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 De Register-Expert  nieuws
meningen
achtergronden
bijeenkomsten

TRANSPORT EN GOEDEREN

AANSPRAKELIJKHEID - TECHNISCHE VARIA/AGRARISCH

MARKETING EN COMMUNICATIE

BRANCHE BRAND

De kleurrijke belevenissen van een 
schadekoper

De rol van de schade-expert bij 
DSU Verzekeringen

Meerwaarde NIVRE en Register-Expert 
nadrukkelijker over de bühne brengen

Is asbest een probleem voor 
(verzekerend) Nederland?

‘You must be Dutch..........! De kleurrijke belevenissen van een schadekoper’. Dat was 
de prikkelende, uitnodigende titel van een lezing die de Belgische ondernemer Luc 
Bonami, CEO van Anno Chemicals NV in Antwerpen, eind vorig jaar hield voor de in 
het NIVRE-Register ingeschreven Transport/Goederenexperts in een andermaal goed 
gevuld Expertisecafé bij Dylans in Rotterdam. Een (PE)bijeenkomst die voor de vele 
aanwezigen zeker voldeed aan de (hoge) verwachtingen.

Het venijn zat vooral in de staart. Aan het eind van het druk bezochte seminar dat door 
het branchebestuur Aansprakelijkheid -Technische Varia/Agrarisch op 10 februari jl. 
in Leusden werd georganiseerd over ‘De rol van de expert bij DSU Verzekeringen’ 
brandde de discussie tussen de inleiders en de vele aanwezige NIVRE Register-
Experts goed los.

Met de aanstelling van een speciale portefeuillehouder voor marketing en 
communicatie in het bestuur heeft het NIVRE eerder al nadrukkelijk een signaal 
afgegeven. De branche- en beroepsorganisatie maakt van beide onderwerpen de 
komende jaren meer werk en laat PR-matig meer van zich horen. Met de recente 

zullen die voornemens verder ingevuld worden. Een nadere kennismaking met het 
nieuwe bestuurslid.

Al vele jaren houdt asbest de gemoederen bij overheid, bedrijfsleven en andere 
partijen in ons land danig bezig. De recente gebeurtenissen en hiermee gepaard 
gaande commotie na calamiteiten in Roermond en Wateringen onderstrepen dat. Ook 
binnen de expertisebranche leeft dit onderwerp sterk: door de veranderende wet- en 
regelgeving en de (soms als belemmerend ervaren) gevolgen daarvan voor de praktijk 
van alledag, maar ook vanwege de mogelijke impact voor de (eigen) gezondheid.
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 VOORWOORD

De ene expert is de ander niet ...

van het NIVRE (Stichting Nederlands 
Instituut van Register Experts).

Dit nummer is tot stand gekomen met 
medewerking van Jolanda Boogerd, 
Raphaël Drent, Jo Hendriks, Astrid Oosthof, 
Dick Spelt en Jan van Stigt Thans.

Je kunt vandaag de dag de tv of radio niet aanzetten of je valt midden in een discussie over een 
actualiteit of ander door de media belangrijk genoeg gevonden onderwerp. Of het nu gaat om 
de situatie in Oekraïne, de aanpak van Jihad-strijders, hoe om te gaan met de aardgaswinning 
in Groningen en het voorkomen van de kans op aardschokken, de strijd tegen overgewicht 
bij kinderen of drankmisbruik door jongeren: over alle onderwerpen weet men telkens weer 
‘dr Clavans’ en andere (pseudo)deskundigen te vinden die om wat voor reden dan ook 
geëquipeerd menen te zijn om daarover hun zegje te kunnen doen. Tot mijn stomme verbazing 

heb gelezen – dus ik waag me niet aan een inhoudelijke discussie – maar opvallend is het wel.
 
Het geeft maar weer eens aan dat iedereen zich op een bepaald gebied als ‘deskundige’ of als 
‘expert’ kan presenteren en daarmee heb ik een bruggetje geslagen naar ons vakgebied. Dat 
het vak schade-expert geen beschermd beroep is en iedereen zich expert mag noemen, daar 
ligt in feite de bron van het ontstaan van het NIVRE. Door tal van eisen te stellen aan experts, 
risicodeskundigen, opnamedeskundigen en toedrachtonderzoekers, zowel bij toetreding als 
gedurende hun ‘verblijf’ in het NIVRE-Register, hebben we het kaf grotendeels van het koren 
weten te scheiden. Aangezien recentelijk is gebleken dat de titel ‘Register-Expert’ zonder 

naar markt en consument in het vervolg te spreken van ‘NIVRE Register-Experts’ en/of NIVRE-re 
en in dezelfde context zou dat ook voor risicodeskundigen kunnen gelden. 
 
