
mee. Heel opmerkelijk voor ondernemers die in een paar uur tijd hun
gehele bedrijf zagen afbranden.” Kruithof spreekt van ‘geen vechtklus
maar een samenwerkingsklus’en roemt het doorpakken van het bedrijf.

VGW: informatiekaart kluizen
geeft helder overzicht normering
en dekkingsadvies
De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW), de brancheorganisatie
van fabrikanten en importeurs van brand- en inbraakwerende
kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en
waardebergingsystemen, cash handling en cashmanagementsystemen,
heeft een ‘Informatiekaart Kluizen’ ontwikkeld. De kaart is opgesteld
om verzekeraars, verkopers en eindgebruikers te informeren over de
verzekerde bedragen op basis van (kluis)normering.
Door verzekeraars is een dekkingsindicatie gekoppeld aan de
verschillende kwaliteitsniveaus van inbraakwerende kasten. De
dekkingsindicaties staan vermeld op de ‘Informatiekaart Kluizen’. Naast
het dekkingsadvies is tevens algemene informatie opgenomen over
inbraakwerende kluizen die relevant is bij de juiste keuze voor een
kluis. De kluizenkaart is een geheel herziene versie van de brochure
Veiligheid Verzekerd. De nieuwe informatiekaart heeft tot doel te
informeren over dekkingsadvies en tevens om aandacht te vragen voor
de afwaardering van de begrippen Safe 1-4.
Afwaardering Safe 1-4 per 2016.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding Safe 1,2,3 en 4
niet meer erkend! Deze aanduiding is destijds als overbrugging naar de
huidige Europese norm EN 14 450 in het leven geroepen.

In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005
Europese Norm EN 14 450. Deze norm schaalt de inbraakwerende
kasten in onder weerstandsklasse 0 van de norm NEN-EN 1143-1.
Het gaat dan om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten,
die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door
particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in
twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie:
• Securitylevel 1 heeft een dekkingsindicatie van 2.500 euro;
• Securitylevel 2 heeft een dekkingsindicatie van 5.000 euro.
Inbraakwerende kasten gekocht voor 2016 behouden de aangegeven
waardeberging en worden derhalve niet afgewaardeerd. Het is
volgens de initiatiefnemers echter aan te bevelen om in overleg
met de verzekeraar te komen tot een aangepaste waardeberging
of in overweging te nemen een nieuwe safe aan te schaffen. Door
de beschikbaarheid van verbeterde gereedschappen en nieuwe
aanvalstechnieken kan zo’n kast wel eens niet zo veilig zijn als
wordt gedacht. “Belangrijk is dat verzekeraars op grond van dezelfde
dekkingsindicatie beoordelen. Daar was in de praktijk onduidelijkheid
over en VGW hoopt met de informatiekaart kluizen handvatten te
bieden. Voor alle betrokkenen bij de aanschaf van een kluis is de
informatiekaart een handig hulpmiddel.” Voor uitgebreidere informatie
is tevens de website www.indicatiewaardeberging.nl gelanceerd.

Vier sessies Cursus
‘De psychologie van het
schadespel’ in september
Wegens groot succes geprolongeerd. Nadat er eerder dit jaar al vijf
sessies zijn georganiseerd van de cursus ‘De psychologie van het
schadespel’, staan er in september andermaal vier sessies op het
programma: op 8, 23, 24 en 29 september a.s. Ze vinden allen van
09.00 tot 16.00 uur plaats bij Bouw & Infra in Harderwijk. De cursus,
die speciaal voor het NIVRE is ontwikkeld in samenwerking met Bleeker
training & advies, is bestemd voor ingeschrevenen in alle registers.
Doel van deze eendaagse cursus, die speciaal voor het NIVRE is
ontwikkeld in samenwerking met Bleeker training & advies, is het
effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren om de
‘angels’ uit een gesprek te halen. Tijdens het programma komen de
volgende onderwerpen aan bod: herkennen van gedrag, beïnvloeden
van jezelf, je eigen spanning en beïnvloeden van de ander; emotie en
agressie. Het programma heeft een interactief en – door het werken
met een acteur – ook een levensecht karakter.

— www.nivre.nl —
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Druk bezochte lunchbijeenkomst
‘Kamer’ in teken ontwikkelingen
arbeidsrecht
Het organiseren van lezingen, trainingen, seminars, en
workshops voor de ruim 1.800 ingeschrevenen in het NIVRERegister behoort tot de kernactiviteiten van het NIVRE. Naast
hun belangen behartigt het NIVRE ook de belangen van de vele
tientallen aangesloten werkgevers van de ingeschreven (NIVRE)
Register-Experts, Opnamedeskundigen, Toedrachtonderzoekers
en Risicodeskundigen. Voor hen organiseerde de ‘Kamer’ op 3
juni jl. in Sociëteit ‘De Maas’ in Rotterdam een lunchbijeenkomst,
waarbij twee advocaten – mr. Jan de Jonge en mr. Mike Hermans
van De Jonge Advocaten – op bijzonder wijze, middels een
interactief format de vele tientallen vertegenwoordigers van
expertisebureaus en schadediensten van verzekeraars bijpraatten
over de actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de Wet Werk
en Zekerheid.

Een actueel onderwerp, omdat per 1 juli 2015 een drietal
wijzigingen worden doorgevoerd: in het flexrecht, het
ontslagrecht en de werkloosheidswet. Ze beogen volgens het
kabinet de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het
ontslag sneller, goedkoper en eerlijker te maken en de WW
er meer op wordt gericht om mensen weer snel aan het werk
te krijgen. Zo krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen
ze eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers
moeten na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast
contract; nu is dat drie jaar. Tijdelijke contracten worden als
opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van
zes maanden of minder opvolgen; nu is dat drie maanden.

Vier stellingen
Na een korte introductie over het advocatenkantoor door Jan
de Jonge was het woord aan Mike Hermans. Geïnspireerd door
het Amerikaanse Tv-programa Myth Busters had hij gekozen
voor een interactieve aanpak, waarbij zowel voorafgaande
aan zijn toelichting als na afloop, de aanwezigen een
viertal prikkelende stellingen voorlegde met betrekking
tot het onderwerp. De ‘zaal’ kon vervolgens kiezen uit de
antwoorden ‘busted’ (oneens) of confirmed (eens).
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— www.nivre.nl —

Mike Hermans

De eerste stelling luidde: ‘Het wordt goedkoper om mensen
te ontslaan’, een stelling waarmee een meerderheid van de
aanwezigen bij aanvang het niet eens was. Maar na Hermans’
toelichting waren de voor- en tegenstemmers vrijwel gelijk.
Hij vertelde onder meer dat er vanaf 1 juli a.s. één vaste
ontslagroute komt. Daarbij gaan bedrijfseconomisch ontslag
en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid via het
UWV (of de daartoe bij cao ingestelde ontslagcommissie)
en ontslag om andere limitatief opgesomde redenen (zoals
bijv. disfunctioneren, verstoring arbeidsrelatie, verwijtbaar
handelen werknemer) via de kantonrechter.

Transitievergoeding
Daarnaast hebben vanaf deze datum volgens hem alle
werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een
transitievergoeding: mits zij ten minste twee jaar in dienst

zijn geweest en de arbeidsovereenkomst op initiatief
van de werkgever is beëindigd. Deze transitievergoeding
wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De
hoofdregel is: een derde maandsalaris per dienstjaar en
een vierde (danwel de helft, ingeval van een werkgever met
meer dan 25 werknemers en wanneer de werknemer zijn
50ste levensjaar is gepasseerd) van het maandsalaris per
dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro of maximaal een
jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan dit bedrag.
Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden maakte
Hermans duidelijk dat er geen eensluidend antwoord op
de stelling valt te geven. “Afhankelijk van de situatie en
omstandigheden zou het ontslag van een medewerker voor
de werkgever na 1 juli a.s. soms goedkoper en soms duurder
kunnen uitvallen in vergelijking met de huidige situatie.”

Confirmed or busted
Over de tweede stelling – ‘Het wordt makkelijker een
werknemer te ontslaan‘- en de derde stelling – ‘het
ontslagproces wordt eenvoudiger’- waren de meningen
beduidend meer eensluidend. Zowel vóór als na de
toelichting van Hermans antwoordde het overgrote deel
van de aanwezige ‘Kamer’-leden met ‘busted’. Daarbij
hadden zij volgens de gastspreker duidelijk een punt. “Het
ontslaan van mensen zou mede door de aangescherpte
wet- en regelgeving wel eens lastiger kunnen worden. Onder
meer doordat kantonrechters hebben aangegeven zich
hieraan meer ‘met ‘handen en voeten gebonden te voelen’
en mede daardoor naar verwachting meer geneigd zullen
zijn de regels hieromtrent strikter toe te passen”, aldus de
advocaat, die in dit verband de verwachting uitsprak dat
de vaststellingsovereenkomst werkgevers mogelijk wel
eens uitkomst zou kunnen bieden. “Onze ervaring is dat
gemiddeld zes van de tien werknemers bereid zijn een
aanbieding voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst te
accepteren. “Deze vaststellingsovereenkomst verdwijnt dus
niet”. Het was daardoor de enige stelling die met confirmed
kon worden beantwoord.
Hermans zei tot slot dat het ontslagproces waarschijnlijk ook
complexer worden. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van
hoger beroep in ontslagzaken, wat vertragend kan werken.
“Als werkgever zult u nog meer dan voorheen uw dossier op
orde te hebben en elke grondslag van de ontslagaanvraag
gedegen moeten onderbouwen. Laat u daarbij goed
(juridisch) bijstaan”, zo besloot hij zijn interessant verhaal
met een klein oratio pro domo. l

De invloed van ‘de Kamer’ in het
NIVRE-beleid
In zijn welkomstwoord tijdens de lunchbijeenkomst
met vertegenwoordigers van de expertisebureaus
en expertisediensten van verzekeraars belichtte
‘Kamer’-voorzitter Hans de Hoog kort de belangrijke rol die de werkgevers vervullen binnen de
NIVRE-organisatie. “Als ‘Kamer’ behartigen wij de
belangen van de werkgevers in expertiseland en zijn
in staat veel invloed uit te oefenen op het beleid van
onze branche- en beroepsorganisatie. In de nieuwe
bestuursorganisatie heeft ‘De Kamer’ een vaste zetel
in het bestuur in de persoon van de portefeuillehouder werkgeversbelang, die daarmee als linking pin
fungeert. Daarnaast hebben wij de taak kandidaten
voor te dragen voor de functie van vice-voorzitter en
daarmee in feite ook voor die van toekomstig voorzitter, want elke vice-voorzitter wordt na twee automatisch voorzitter van het NIVRE. Daarmee zijn de
werkgeversbelangen definitief zijn verankerd in het
NIVRE-beleid”, aldus De Hoog, die daarnaast aangaf
ernaar te streven om alle werkgevers in de branche
die hiervoor in aanmerking komen aan te laten sluiten. “In wezen dient elke werkgever aanspreekbaar te
zijn voor haar experts. De verwachting is dat daarover dit jaar besluiten worden genomen.”
— www.nivre.nl —

Hans de Hoog
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Eerste gezamenlijke PE-bijeenkomst van ‘ATV/Agrarisch’ en ‘Transport-Goederen’

Primeur bij seminar voedselen diervoederveiligheid

Het panel: v.l.n.r.: Manfred Hessing, Tef Tevonderen, Niels Flach en Derk van Mackelenbergh.
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Vlak voordat eind mei in Vianen het seminar ‘Voedel- en diervoedselveiligheid’ op het punt van
beginnen stond, moesten er in allerijl een 20-tal stoelen bij geplaatst worden vanwege het feit dat er
veel meer NIVRE Register-Experts op de PE-bijeenkomst waren afgekomen dan verwacht. Het vormt
het bewijs dat het gekozen onderwerp in een grote (kennis)behoefte voorzag bij veel experts uit de
betreffende doelgroepen. En bovendien een signaal dat de primeur – voor het eerst werd er door de
branchegroepen Aansprakelijkheid-Technische Varia /Agrarisch en Transport-Goederen gezamenlijk
een seminar georganiseerd– voor herhaling vatbaar is. Zij die de moeite hadden genomen om in
hun vaak volle agenda toch tijd vrij te maken om hun vakkennis bij te spijkeren, werden daarvoor
ruimschoots beloond. In de vorm van vier zeer informatieve lezingen rond een buitengewoon
interessant onderwerp.
Wie als expert werkzaam is in één van de genoemde
branches kan te maken krijgen met schades aan diervoeders
en voedingsmiddelen voor menselijk gebruik, alsmede
grondstoffen en toevoegingen
die daarvoor worden
gebruikt. Het gaat in de regel om kwaliteitsgebreken,
die soms een gevaar zouden kunnen opleveren voor de
gezondheid van mens of dier. Dat zijn de gevallen die
gemeld dienen te worden bij de NVWA (Nederlands Voedsel–
en Warenautoriteit) en die soms resulteren in een stille of
openbare recall. Voor de besturen van de branches ATVAgrarisch en Transport-Goederen reden om in een seminar
uitgebreid op deze materie in te gaan, met speciale aandacht
voor de risicobeoordeling, de kwaliteitsborging, de relatie
van de expert met de NVWA en de dekking van recallschades
van de in ons land gangbare verzekeringsproducten.