Wat 2015 ons als Nederlanders in economisch opzicht zal brengen, blijft ongewis. Weliswaar 
waren er op dat vlak aanvankelijk wat positieve berichten van onze regering en lijkt de 
economische bedrijvigheid in ons land toe te nemen, maar wellicht wordt dat optimisme na het 
terugdraaien van de gaswinning wat getemperd. Ook voor de expertisebureaus is de toekomst 
onzeker. Hoe zal de schadelast zich het komende jaar ontwikkelen en welke kant gaat het 
expertisebeleid van verzekeraars op? De tijd zal het leren.
 
Voor het NIVRE zal 2015 in elk geval andermaal een druk en boeiend jaar worden. In vrijwel 
alle branchegroepen buigen besturen en commissies zich over de opzet van een interessant 
PE-programma, waarbij tal van nieuwe cursussen en trainingen het levenslicht zien. Verheugend 
is ook te zien dat de belangstelling voor onze organisatie groeiende is. Het aantal nieuwe 
(kandidaat)inschrijvingen is in de eerste maanden van 2015 buiten verwachting ronduit goed 
te noemen en dat stemt uiteraard tot tevredenheid. Maar tevredenheid mag geen doelstelling 
zijn en mag de opstap tot hogere ambities niet in de weg staan, want stilstand is nu eenmaal 
achteruitgang. 
We zijn dan ook achter de schermen druk doende met de uitwerking en voorbereidingen van 
verdere professionalisering, zoals bijvoorbeeld de invoering van een NIVRE-pasje. Er zijn ook 
nog andere plannen. maar daarover in de volgende uitgave meer. 
Ik hoop u in elk geval te verwelkomen op ons Rendez-Vous d’Expertise op 31 maart a.s. in de 
Jaarbeurs in Utrecht

Henk Grootkerk
Directeur
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KORT NIEUWS 

 AGENDA Programma Rendez-Vous 
d’Expertise 2015 rondBranche Toedrachtsonderzoek en Geassocieerd Register 

Coördinatoren Fraudebeheersing 

Event:   Seminar Sporenherkenning & behandeling 
Locatie:  Van der Valk Hotel, Leusden
Datum:  19 maart (14.30 tot 19.30 uur)

Presentatie verzorgd door Forensicon, waarin concrete tips en trucs 
worden gegeven aan onderzoekers om zelf sporen te herkennen en veilig 
te stellen, waardoor de integriteit van het sporenmateriaal kan worden 
geborgd, de waarde van eventuele vervolgonderzoeken wordt vergoot 
en sporen ook in een juridisch traject hun waarde behouden. Doel van 
de presentatie is om de principes van een forensisch onderzoek mee te 
geven en geeft antwoord op vragen als ‘wat is de meerwaarde?’, ‘hoe 
moeten de sporen worden behandeld?’, ‘kunnen sporen aan de politie 
worden overgedragen?’ en ‘hoe zit het met de juridische bewijskracht?’  
Deelnemers krijgen drie PE-punten.
 

Branche Scheepvaart en Techniek 

Event:   Seminar ‘Trillingen en schokken’ 
Locatie:   Loggers BV, Dordrecht
Datum:  26 maart (15.00 tot 20.00 uur).

Tijdens dit seminar zal aan de hand van een aantal presentaties uitleg 
worden gegeven over de problematiek op het gebied van trillings- 
schokisolatie en geluidbeheersing. Er zijn een viertal presentaties: 
over ‘Vibration analysis and control’ (basics van trillingsisolatie), ‘shock 
control’ (bescherming tegen schokken), ‘Toepassingen in de praktijk’ 
en ‘Trillingen in de praktijk’. Ook vinden er groepssessies plaats met 
betrekking tot de trillingsproblematiek. De deelnemers krijgen vier PE-
punten.

Nieuwe titel ‘NIVRE Register-

in de markt
 
Het NIVRE-bestuur is ertoe overgegaan om de tot dusver gehanteerde 
titel voor ingeschrevenen in het NIVRE-register te veranderen in ‘NIVRE 
Register-Expert’ en/of NIVRE-re. “Aangezien recentelijk is gebleken 
dat de titel ‘Register-Expert’ zonder verdere toevoeging kwetsbaar is, 

en consument in het vervolg te spreken van ‘NIVRE Register-Experts’ 
en/of NIVRE-re. In dezelfde context zou dat ook voor risicodeskundigen 
kunnen gelden”, aldus het bestuur. Deze titel zal ook prijken op een in 

zich als zodanig bij gedupeerden kunnen legitimeren. 

Het programma voor het Rendez-Vous d’Expertise, dat op 31 maart 
a.s. wordt gehouden in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht, 
is rond. Tijdens deze jaarlijkse ontmoetingshappening voor de 
expertisebranche zullen drie gastsprekers een inleiding verzorgen. Dat 
zijn mr. Theo Kockelkoren, lid van het bestuur van toezichthouder AFM, 
prof. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Expertise aan de 
Universiteit van Nyenrode en dr. Arend Jan Boekestijn, voormalig lid 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer met als portefeuilles defensie 
en ontwikkelingssamenwerking.