Kwaliteitssystemen
Niels Flach, Senior Risk Engineer bij Hannover Risk
Consultancy, beet de spits af. In een presentatie met
als titel ‘Kwaliteitssystemen, wat heb je eraan bij het
risicobeheer? vertelde hij onder meer van mening te zijn
dat het met de voedselveiligheid in ons land ‘behoorlijk
goed’ gesteld is. Verder stond hij stil bij de kwaliteitsvraag
– “quality is in the eye of the beholder, oftewel kwaliteit is
datgene wat je van een product mag verwachten” – en bij
de ISO-normering. “De essentie van ISO 9001 is zeggen
wat je doet (procesbeschrijving), doe wat je zegt (werk
conform procesbeschrijving), bewijs dat je doet wat je
zegt (documenteer) en reageer effectief op signalen,
suggesties en issues (verbeter continu). Soms hoor je wel
dat zelfs betonnen zwemvesten volgens ISO 9001 kunnen
worden goedgekeurd, mits ze maar gemaakt zijn volgens de
procesbeschrijving. In de laatste versie van ISO 9001 kan
dat gelukkig niet meer, omdat de wens van de klant, dus het
voldoen van het product aan expliciete en ook impliciete
eisen, voorop staat.”

Daarnaast informeerde hij zijn gehoor over de op stapel
staande aanpassing van de uit 2008 daterende ISO
9001-normering. “Kort geleden is het concept van ‘ISO
9001 2015’gepubliceerd, die naar verwachting in de loop
van dit jaar van kracht wordt. “De nieuwe normering heeft
risicogericht denken als basis, met een bredere kijk op
risicomanagement en op het omgaan met kansen. Dat daagt
organisaties uit om hun risico’s te analyseren. Ook hierbij
is het zaak behoeften en verwachtingen van stakeholders
systematisch in kaart te brengen en te monitoren”, aldus Flach,
die aangaf bij risicoinventarisaties bij bedrijven in de (dier)
voedingssector onder meer te letten op het kwaliteitsbeleid,
de kennis van het personeel, de ijking van de apparaten en
de beschrijving van de maakprocessen van de betreffende
diensten en producten. “Proactief management lijkt een
‘heilige graal’. Door vooruitdenken kunnen risico’s worden
voorkomen en niet door schade en schande. De uitdaging in
mijn werk is om op het kennisniveau van de klant te kunnen
sparren om zo wezenlijke verbeterpunten te vinden.”

Samen werken
‘Samen werken aan voedselveiligheid’ luidde de titel van de
presentatie van Manfred Hessing, QA Manager bij ForFarmers
B.V. “Partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor voedselveiligheid. Daarbij is de ketting zo sterk
als de zwakste schakel. Wie niet veilig genoeg werkt, is
op termijn out of business.” In een informatief verhaal
vertelde hij hoe diervoedingsproducenten gezamenlijk
de kwaliteit proberen te waarborgen via Securefeed,
welke kwaliteitsborgingssystemen er zijn (controle op
zowel leverancier als product), hoe die in de praktijk
werken en wat de ervaringen van deze overkoepelende
kwaliteitsorganisatie zijn. “Onze doelen zijn het versterken
van het risicobewustzijn en van de risico-aanpak, het borgen
van voedselveiligheid, bijdragen aan de vertrouwensrelatie
en regisseren van een daadkrachtige aanpak van incidenten
en crisis.”
— www.nivre.nl —
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Met een productie van 470 miljoen ton per jaar is de EU
na China en de VS de derde producent van diervoeders in
de wereld. Bijna de helft daarvan betreft ruwvoeders, bijna
een derde mengvoeders, ruim 10% eigen teelt granen en
ruim 7,5% straight diervoeders, vertelde Hessing, die de
stelling aandurfde dat het met de bestaande systemen voor
kwaliteisborging en –controles voor en op zowel leveranciers
als hun producten in het algemeen goed is gesteld met
de (dier)voedselveiligheid in ons land. “Mede door het
bewustzijn dat voedselveiligheid onder een vergrootglas
ligt bij overheden, maatschappelijke organisaties en (social)
media, denk ik te kunnen stellen dat het zelfreinigende
vermogen van de branche grotendeels afdoende is. Toch
is een incident niet altijd te voorkomen en breekt soms
‘de pleuris’ uit”, aldus de kwaliteitsmanager, die voor ‘de
wet van Pleuris ’zelfs een heuse formule heeft bedacht: P
(pleurisuitbraak)= V(verwijtbaarheid) x R (relevantie) x(S)
M³ (sociale mediagekheid). “Het vertrouwen bij het brede
publiek omtrent voedselveiligheid is mede door enkele
incidenten op zich niet slecht te noemen, maar ook niet echt
goed. Er is op dat vlak dan ook t nog wat te doen. Daartoe
is door de gehele keten een gevoel voor urgentie nodig,
alsmede betrokkenheid van het management, oog voor (de
impact van) veranderingen, samenwerking en delen van
kennis en ervaringen.”

Inspecties aan de grens
Voormalig transportexpert Derk van Mackelenbergh,
algemeen directeur Eurofrigo, ging in zijn presentatie in op
de kwaliteitsborging en inspectie van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong aan de buitengrens van de Europese
Unie en op de rol van zijn bedrijf daarin. Sinds 1993 vinden
de veterinaire keuringen van goederen uit derden landen
(buiten de EU) uitsluitend plaats op de eerste plek waar ze
aan land gaan: de zee- of luchthavens. “Hiermee worden een
viertal doelen beoogd: bewaking van de volksgezondheid,
voorkomen van dierziektes, opsporing van fraude en controle
op smokkelwaar.
Het zal duidelijk zijn dat Rotterdam voor veel goederen van
buiten de EU vaak de eerste haven is van binnenkomst. Van
Macklenbergh vertelde dat het gebied tussen Maasvlakte 2
en Barendrecht alleen al zeven inspectieposten telt , waarvan
Eurofrigio drie keurpunten voor zijn rekening neemt. “Wij
behandelen jaarlijks meer dan 30.000 containers en voeren
meer dan 35.000 inspecties per jaar uit. Daarmee hebben
we een marktaandeel van ca. 75%.” Vervolgens praatte hij
zijn aandachtig gehoor uitvoerig bij over het keuringsproces
: van de voorbereiding van de aanmelding van de keuring
door de expediteur, de documentencontrole door de
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Douane in overleg met de Voedsel- en Waren Autoriteiten
(VWA) tot de bepaling van het soort keuring: zegelkeuring,
overeenstemmingscontrole en materiële controle. Daarbij gaf
hij per keuringsvorm aan de hand van voorbeelden aan hoe
de keuring in zijn werk gaat en welke bijzonderheden daarbij
om de hoek komen kijken. Ook liet hij enkele gevolgen zien
van slechte stuwage. “Veel vervoerders hebben soms geen
idee welke krachten vrij kunnen komen bij zeetransport en
lang niet iedereen weet dan ook hoe je zeecontainers moet
laden.”

Product-recall
Slotspreker Tef Tevonderen, expert bij Cunningham Lindsey
Nederland, belichtte in zijn verhaal de product-recall van
(grondstoffen voor) voedingsmiddelen en diervoeders en de
rol van de (N)VWA en de verzekeringsdekking in geval van
kwaliteitsproblemen bij voedingsmiddelen en diervoeders.
Hij stipte onder meer de redenen aan waarop de VWA
onveilige levensmiddelen kan afkeuren: ze zijn schadelijk
voor de volksgezondheid en/of ongeschikt voor consumptie,
bijv. omdat ze bedorven zijn, een onaanvaardbare smaak
of geur hebben, niet voldoen aan de wettelijke normen of
omdat er een onjuiste etikettering op de verpakking staat. “Al
maken andere landen daar soms minder een probleem van”,
aldus de expert, die vervolgens de verschillende vormen van
recall toelichtte: stille recall, openbare recall, field change
order, first party recall en third party recall.
Tevonderen vertelde verder dat er twee toetsen zijn voor
risicobeoordeling. De primaire toets heeft betrekking of
de betreffende voedingsmiddelen en diervoeders al dan
niet voldoen aan de geldende (Europese en nationale)
wetgeving; de secundaire toets is er om te bepalen of
er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid.
“De VWA en ook de SKAL, kwaliteitsorganisatie voor
biologische producten, toetst voor een openbare recall
op werkelijk gevaar voor de volksgezondheid. VWA’s in
bijvoorbeeld Duitsland, Scandinavië en Australië toetsen
uitsluitend aan de regelgeving. Voldoen de producten niet
aan de norm, dan moeten ze toch uit de schappen worden
gehaald”, aldus Tevonderen, die de aanwezigen aan het
einde van zijn presentatie informeerde over de recalldekking in verschillende verzekeringsvormen, alsmede
over de dekkingsverschillen in de producten van de diverse
aanbieders. “Polisvoorwaarden zijn voer voor juristen.”
Het informatieve en goed beoordeelde seminar werd
afgesloten met een paneldiscussie met de vier inleiders
onder leiding van Klaas Brand, voorzitter van de Branche
Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch. l

COLUMN
Een goed expertisegesprek
Dus u komt in opdracht van de aansprakelijkheidsverzekeraar van onze
leverancier De Vries, die ons die slechte grondstof geleverd heeft waardoor
we nu met de gebakken peren zitten?
Laat ik beginnen met voorop te stellen dat we met die verzekeraar niets te
maken hebben. We hebben een claim op De Vries en diens relatie met de
verzekeraar gaat ons niet aan. Dus wat komt u hier eigenlijk doen? … Ja
meneer, dat zal allemaal wel, maar wij houden de Vries aansprakelijk en
die moet onze schade dus vergoeden en wat de verzekeraar van De Vries
ervan vindt zal ons om het even zijn om het eens netjes uit te drukken.
Maar enfin, nu u toch hier bent, stelt u dan uw vragen maar.
Ja dat klopt, we hebben een week niet kunnen draaien en in die periode
produceren we gewoonlijk 50.000 stuks van dit artikel. Die claimen we
dus tegen onze verkoopprijs en dan mag u nog van geluk spreken dat we
niet ook het margeverlies van onze klanten in rekening hebben gebracht,
want u begrijpt wel dat die not amused waren dat wij niet konden leveren.
Wat zegt u, kan ik de schade ten gevolge van minder productie niet
baseren op de verkoopprijs? Dat zien wij anders en het interesseert ons
niet wat de verzekeraar ervan vindt. Omdat wij van mening blijven dat de
verkoopwaarde betaald moet worden, zie ik ook niet in waarom ik u onze
kostprijscalculaties zou moeten laten zien. Bovendien beschouwen we die
als bedrijfsgeheim. Wat zegt u, u blijft bij uw standpunt? U doet maar wat
u goeddunkt. Nog meer vragen?
U bent dus van mening dat productieverlies niet hetzelfde is als
verkoopverlies en dat we moeten aantonen hoeveel producten we ten
gevolge van dit akkefietje minder hebben verkocht? Meneer, in de eerste
plaats gaan u onze verkoopcijfers niet aan en in de tweede plaats kost
het ons de nodige moeite om die informatie te verzamelen en we hebben
al genoeg ellende met deze zaak gehad. Ik heb drie weekenden met een
stel medewerkers op de zaak doorgebracht om alles te regelen. Hoe
denkt u dat ze dat bij mij thuis hebben gevonden? Bovendien verzeker
ik u dat onze verkoopverliezen in feite veel groter zijn geweest. Als we
de verkoopverliezen moeten aantonen wordt de schade dus ook groter
en bovendien gaan we alle uren claimen die we moeten maken om die
informatie boven tafel te krijgen. Dus u zegt het maar.
Nu we het er toch over hebben, De Vries mag van geluk spreken dat we
niet zijn overgegaan tot een recall van ons product. Wat dacht u over
welk schadebedrag we dan zouden hebben gesproken? Een veelvoud
van het bedrag dat we nu claimen. Me dunkt dat we daardoor behoorlijk
schadebeperkend zijn opgetreden, waarbij we ook nog eens het risico
lopen dat de Voedsel en Waren Autoriteit ons op het matje roept, met alle