Het programma begint om 13.30 uur. Na de registratie vinden twee 
parallelsessies plaats, waarbij de bezoekers kunnen kiezen uit de 
presentaties van prof. Hoogenboom met als titel ‘Fraudedetectie tussen 
hamer en aambeeld’ en die van mr. Kockelkoren over ‘De betekenis van
consumentenbelang voor de expertisemarkt’.

Na de pauze krijgt NIVRE-voorzitter Jeroen Fröhlich het woord voor 
zijn rede over actuele ontwikkelingen binnen de markt en het NIVRE. 
Slotspreker drs. Boekestijn zal aansluitend ingaan op het onderwerp 
‘Terrorisme en de verzekeringsmarkt’. Het Rendez-Vous d’Expertise 
wordt traditiegetouw afgesloten met een netwerkborrel en gevarieerd 
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– is asbest in het verleden veelvuldig als bouwmateriaal 
toegepast. Zo zat in 2005 asbest nog in 70% van de panden 
die voor 1993 waren gebouwd en in naar schatting 3.500 
producten, waaronder daken, vloeren, plafonds en muren. 
Het zou volgens deskundigen gaan om 500 miljoen kilo aan 
asbesthoudend materiaal. De overheid is voornemens om 
een besluit te nemen die ervoor moet zorgen dat in 2024 
alle asbest van daken (gevelplaten) uit gebouwen verwijderd 
moet zijn.

Verbod
Toen de schadelijke kanten van asbest voor de gezondheid 
aan het licht kwamen, is in 1994 in ons land een totaalverbod 
ingevoerd op het bewerken, verwerken en op voorraad 
hebben van asbesthoudende producten/materialen en 

maatregelen wanneer er sprake is van overschrijding van 
de normen. Vier jaar later, in 1998, werd het (her)gebruik 
door particulieren verboden. Belangrijke ontwikkelingen van 
meer recente datum zijn de nieuwe, strengere normen op dit 
gebied. Dat zijn o.a. de aanpassing van NEN 2990-normen 
die in november 2012 in werking is getreden en de invoering 

Is asbest een probleem voor 
(verzekerend) Nederland?

Al vele jaren houdt asbest de gemoederen bij overheid, 
bedrijfsleven en andere partijen in ons land danig bezig. De 
recente gebeurtenissen en hiermee gepaard gaande commotie na 
calamiteiten in Roermond en Wateringen onderstrepen dat. Ook 
binnen de expertisebranche leeft dit onderwerp sterk: door de 
veranderende wet- en regelgeving en de (soms als belemmerend 
ervaren) gevolgen daarvan voor de praktijk van alledag, maar ook 
vanwege de mogelijke impact voor de (eigen) gezondheid. Reden 
voor het branchebestuur Brand om een seminar te organiseren 
over de asbestproblematiek en mede naar aanleiding hiervan ook 
een panelgesprek met vertegenwoordigers uit diverse geledingen: 
Michel Baars (directeur inspectiebureau Search), Marieke Beugel 
(beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars), Anja van Weezel 
(arbeidsinspecteur bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) en de beide senior Register-Experts Arno de Jong 
(Cunningham Lindsey) en Marius Rijnten (Crawford & Company). 
Zij droegen de ‘bouwstenen’ aan voor onderstaand artikel.

van de LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem), een digitaal 
informatiesysteem dat de gehele asbestverwijderingsketen 
vanaf de inventarisatie tot en met de stort in beeld brengt. 

Verder zijn halverwege vorig jaar de zogeheten grenswaarden 
voor blootstelling aan asbest verlaagd. In het verleden 
mochten er bijvoorbeeld 10.000 asbestvezels per kubieke 
meter achterblijven, terwijl dat er in de nieuwe wetgeving 
slechts 2.000 mogen zijn. In de praktijk betekent dit dat 
de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht sneller als 
gevaarlijk wordt bestempeld, hetgeen uiteraard gevolgen 
heeft op de asbestverwijderingswerkzaamheden en daarmee 
voor de (sanerings)kosten en schadelast. Ook neemt hierdoor 
het aansprakelijkheidsrisico toe. Daar komt bij dat uit een 
rapport van de Gezondheidsraad van enkele jaren geleden 
naar voren is gekomen dat asbest schadelijker is dan tot dan 
toe werd gedacht. Op basis hiervan worden de regels ook het 
komende jaar verder aangescherpt. Een deel van de wijziging 
is per 1 juli 2014 doorgevoerd. Een ander deel volgt in de 
loop van dit jaar en de komende jaren. De fasering van de 
aanpassingen is noodzakelijk om de markt de mogelijkheid 
te geven nieuwe technieken te ontwikkelen zodat aan de 
nieuwe strengere normen kan worden voldaan. 