gevolgen van dien. Het is eigenlijk een gotspe dat we onze schade nog
moeten aantonen, nu we onze nek zo hebben uitgestoken om de schade
te beperken.
Ja, ik snap dat ik onze schade moet aantonen als het tot een juridische
procedure komt. Maar De Vries zal het vast niet kunnen waarderen als
hij niet meer bij ons mag leveren door uw toedoen. Het is voor ons een
koud kunstje om van leverancier te wisselen en wij verwachten van al
onze leveranciers dat ze onze schade gewoon netjes betalen, wat hun
verzekeraar er ook van moge vinden. Het zal allemaal wel zijn dat ik bewijs
moet leveren van mijn schade, maar ik heb een zakelijke en geen juridische
relatie met mijn leveranciers en ik verwacht dan ook dat deze schade op
basis van vertrouwen kan worden afgewikkeld. Wij claimen gewoon onze
schade, niets meer en niets minder.
Inderdaad, wij claimen ook de kosten van al onze medewerkers die zich
met deze zaak hebben moeten bezighouden, inclusief die van mijzelf. Ja,
mijn uurtarief is 260 euro; vindt u dat veel voor een CEO van een bedrijf
met 650 medewerkers? En dan heb ik nog afgezien van een opslag voor
overwerk in die drie weekenden. Er is dus niets mis met dat uurtarief. Of dit
wel schade voor de vennootschap is, vraagt u? Meneer, denkt u dat ik al die
medewerkers in dienst heb om dit soort schades te regelen en dat ze voor
de rest hun kont staan te krabben?
Ze hebben weken niets anders kunnen doen dan deze schade in goede
banen leiden waardoor hun andere werkzaamheden in de knel zijn
gekomen. Of dat geleid heeft tot bedrijfsschade en of ik dat kan aantonen?
Meneer, luister nu eens, die uren zijn gemaakt en moeten gewoon worden
betaald. Basta! En als de verzekeraar het niet wil betalen is het mij om
het even, maar De Vries moet niet zeuren als hij nog aan ons wil blijven
leveren.
Of ik de leveringsvoorwaarden van De Vries ken, vraagt u? Nee, die ken ik
niet en daar heb ik ook niks mee te maken. Als je rommel levert, moet je niet
achteraf over leveringsvoorwaarden beginnen. Als De Vries zich daarop wil
beroepen, zijn we gauw uitgepraat en wel definitief, vertelt u dat maar aan
De Vries. En ja, het klopt dat we inmiddels voor 170.000 euro aan facturen
van De Vries niet hebben betaald. Dat is toch logisch. Onze schade is
immers groter en we zien niet in waarom we onze liquide positie door de
wanprestatie van De Vries zouden moeten laten verslechteren.
Nog vragen verder? Nee, goede reis terug dan en we gaan ervan uit dat
onze schade op korte termijn correct wordt afgewikkeld.
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Geslaagde kennisbijeenkomst
over kleine bedrijfsschades
Een ondernemer die zijn zaak gedurende twee dagen moet sluiten,
bijvoorbeeld vanwege een waterschade, kan bedrijfsschade claimen. Maar
hoeveel? Een bakker mist twee dagen omzet, terwijl een kapper veel klanten
enkele dagen later alsnog ziet verschijnen. En hoe zit het met de supermarkt?
Of de accountant? Dergelijke probleemstellingen waren aan de orde tijdens
een kennisbijeenkomst over het regelen van bedrijfsschades tot 5.000 euro,
op donderdag 23 april jl. in Hotel Van der Valk in Vianen. De bijeenkomst was
een initiatief van de Commissie Seminars van de branche Brand van het NIVRE.
zo’n kennisbijeenkomst met vakgenoten over
te praten. Belangrijk is vooral de herkenning
dat je niet de enige bent die soms worstelt met
bepaalde aspecten van die bedrijfsschades. Je
toetst als het ware jouw aanpak ten opzichte
van die van je collega’s. Dat leidt vervolgens
tot een bewustere aanpak in de praktijk, je
gaat niet snel meer op de automatische piloot.
Ook krijg je tijdens zo’n bijeenkomst nieuwe
informatie. De ene branche is de andere niet
en de verschillen daartussen maken ons vak
boeiend, maar tegelijkertijd maken ze ons
kwetsbaar. Je wilt zaken voor de klant zeker
weten en daar is zo’n kennisbijeenkomst heel
goed voor, want je kunt veel van elkaar leren.”

Paul Westerik

Paul Westerik werkt bij a.s.r. als senior
schade-expert in hoofdzakelijk het middenen kleinbedrijf. Hij heeft regelmatig kleine
bedrijfsschades te regelen. “En die leveren
veel discussies op”, zo zegt hij. “Het gaat om
maximaal een paar duizend euro, maar dat
is voor de desbetreffende ondernemers van
belang. Het is daarom zinvol om daar tijdens
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Westerik zou bij een volgende gele
gen
heid
graag nog iets dieper op de materie ingaan of
langer willen doordiscussiëren, misschien in
een kleinere groep, maar is absoluut enthou
siast over de bijeenkomst. Eén suggestie nog:
“Laten we ook eens een verzekerde uitnodigen,
om het verhaal van twee kanten te horen.
Misschien leidt ook dat tot aanpassingen van
onze benadering.”

Discussie losmaken
De kennisbijeenkomst kleine bedrijfs
schades was in feite gemodel
leerd naar de
Specialistenbijeenkomst Bedrijfsschade, zoals
die door de Commissie Seminars van de
— www.nivre.nl —

Josee Tomassen

branche Brand inmiddels twee keer is
georga
niseerd. Uit de aanmeldingen voor
deze bijeenkomst in 2014 bleek dat er bij
de generalisten onder de schade-experts
behoefte bestond aan een kennisbijeenkomst
over kleinere bedrijfsschades, tot 5.000 euro.
Josee Tomassen, bedrijfsschade-expert bij Von
Reth Contra-expertise en voorzitter van de
Commissie Seminars: “De opzet was dat alle
deelnemers vooraf een casus indienden. Die
casussen hebben we enigszins geclusterd. In
het eerste deel is de theorie behandeld, maar
wel met oog voor de praktische kant van de
materie. In het tweede deel zijn de casussen
behandeld. Ons verhaal daarbij was dat je
bij zulke bedrijfsschades natuurlijk niet een
belangberekeningtot zes cijfers achter de
komma moet maken. Je kijkt globaal naar de

worden geplaatst – iets te groot was voor
echte discussies. “Misschien is dat een les
geweest, om een volgende kennisbijeenkomst
in een kleiner comité te laten plaatsvinden”, zo
zegt hij. “Je kunt dan nog meer op de inhoud
ingaan. Met een grote groep is dat wat lastiger,
hoewel het toch nog heel redelijk ging.”

Pieter Vlemmings

brutowinst, je schat de variabele bedrijfskosten
in en je bent er al. Heel praktijkgericht dus.”
Na de plenaire behandeling werden de
ingebrachte casussen in kleinere groepen
besproken, waarna de uitkomsten daarvan
weer plenair werden behandeld. Josee
Tomassen: “We wilden een discussie losmaken
en volgens mij is dat goed gelukt. Bij
bedrijfsschades gaat het niet om een exacte
wetenschap. Je gaat met elkaar een gulden
middenweg in om gezamenlijk een regeling
te vinden. Het is goed om dan te weten –
en ik hoop dat de deelnemers aan deze
kennisbijeenkomst dat in ieder geval hebben
geleerd – dat vele wegen naar Rome leiden.”

Argumenteren en overtuigen
Pieter Vlemmings, bedrijfsschade-expert bij
Achmea en lid van de Commissie Seminars
van de branche Brand, was eveneens
betrokken bij de voorbereiding van de
kennisbijeenkomst. Hij maakt de kanttekening
dat de groep deelnemers – er waren circa
veertig aanwezigen, terwijl nog een aantal
geïnteresseerden op een wachtlijst moest

De kwaliteit van de ingebrachte casussen was
volgens hem in elk geval meer dan voldoende
goed om standpunten te formuleren en met
elkaar uit te wisselen. “De inbreng was heel
behoorlijk, die viel mij zeker niet tegen. De
casussen waren representatief voor wat er bij
dit soort schades speelt. Het zijn schades die
nogal eens een beetje onderbelicht blijven,
omdat ze vanwege het schadebedrag niet
door specialisten worden behandeld. Toch
zijn het redelijk moeilijke schades, omdat de
klant er heel kritisch naar kijkt. Je moet dus
goed weten waarover je het hebt, om zo’n
schade goed te kunnen behandelen. Vaak
is niet zozeer de berekening lastig, maar wel
de argumentatie richting de klant. Het gaat
erom de klant goed uit te leggen en ervan te
overtuigen dat de schade juist is vastgesteld.”

Pragmatische werkwijze
Nog een deelnemer aan de kennisbijeenkomst
was Bert Nap, niet zozeer omdat hij kennis
wilde vergaren, maar wel omdat hij als
bedrijfsschade-expert
bij
Crawford
&
Company (Nederland) B.V. veel collega’s
adviseert en assisteert bij de afwikkeling van
kleine bedrijfsschades. Hij vertelt: “Ik wilde
door middel van deze kennisbijeenkomst
ervaren wat er bij collega’s leeft en wat hun
aanpak bij kleinere schades is. Hoe kijken zij
daar tegenaan? Welke problemen komen ze
— www.nivre.nl —

Bert Nap

tegen en hoe lossen zij die op? Zitten wij bij
Crawford op dezelfde lijn of kunnen we daar
nog iets van leren? Dat was mijn invalshoek
en ik ben zeker niet teleurgesteld. Vooral het
interactief met elkaar bezig zijn vond ik heel
positief van deze kennisbijeenkomst.”
Volgens Bert Nap zijn veel schade-experts
op zoek naar een pragmatische werkwijze,
waarbij ze met korte slagen veel winst
kunnen behalen, zonder dat dit ten koste
van de kwaliteit van hun werk gaat. Hij zegt:
“Bij dit soort schades moet je niet een hele
boekhouding gaan doorspitten. Het gaat
erom dat je met een aantal kerngegevens de
belangrijkste bedragen op een rijtje krijgt en
een goed onderscheid kunt maken tussen wat
wel en niet relevant is. Dat kan experts het
zelfvertrouwen geven waarmee ze schades
ook voor de klant goed kunnen afwikkelen.
Die insteek van deze kennisbijeenkomst
kwam wat mij betreft helemaal tot zijn recht.
Zeker voor herhaling vatbaar, al zou volgens
mij vanwege de ingebrachte casussen en
het boeiende onderwerp het goed zou zijn
hiervoor nog meer tijd uit te trekken.” l
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De curieuze wereld van de ‘molenexperts’

Stormschade bleek
brand, maar toch
storm
Het leven van een schade-expert kan onverwachte wendingen met
zich mee brengen. Krijg je een melding van een stormschade bij
een molen in Zuid-Beijerland, blijkt de molen in brand te hebben
gestaan. “Toch was de melding helemaal correct”, zegt PieterPaul Verhorst van RVJ Expertises & Taxaties in Amsterdam. “Door
de storm was de molen zo hard gaan draaien dat hij lossloeg van
zijn ankers, waardoor het binnenwerk oververhit raakte en de
molen in brand vloog.”

Schade-expertise en taxaties van windmolens is niet het
enige gebied waarop RVJ actief is. Het bedrijf houdt zich
verder bezig met marktsegmenten als Property, CAR/AVB, en
Marine, (w.o. internationale verhuisschades). Doelgroepen
zijn onder andere het MKB, internationale retailbedrijven,
gemeenten en instellingen, particulieren en verenigingen
van eigenaren. “Ik denk dat de molens zo’n 5 à 10% van
onze omzet uitmaken”, zegt Verhorst. Het is wel een van de
meest spectaculaire activiteiten van het bedrijf. Verhorst
en zijn team haalden zelfs het NOS-journaal toen de fraaie
uit 1787 daterende molen in het Friese Burum tot de grond
toe afbrandde. Wegens de hoge herbouwkosten, dreigde de
molen zelfs geheel te verdwijnen maar o.a. na ingrijpen van
minister Bussemaker, die de monumentenstatus weer leven
inblies, wordt de molen nu herbouwd.

Pompend remmen

Pieter-Paul Verhorst

Wind en brand, daar weten Pieter-Paul Verhorst en zijn
collega Benno van Berkel alles van. RVJ Expertises & Taxaties
is al tientallen jaren gespecialiseerd in schaderegelingen en
taxaties van de circa 1200 overgebleven Hollandse winden watermolens. In 1985 ging Verhorst, na een stage bij het
toenmalige Hudig-Langeveldt aan de slag in het bedrijf van
zijn stiefvader Harry de Raay .Sinds 2007 is hij als directeureigenaar de enige aandeelhouder van het bedrijf. Op 1
maart 2014 is Van Berkel toegetreden tot de directie. RVJ
Expertises & Taxaties heeft acht medewerkers, onder wie vijf
experts. Verhorst en Van Berkel, beide dertig jaar actief in de
expertisebranche, zijn de specialisten op molengebied.
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Brand- en stormschade zijn verreweg de grootste risico’s
voor een molen, weten Verhorst en Van Berkel. Deze schades
spreken voor zich. Met mechanische schades ligt het lastiger.
Het kan zijn dat de bovenas plotseling is afgebroken. Het is
dan vaak een kwestie van goed opletten. Het kan zijn dat
een oorzaak dan toch gerelateerd is aan bijvoorbeeld een
eerdere stormschade, hetgeen voor de dekking onder de
polis zeer relevant is. Als er goed onderhouden riet uit de
nok waait is het vaak duidelijk: stormschade en niets anders,
aldus Van Berkel die van huis uit bouwkundige is. “Sommige
schades zijn gecompliceerder. Het ligt er ook nog aan wie de
molen bedient. Stilzetten, zeker met harde wind, is een hele
kunst. Je remt zo’n molen niet zomaar even af, al weet een

professionele molenaar zijn molen altijd wel stil te zetten.
Het is een vorm van pompend remmen om maar een term uit
de autowereld te lenen.”
Als Verhorst en Van Berkel verregaande specialistische
problematiek tegenkomen dan maken zij gebruik van de
kennis van Wim Herrewijnen, een gecertificeerd adviseur
en molenbouwer. “Wij overleggen ook regelmatig met hem
om bij te blijven op molengebied”, zegt Verhorst. “Het is
belangrijk voor ons om in deze wereld te weg te kennen en
te weten bij welke bedrijven je moet zijn voor deskundig
schadeherstel. Dat geldt ook voor kennis van organisaties als
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeentelijke
en provinciale overheden. Zij zijn daarnaast vaak ook
belangrijk als subsidiegever of als regelgever.”