Anja van Weezel: “Experts moeten geen onnodig risico nemen, maar zich 
vergewissen of er asbest in het pand aanwezig is.”
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In 2024 dient van alle gebouwen in Nederland asbest 
van daken te zijn verwijderd. Een lovenswaardig streven, 
maar volgens de vijf gesprekspartners praktisch gezien 
absoluut onhaalbaar. Er lijken daarvoor gewoonweg te 

vraagt het saneren van asbest om investeringen. In de 
praktijk blijken veel asbesthoudende daken op gebouwen 
te liggen waarvan de eigenaar eigenlijk niet meer wil of 
kan investeren. Ook over de vraag hoe (on)veilig asbest nu 
eigenlijk is, zijn de meningen verdeeld. De een spreekt van 
een gevaarlijke, kankerverwekkende stof, de ander vindt 
het wel meevallen. Baars verwoordt het als volgt: “Het risico 
hangt af van de concentratie in de lucht waaraan mensen 
worden blootgesteld, alsmede de blootstellingsduur. Strikte 
Nederlandse wetgeving en handhaving maken het risico 
beheersbaar. Als iedereen zich aan de regels houdt, is het 

uiteraard het probleem dat dit niet altijd het geval is.”

 (On)werkbare situatie?
Is er door de wet- en regelgeving sprake van een onwerkbare 
situatie met betrekking tot asbest? Baars vindt van niet. “Er 
vindt een gefaseerde invoering plaats, waardoor de markt 
de tijd heeft om te anticiperen. Probleem is wel dat we nu 
in Nederland kennis hebben van het feit dat de methoden 
die we nu hanteren in sommige gevallen niet veilig zijn 
voor met name de verwijderaars, maar we toch nog jaren 
wachten met het doorvoeren van de volgens de huidige 
inzichten veilige normen.” Ook Van Weezel bestempelt de 

praktijk als ‘werkbaar’, mits eenieder zich bij hun dagelijkse 
werkzaamheden daadwerkelijk aan de regels houdt. 

De beide Register-Experts zijn op dat vlak wat minder te 
spreken. Rijnten wijst op de verschillende interpretaties van 
de regelgeving. “Wat in de ene regio is toegestaan, is in een 
andere weer nadrukkelijk verboden. Eenduidigheid ontbreekt 
bij het lokaal bevoegd gezag. Daarbij werkt de verplichting 
om bij schade aan panden waarin mogelijk asbest aanwezig 
is eerst een asbestinventarisatie te maken zowel vertragend 
als kostenverhogend.” Ook De Jong noemt de aangescherpte 
wet- en regelgeving zo nu en dan belemmerend voor de 
praktijk van alledag. “Experts zijn nu eenmaal geneigd bij 
een schade alle registers open te trekken om zowel voor 
gedupeerden als voor hun verzekeraars snel maatregelen 

te beperken. Alleen al het vermoeden dat er zich asbest in 
een pand bevindt, kan leiden tot vertraging en daarmee tot 
een verhoging van de schadelast, omdat er dan eerst een 
asbestinventarisatie moet plaatsvinden. In mijn ogen is de 
regelgeving dan ook niet goed toepasbaar op de aanpak van 
calamiteiten.”

Advies aan marktpartijen 
Wat zouden jullie aan de bij asbest(sanering) betrokken 
partijen – verzekeraars, overheid, experts etc. – willen 
meegeven?, luidde de slotvraag aan de vijf gesprekspartners. 
Arbeidsinspecteur Anja van Weezel richt zich als eerste tot de 
beroepsgroep van de schade-experts. “Neem geen onnodig 
risico, maar vergewis je ervan of er asbest in het pand 
aanwezig is. Bijvoorbeeld door een asbestinventarisatie te 

Ik zie te vaak dat experts te snel vertrekken betreden – 
geregeld zelfs zonder veiligheidsschoenen of anderszins 
beschermming – of anderen naar binnen sturen, terwijl 
er (mogelijk) asbest in het pand aanwezig is. Als er een 
verstikkende damp, geur of stank in het pand hangt, neemt 

Michel Baars: “Experts moeten voldoende kennis vergaren om de zin en onzin 
van de nieuwe normen en regels te kunnen doorgronden en geen onnodig hoge 
kosten doorberekend te krijgen.”

Arno de Jong: “De regelgeving is niet goed toepasbaar op de aanpak van 
calamiteiten.”
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niemand dat risico. Maar bij een ‘sluipmoordenaar’ als 
asbest, die je niet meteen ziet of ruikt, doet men dat te vaak 
wel”, aldus de SZW-arbeidsinspecteur, die in dit verband 
pleit voor de komst van een diepgaande cursus ‘asbest 
herkennen’ voor schade-experts.  

Ook aan het adres van verzekeraars en de overheid heeft 
zij een boodschap. “In 2024 moeten volgens de nieuwe 
regels alle daken van panden asbestvrij zijn. Verzekeraars 
zouden een en ander kunnen stimuleren en versnellen 
door bijvoorbeeld verzekerden een premiekorting in het 
vooruitzicht te stellen voor panden waar zich asbest meer in 
aanwezig is. Daarnaast zou de overheid moeten bevorderen 
dat er tegen die tijd voldoende asbestsanerende bedrijven 
zijn. De huidige ca. 300 zijn er simpelweg te weinig.”
 