25 januari 1990

Benno van Berkel

Wat expertises en taxaties betreft, werkt RVJ o.a. nauw
samen met belangrijke tussenpersonen op het gebied van
molens. Per jaar doen Verhorst en zijn bedrijf zo’n 100 tot
150 taxaties en vooropnames. Daarnaast zijn er jaarlijks
enkele tientallen schades aan molens als gevolg van brand,
storm en waterschade die de aandacht vragen.
De zwaarste storm in Nederland die Verhorst en Van Berkel
zich kunnen herinneren was die van 25 januari 1990.
Expertisebureaus zijn toen een jaar lang bezig geweest om
alle schades te regelen, zegt Verhorst. “Het gekke is dat
we na de storm op kantoor kwamen en dat het daarna een
ochtend lang stil bleef, zodat wij de indruk kregen dat het
allemaal wel mee viel. Maar die middag kregen wij bij wijze
van spreken een windhoos aan schades over ons heen die
weken aanhield. Het bleek dat de telefooncentrales van
verzekeraars overbelast waren geweest. De eerder genoemde
molen is toen ook afgebrand, op hol geslagen door de
extreem harde wind. Die periode was zo intensief dat wij het
allemaal nauwelijks bij konden benen. Het enige dat je toen
kon doen is de grootste schades er het eerst uitpikken, zodat
je die gedupeerden vast kunt helpen.”

Herbouwwaarde naar 1,5 miljoen euro
Het herstel van een molen vergt veel vakkennis en veel
professioneel handwerk. Bovendien wordt er nog vaak
gebruik gemaakt van originele materialen, zoals zware eiken
balken. “Gelukkig zijn er op dit moment nog voldoende
bedrijven die zo’n klus aankunnen.”, zegt Van Berkel. “Het
vele handwerk en de ‘oude’ materialen maken de herbouw
van een molen wel tot een prijzige operatie. De herbouw
van een molen is daardoor gemiddeld in de loop de tijd
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gestegen tot 1 à 1,5 miljoen euro. Van groot belang hierbij
is de monumentenstatus. Veel molens beschikken over een
dergelijke status. Een van de voorwaarden van zo’n status is
dat molens die, zoals in Burum, na een totaal verlies worden
herbouwd en uit een zeker percentage oorspronkelijke
onderdelen moet blijven bestaan. Dat is een van de
voorwaarden om door de Rijkcommissie Cultureel Erfgoed
om de monumentenstatus te behouden. “Daarom is het ook
belangrijk dat je als expert na een brand zoveel mogelijk
van die onderdelen weet veilig te stellen en zo nodig te
reconditioneren”, zegt Verhorst.

Omgaan met vrijwilligers
Een van de bijzondere aspecten van het werk van RVJ
Expertises en Taxaties is dat je vaak omgaat met vrijwilligers,
zegt Verhorst. “Mensen die wat zij doen als hun levenswerk
zien en daarom zeer toegewijd zijn. Het behoud van de
molen is voor hen een van de belangrijkste doelen in het
leven. Dat stelt bijzondere eisen aan ons werk. Je hebt
vaak te maken met dorpsgemeenschappen en stichtingen
en ook met uiteenlopende belangenverenigingen. Ook de
lokale politiek speelt vaak een grote rol. Dit betekent dat
wij vaak wat extra tijd moeten uittrekken voor ons werk en
de tijd moeten nemen om alles goed uit te leggen aan de
belanghebbenden.” Gelukkig krijgen wij die tijd ook van de
verzekeraars, stelt Van Berkel. “Zij weten wat er bij dergelijke
processen komt kijken.” Als je dan met elkaar iets tot stand
hebt gebracht, de gedupeerden hebt geholpen en als het
even kan gelukkig hebt gemaakt, kun je tevreden terugzien
op je werk”, zegt Verhorst. “Zeker als je voor Nederland ook
nog een uniek stuk erfgoed hebt behouden.” l
71

Druk bezochte sessies Expertisecafé bij Mercedes Benz Nederland

De permanente wedloop tussen
de good & bad guys op het gebied
van autodiefstallen
Nu zijn (automotive) experts beroepshalve natuurlijk wel
wat gewend, maar wie half mei één van de twee sessies heeft
bijgewoond van het NIVRE Expertisecafé bij Mercedes Benz
Nederland in Utrecht over autodiefstallen en preventie, kijkt
sindsdien mogelijk toch wel wat vaker of zijn auto nog staat
op de plek waar hij deze heeft geparkeerd. De bijeenkomst gaf
weliswaar een goed inzicht in de voortschrijdende technologische
en andere mogelijkheden om autodiefstal tegen te gaan, inclusief
de behaalde successen op dit vlak. Maar uit de verhalen van de
drie gastsprekers viel ook op te maken dat criminelen niet stil
zitten en continu nieuwe methodes bedenken om de bestaande
en nieuwe repressiemethodieken te omzeilen. Bijvoorbeeld via
een drietal nieuwe diefstalmethodes, zoals manipulatie via het
motormanagementsysteem (Data Bus, OBD), de Relay Attack
(kopiëren sleutelgegevens op afstand, zelfs in woonhuizen) en
jamming (verstoring) van voertuigvolgsystemen.
Tussen de fraai uitgestalde modellen van het Duitse automerk,
waarvan enkele ‘karretjes’ qua prijs het jaarinkomen van
een ieder (ruimschoots) overschrijden, kregen de ruim 150
automotive experts, een drietal presentaties rond het centrale
thema voorgeschoteld. De volgorde van de parallellezingen
was afhankelijk van de groepsindeling. De journalist mocht
beginnen bij Arnold Cornelissen, werkzaam als zelfstandig
trainer op automotive gebied, die in een technisch verhaal
een leerzaam kijkje gaf achter de digitale schermen gaf.
Zo werden de experts geïnformeerd over hoe sluit- en
anti-diefstalsystemen worden geprogrammeerd, hoe de
informatiestromen lopen tussen fabrikant, importeur een
werkplaats en hoe daarin bijvoorbeeld storingen kunnen
ontstaan. Maar ook werd hen verteld hoe na een schade
zaken kunnen worden uitgelezen. Aangezien de handelingen
van monteur en werkplaats doorgaans goed traceerbaar zijn
vastgelegd wordt de kans op bijvoorbeeld kilometerfraude,
diefstal en inbreuk op veiligheid en milieutechnische
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De drie inleiders poseren bij een nieuw model van Mercedes: v.l.n.r. Henk
van Vliet, Gerard van Warmerdam en Arnold Cornelissen.

systemen verkleind. Uit de vele vragen die na afloop op
de inleider werden afgevuurd, kan worden afgeleid dat dit
onderwerp bij velen nadrukkelijk in een kennisbehoefte
voorzag.

Voertuigbeveiligingssystemen
Het
onderwerp
voertuigbeveiligingssystemen
werd
behandeld door Henk van Vliet, certificatiemanager bij
KIWA SCM. Deze geaccrediteerde certificatie-instelling op

het gebied van voertuigbeveiliging houdt zich bezig met
het bewaken van zowel de kwaliteit van de door KIWA SCM
goedgekeurde beveiligingssystemen als van die van de
uitgevoerde werkzaamheden door – eveneens door haar –
erkende bedrijven. Samen met een groot aantal publieke
en private partijen draagt KIWA SCM haar steentje bij aan
maatregelen die enerzijds het aantal voertuigdiefstallen
verder kunnen terugdringen en anderzijds de kans vergroten
dat een eenmaal gestolen voertuig nadien weer (snel) wordt
teruggevonden.
Van Vliet stond in zijn verhaal uitgebreid stil bij de reeds
bestaande beveiligingssystemen ter voorkoming van
diefstal van en uit personenauto’s, bedrijfsvoertuigen,
motorfietsen,
werkmaterieel, aanhangers, tweewielers
en vaartuigen. Daarbij maakte hij onderscheid tussen
enerzijds de elektronische beveiligingsystemen, zoals
startblokkeringen, alarmsystemen, voertuigvolgsystemen,
en mechanische beveiligingssystemen. Als voorbeelden van
die laatste categorie noemde hij onder meer wielklemmen,
stuurwielsloten, versnellingsbaksloten, autokluizen, king
pin sloten en containerdeursloten (bedrijfsvoertuigen),
disselsloten (aanhangers) en buitenboordmotorsloten en
kettingen (voor vaartuigen). Dat beveiligingsystemen effect
sorteren staafde hij met enkele concrete diefstalcijfers van
enkele gewilde automodellen, waarbij het verschil tussen de
auto’s die zijn uitgerust met een erkend beveiligingssysteem
en de voertuigen die niet beveiligd zijn, ronduit opvallend te
noemen was.
SCM’s certificatiemanager benadrukte in zijn verhaal dat ook
voor de strijd tegen voertuigdiefstallen geldt dat resultaten
uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst.
Het dievengilde zit immers niet stil en de laatste tijd steken
drie diefstalmethodes de kop op. manipulatie via het
motormanagementsysteem (Data Bus, OBD), de Relay Attack
(kopiëren sleutelgegevens, zelfs als deze zich in de woning
bevinden, om tot op ca. 1 km afstand vervolgens de auto
te kunnen openen en starten) en jamming (verstoring) van

voertuigvolgsystemen. “ Het is aan de sector om hierop een
adequaat antwoord te bedenken.”

Diefstalmethodieken
De derde spreker was Gerard van Warmerdam, senior
onderzoeker bij EMN Forensic die alom wordt gezien als
autoriteit op het gebied van voertuigcriminaliteit. In een
uitvoerig verhaal nam hij zijn gehoor op informatieve en
geanimeerde wijze mee in de wereld van voertuigcriminelen
en liet daarbij tal van voorbeelden van hun werkwijze (modus
operandi) de revue passeren: van inbraak in woningen om
de autosleutels te stelen tot het kopiëren van de digitale
sleutelgegevens. En van traditioneel tot geavanceerd en
soms zelfs ingenieus. Daarbij kwamen tal van methoden en
middelen voorbij met bijzondere namen als de Bulgaarse
methode, Litte Joe en de Poolse sleutel. Het gemak waarmee
auto’s vandaag de dag zijn te openen en te starten is
verbazend en verontrustend om te zien. Dat geldt zeker
voor de vaak zeer geavanceerde manier om digitaal aan de
hiervoor benodigde gegevens te komen.
Gevraagd naar de voornaamste trends op autodiefstalgebied
noemt Van Warmerdam drie zaken: aanvallen van het
motormanagementsysteem, elektronische voertuigdiefstal
len en het manipuleren van sloten. “Auto’s worden steeds
meer voorzien van allerlei technische snufjes. Zo hebben
verschillende automerkene en module waarbij eigenaren op
afstand de ramen en deuren kunnen sluiten. Handig voor de
eigenaar als hij dit vergeten of wil controleren of hij zijn auto
wel goed heeft afgesloten. Maar een bijeffect is dat ramen
en deuren dan ook op afstand zijn te openen. En dat weten
criminelen inmiddels ook.” Elk voordeel heeft in dit geval
dus ook een nadeel.
Zijn boodschap aan het expertsgilde: “ Als er bij autodiefstal
geen braak wordt vastgesteld, hoeft dat niet per se te zeggen
dat er niets is gebeurd. Verder onderzoek is soms wenselijk.
Mijn stelregel is dan ook: ‘ Een autodiefstal laat altijd sporen
na’; ze zijn soms alleen wat lastiger te zoeken.” l
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l in- en uitschrijvingen geregistreerden
KANDIDAAT-NIVRE REGISTER-EXPERTS •

inSCHRIJVINGEN REGISTER VAN VOORMALIG
REGISTER-EXPERTS •

Opname (bouwkundig)			
Mevrouw ing. P.C.M. Palstra
per 1 mei 2015

De heer N. Carree
Personenschade			
De heer mr. R. Freriks
Mevrouw mr. M.M. de Man
per 24 april 2015

per 26 juni 2015			
per 26 juni 2015

NIVRE REGISTER-EXPERTS •
Brand				
uitSCHRIJVINGEN •
De heer F.G.E. Jacobs
per 19 mei 2015			
De heer M. Tattje
per 26 juni 2015			
ATV				
De heer H. Troost
per 26 mei 2015			
De heer ing. C.M. Akse
per 28 april 2015		
				
				
Motorvoertuigen				
Opname (bouwkundig)				
De heer M. Geraedts
per 4 juni 2015			
De heer M.H. Veluwenkamp
per 1 juni 2015			
				
				
Personenschade				
Transport/goederen				
De heer mr. J.M.C. van den Enden
per 1 mei 2015			
De heer J.J.N. Mast
per 5 juni 2015			
Mevrouw M.K. Herngreen
per 19 mei 2015			
De heer N. Persoon
per 11 juni 2015
De heer mr. J.J. de Jong
per 26 juni 2015			
De heer H.C. Muntjewerf
per 26 juni 2015			
De heer M. Stolk bc
per 26 mei 2015			
				
uitSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERDE REGISTERS •
Toedrachtonderzoek				
De heer R.J.G.M. Vogels
per 26 juni 2015			
Register-Coördinator Fraudebeheersing				
De heer A.C.F. Willemsen
per 21 april 2015
Mevrouw A. Kuiper
per 1 juni 2015

inSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERDE REGISTERS •
Register-Coördinator Fraudebeheersing				
De heer M.K. van Breda
per 9 juni 2015			
Mevrouw S.D. Dankers - Struikman
per 15 mei 2015			
Mevrouw J.S. Imani - Saridjo
per 12 mei 2015			
Mevrouw mr. S.A.C. van Lit
per 9 juni 2015			
De heer J.E.W.M. de Ridder
per 12 mei 2015			
Mevrouw B.M. Smans - Verhoof
per 9 juni 2015			
De heer J.W.J. Smetsers
per 9 juni 2015			
Mevrouw D. Stefánsdóttir, bsc
per 1 mei 2015			
De heer J. Wessels
per 9 juni 2015			
					
Register-Risicodeskundige				
De heer R. Gunther
per 28 april 2015		
De heer W. van der Velden
per 1 mei 2015
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