Michel Baars sluit zich daarbij aan. “Verzekeraars moeten 
echt gaan nadenken of zij op termijn asbest nog wel kunnen 
verzekeren. Vanaf 2024 mag er immers wettelijk geen asbest 
meer in daken en gevels zijn verwerkt. Verder zouden experts 
voldoende kennis moeten vergaren om de zin en onzin van 
de nieuwe normen en regels te kunnen doorgronden en 
geen onnodig hoge kosten doorberekend te krijgen.” 

Arno de Jong: “Er bestaat veel onduidelijkheid over asbest en 
mede daardoor is er bij velen een – volgens mij onterechte 
– angst. Ook slaat naar mijn mening de regelgeving op dit 
terrein zo nu en dan wat door. Wat zeker nodig is, is meer 
eenduidigheid in het beleid. De regelgeving wordt plaatselijk 
uitgelegd en wat in de ene gemeente of provincie wel mag, 
mag in de ander weer niet en omgekeerd. Deze willekeur 
maakt het in de praktijk van alledag uitermate lastig voor 
experts en alle andere betrokkenen. En tegen mijn collega’s 
zou ik willen zeggen: doe wat je hart je ingeeft, maar doe dat 

wel op de meest veilige manier. Laat bij de minste geringste 
twijfel eerst een asbestinventarisatie plaatsvinden door een 
erkend bedrijf.”

Marieke Beugel: “Voor verzekeraars is asbest geen 
onbekend dossier. Verzekeraars participeren bijvoorbeeld 

of asbestose. Verzekeraars hebben ook veel kennis 
opgebouwd over asbest bij verzekerde schade, bijvoorbeeld 
na een brand. Deze kennis kan worden ingezet in het 
vraagstuk hoe met asbest om te gaan in het kader van het 
mogelijke verbod in 2024."

Marius Rijnten: “De aanwezigheid van asbest brengt een 
(potentieel) gezondheidsrisico met zich mee. Voor 
verzekerend Nederland zou het expliciet geweest zijn 
wanneer er door de overheid een eenduidige interpretatie 
van de regelgeving zou zijn per regio. Mogelijk ligt hier een 
taak voor het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast ben ik 
de mening toegedaan dat verzekeraars (nog) meer op deze 
materie moeten inspelen. Geef meer aandacht aan de 
MSV-polis en het nut van het afsluiten van een dergelijke 
polis. Asbest is nog steeds een probleem voor verzekerend 
Nederland. Het is echter zaak dat dit op korte termijn wordt 
opgelost. Immers, het is de bedoeling dat we over tien jaar 
grotendeels van asbest op daken af zijn.” 

Marieke Beugel: “Verzekeraars hebben veel kennis opgebouwd over asbest bij 
verzekerde schades, bijvoorbeeld na een brand, die kan worden ingezet in het 
vraagstuk hoe met asbest om te gaan in het kader van het mogelijke verbod 
in 2024.”

Marius Rijnten: “Asbest is nog steeds een probleem voor verzekerend 
Nederland. Het is echter zaak dat dit op korte termijn wordt opgelost.”
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Branchegroep ATV/Agrarisch maakt kennis met relatief nieuw fenomeen

De rol van de schade-expert bij 
DSU Verzekeringen

Het venijn zat vooral in de staart. Aan het eind van het druk 
bezochte seminar dat door het branchebestuur Aansprakelijkheid 
-Technische Verzekeringen/Agrarisch op 10 februari jl. in 
Leusden werd georganiseerd over ‘De rol van de expert bij DSU 
Verzekeringen’ brandde de discussie tussen de inleiders en de vele 
aanwezige NIVRE Register-Experts goed los. Niet zo verwonderlijk, 
omdat op dat moment met name de rol van de schade-expert bij 
deze relatief nieuwe en nog enigszins onbekende verzekeringsvorm 
ter sprake kwam. Daarbij kwam onder meer naar voren dat experts 
bij DSU-schades meer mandaat zouden moeten hebben en meer 
als adjuster (schaderegelaar) dan als surveyor (schadevaststeller) 
zouden kunnen fungeren. Ook werd duidelijk dat experts hierbij 

beschikken, al werden de aanwezigen het niet met elkaar eens 

Een en ander wil echter geenszins zeggen dat het programma 
voorafgaande aan de paneldiscussie niet interessant was. 
Integendeel zelfs, aan de hand van presentaties van drie 
specialisten op dit terrein – consultant Reinder Peterse (DPI/
Gappless), makelaar Bas Schröder (Marsh Nederland) en 

– werd dit voor velen nieuwe fenomeen nader toegelicht. 

Vertraging van de oplevering 
DSU staat voor ‘Delay in Start Up’, oftewel vertraging van de 
oplevering. De DSU-verzekering kan alleen in combinatie 
met een CAR-polis worden gesloten. De maatwerkpolis 
biedt dekking voor de opdrachtgever of aannemer, in diens 
hoedanigheid als toekomstig eigenaar/exploitant van een 

van de oplevering, voor zover dit het gevolg is van een onder 
de CAR-verzekering gedekte materiële schade. Net als bij 
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maatregelen om de schadelast te verminderen vergoed.
Peterse verschafte in zijn inleiding met als titel ‘De glijdende 
schaal van verantwoordelijkheden’, zijn aandachtig gehoor 
een inzicht in de wondere wereld van innovatieve aan-
bestedings- en contractvormen in de bouwsector. Daarbij 
passeerden onder meer de aanbestedingsvormen EMVI 
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en BVP (Best 
Value Procurement) de revue. Ook werd uitvoerig aandacht 
besteed aan de trend dat steeds meer infrastructurele en 
utiliteitsbouwprojecten volgens een geïntegreerd contract 
worden uitgevoerd. De meest bekende daarvan is de 
zogeheten DBFMO-constructie, waarbij de aansprakelijkheid 
verschuift van de opdrachtgever naar de aannemer, zowel 
wat ontwerp (design), bouw (built),  
onderhoud (maintenance) en uitvoering (organisation) 
betreft. Het gaat in veel gevallen om vormen van Publiek-
Private Samenwerking (PPS). 

Verschillen UAV en UAV gc
De bouwconsultant belichtte de verschillen in verantwoor-
delijkheid tussen de UAV (Uniforme Administratieve 
Voorwaarden) en de UAV gc (geïntegreerde contracten). Bij de 

eerste vorm is de opdrachtgever onder meer verantwoordelijk 
voor het merendeel van de risico’s en voor de aantoonbaarheid 
van het werk en is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
uitvoeringsinspanning; bij de geïntegreerde contractvormen 
is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de levering van 
de kwalitatieve prestatie, voor de aantoonbaarheid van de te 
leveren prestatie en redelijkerwijs ook voor de beheersing 
van (de risico’s van) het project. Het betalingsmechanisme is 
bij deze contracten dan ook niet gebaseerd op inspanning, 
maar op het aantoonbaar bewijs leveren dat het juist met de 
juiste kwaliteit is gebouwd. Ook wees hij op de veranderde 
risicoverdeling tussen beide contractvormen. 

“Bij de UAV liggen de risico’s van onder meer vertraging 
ontstaan door het uitlopen van het vergunningstraject en 
door weersomstandigheden bij de opdrachtgever, evenals 
het risico dat een project niet wordt uitgevoerd conform de 
doelstellingen of een ontwerp niet voldoet aan de gestelde 
normen en eisen. Bij de UAV gc zijn die risico’s (regelmatig) 
voor de opdrachtnemer, al kan er bij bijvoorbeeld vertraging 
door het uitlopen van het vergunningentraject sprake zijn 
van een gedeelde risicoverdeling tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. De UAV gc is ontworpen om per 
project de juiste verantwoordelijkheids- en risicoverdeling 
vast te leggen en betekent niet dat dit altijd maar bij de 
opdrachtnemer ligt.”

Resultaten wisselend
In antwoord op een vraag uit de zaal gaf Peterse aan dat hij 
de vraagtekens deelde over de resultaten tot dusver van de 
DBFMO-contracten voor de aannemer. “Er zijn altijd partijen 
die klagen. Aan de andere kant durf ik wel te stellen dat mede 
door een juiste verschuiving van verantwoordelijkheden de 
kwaliteit van het bouw- en infrawerk verbetert.”

In zijn presentatie met als titel ‘PPS vergt een andere 
mentaliteit van betrokken partijen’ noemde Bas Schröder, 
vice-president Marsh Nederland Marine Construction All Risk, 
de resultaten wisselend. “Het schadebeeld op de eerste PPS-
projecten in Nederland was niet altijd goed, maar op tal van 
recente PPS-projecten valt het schadebeeld tot dusver mee 
en kunnen de uitkomsten voor verzekeraars positief uitvallen. 
Feit is dat aannemers hier steeds meer ervaring mee krijgen 

Dagvoorzitter Roeland Steenvoorden (links) en de vier sprekers van het DSU-seminar: Bas Schröder, 
Rian Bernard, Edwin Birkhoff  en Reinder Peterse.
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en dat de kennis toeneemt, waardoor ze steeds beter met dit 
soort projecten omgaan.” 

Valkuilen
Nadat hij de aanwezige ATV-experts de rol van de makelaar bij 
PPS-projecten had toegelicht en hen wat typisch PPS-jargon 
had bijgebracht, wees Schröder hen op enkele mogelijke 
valkuilen in het PPS-traject. “Onbekendheid met de materie 

in de polis, de aanwezigheid van verborgen gebreken, de 
(on)verzekerbaarheid van innovatieve technieken en 
onvolledige informatieverstrekking tussen verzekeraars en 
klant zijn andere valkuilen.”

De makelaar gaf ‘de zaal’ ook enkele praktische tips mee. 
“Betrek de expert al in een vroeg stadium bij het PPS-
project en leg in de CAR/DSU-polis vast welke expert is 
benoemd. Zorg daarnaast gedurende het project dat er 
periodiek (bijv. maandelijks) contact en overleg plaatsvindt 
tussen DSU-expert en klant over o.a. planning, mijlpalen 
etc. Laat daarnaast het traditioneel denken los, iets dat ook 
voor experts geldt, en werk met elkaar samen. Daarnaast is 
het wenselijk dat de CAR/DSU- en Property (BBV)-polissen 
dezelfde leidende verzekeraars hebben.”

Verzekering
manager underwriting property 

& engineering lines bij Zurich Global Corporate Benelux, met 
een inleiding met als (uitvoerige) titel ‘Vertraging tijdens de 
bouw! Volledig onder controle? Delay in Start Up’. Daarin 
stipte hij onder meer de marktontwikkelingen aan die van 
invloed zijn op de ontwikkeling van dit product, zoals de 
terugtrekkende overheid, de economische achteruitgang 
en de komst van nieuwe, geïntegreerde contractvormen. 
“Een en ander leidt onder meer tot een toenemende vraag 
naar complexe risico’s, maatwerkoplossingen en groeiende 
verzekerde belangen bij vertraging in de bouw (DSU).” 

Ook gaf hij een uitvoerige toelichting op de dekking van dit 
complexe en voor velen onbekende verzekeringsproduct, de 
vele uitsluitingen, de knelpunten daarin bij acceptatie en de 
uitdagingen daarbij voor de acceptant, schadebehandelaar 
en schade-expert. “Bij een schade fungeert de expert als het 

ware als een soort ‘ritssluiting’ om de verwachtingen van de 
klant en de (interpretatie van de) dekking van de verzekeraar 
bij elkaar te brengen”, aldus de verzekeraar, die zijn verhaal 
kracht bijzette aan de hand van een aantal sprekende 
schadevoorbeelden.

Paneldiscussie
Zijn woorden vormden de opmaat voor de paneldiscussie, 
waarbij Rian Bernard, senior claims specialist van Marsh, 
bij de drie inleiders aanschoof. “Als makelaar zijn wij op 
zich niet zo’n voorstander van loss adjusting, maar bij DSU-
schades ontkom je er niet aan”, zo vertelde zij. Ook de andere 
panelleden zeiden van mening te zijn dat een schade-expert 
bij DSU-schades meer als loss adjuster (schaderegelaar) dient 
te fungeren dan als surveyor (schadevaststeller), waarbij 
zij meer schaderegelingsbevoegdheden hebben en tot 
op zekere hoogte de portemonnee van de verzekeraar in 
handen hebben. 

Daarnaast zeiden de panelleden te verwachten dat er 
de komende jaren meer CAR/DSU-specialisten in het 
expertisekorps zullen komen, ook al zijn er relatief nog niet 
veel projecten en schades waarmee ervaring opgedaan kan 
worden. In dat opzicht kan mogelijk hoop geput worden 
uit de opmerking van Peterse dat er de komende jaren 
een 30-tal PPS-projecten aankomen en daarnaast andere 
samenwerkingsvormen gelanceerd worden waarbij een DSU 
interessant kan zijn. Verder bleken de meningen verdeeld 
te zijn over de vraag of een DSU-expert bij voorkeur een 

combinatie van beide bleek de voorkeur te hebben. 

In de discussie met de zaal kwam echter bovenal naar 
voren dat er bij het expertisekorps nog veel onbekendheid 
is met de materie. Het werd door meerdere aanwezigen als 
merkwaardig ervaren dat voor veel experts deze bijeenkomst 
de eerste kennismaking was met DSU. Er werd dan ook 
gepleit voor meer voorlichting hieromtrent van de zijde van 
met name de verzekeraar, bijvoorbeeld in de vorm van een 
cursus of informatiebijeenkomsten. Wat dat betreft kan de 
keuze van het branchebestuur ATV voor dit onderwerp als 
een schot in de roos worden beschouwd. 

Bij een schade fungeert de expert als een soort ‘ritssluiting’ 
tussen verwachtingen klant en dekking verzekeraar
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Hans Coffeng (CED) nieuwe portefeuillehouder Marketing en Communicatie
 

 Meerwaarde NIVRE en Register-Expert 
nadrukkelijker over de bühne brengen

Met de aanstelling van een speciale portefeuillehouder voor 
marketing en communicatie in het bestuur heeft het NIVRE 
eerder al nadrukkelijk een signaal afgegeven. De branche- en 
beroepsorganisatie maakt van beide onderwerpen de komende 
jaren meer werk en laat PR-matig meer van zich horen. Met de 

tot portefeuillehouder zullen die voornemens verder ingevuld 
worden. Een nadere kennismaking met het nieuwe bestuurslid.

De roots 
Daar studeerde hij eerst HEAO Bedrijfseconomie en later 
sociologie aan de universiteit. Ook was hij een verdienstelijk 
ijshockeyer, speelde op jeugdige leeftijd al in de hoogste 
klasse en speelde jaren in Jong Oranje. 

claimshandlingsbusiness: twee jaar om precies te zijn. 
In januari 2013 volgde hij Stef Witteveen op als CEO 
bij CED. Daarvoor werkte hij 18 jaar in de uitzend- en 
detacheringsbranche bij Unique en USG People, waarvan het 
overgrote deel in directie- en bestuursfuncties. “Na al die 
jaren stond ik open voor een nieuwe uitdaging en CED bood 
mij een goede gelegenheid om in een geheel andere, maar 
ook zeer uitdagende industrie te gaan werken.”

Boeiende en dynamische bedrijfstak
Hoe kijkt hij als ‘buitenstaander’ en relatieve ‘nieuweling’ 

gezegd wel even de tijd moeten nemen om deze voor mij 
nieuwe sector te leren kennen en doorgronden. Ik ervaar het 
als een buitengewoon boeiende en dynamische bedrijfstak 
die volop in beweging is, maar die aan de andere kant vrij 
traditioneel van aard is.”

Bovendien valt volgens hem niet te ontkennen dat er enkele 
wolken boven de sector hangen. “Het aantal schades neemt 
af, consumenten worden kritischer en veeleisender en 
onze belangrijkste opdrachtgever – de verzekeringssector 
– verandert in rap tempo. Verzekeraars concurreren sterk 
en hebben een grote focus op kostenvermindering, 
schadelastreductie en klanttevredenheid, terwijl reorga-
nisaties en investeringen in automatisering en andere 

nieuwe technologieën aan de orde van de dag zijn. Al die 
zaken worden in zekere zin afgewenteld op partijen met 
wie zij samenwerken en daar is de expertisesector er één 
van. Daar moeten wij als bedrijfstak op inspelen door te 
vernieuwen, nieuwe manieren van werken te omarmen 
en gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van 
technologieën die zich aandienen. Waar ik in de afgelopen 
twee jaar van overtuigd ben geraakt, mede door het mee op 
pad gaan met expertise- en Salvage-klussen, is dat schade-
experts een heel belangrijke meerwaarde hebben in het 
schaderegelingsproces.”

Warm hart
Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen een zetel in het NIVRE-
bestuur? “Als CED hebben wij het NIVRE altijd een warm 

Hans Coff eng: “Het NIVRE heeft  al veel bereikt, maar op het vakgebied 
marketing en communicatie ligt er nog een heel terrein braak”
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hart toegedragen en ook op bestuurlijk vlak ons steentje 
bijgedragen. Zo hebben we de afgelopen twee jaar in 
de persoon van Peter van Es de voorzitter geleverd en 
hebben onze experts zitting in meerdere branchebesturen. 
Bovendien is het overgrote deel van onze medewerkers 

Hij vervolgt: “Het NIVRE is een belangrijk instituut dat door 
middel van opleidingen en PE een belangrijke bijdrage levert 
aan de kwaliteit, vaardigheden en normen en waarden van 
de Register-Experts. Ik vind het dan ook een eer en uitdaging 
om als bestuurslid mede invulling te kunnen geven aan de 
ontwikkeling en uitvoering van de koers van het NIVRE voor 
de komende jaren. De organisatie heeft weliswaar al veel 
bereikt, maar op het vakgebied marketing en communicatie 
ligt er aan de andere kant ook nog een heel terrein braak.”

veel met marketing en communicatie te maken gehad. Het 
zijn voor elke onderneming en organisatie buitengewoon 
belangrijke zaken”, benadrukt de nieuwe portefeuillehouder 
marketing en communicatie. “Zeker in de huidige, roerige 

opdrachtgevers en andere stakeholders. Ook voor een 
organisatie als het NIVRE is het van cruciaal belang meer 
over de bühne te brengen wie je bent, wat je doet en waar 

te worden in het op de kaart zetten van het NIVRE door 
meer aandacht te vragen voor de meerwaarde van zowel 
de organisatie als van de inschrijving in het register. We 
moeten de markt, zowel opdrachtgevers als particuliere en 
zakelijke eindklanten, duidelijk maken dat een Register-
Expert twee strepen voor heeft op schade-experts die niet 
zijn ingeschreven in het NIVRE-Register.”

Communicatieplan
Wat kunnen de NIVRE Register-Experts en hun werkgevers 
de komende tijd verwachten van hem op het gebied van 
marketing en communicatie? Er verschijnt een glimlach op 

geleden pas mijn eerste bestuursvergadering bijgewoond. Ik 

zal me dus eerst inlezen en inwerken in mijn nieuwe taak. 
Het is echter mijn streven om in de eerste helft van dit jaar 
samen met mijn bestuurscollega’s en de professionals op het 
NIVRE-bureau een marketing- en communicatieplan op te 
zetten.”

Hoewel hij – uiteraard – nog niets kan zeggen over de inhoud 
ervan, licht hij wel alvast enkele tipjes van de sluier op. “We 
willen het NIVRE meer op de kaart zetten en meer bekendheid 
genereren met waar wij en de NIVRE Register-Experts voor 
staan. Daarbij zie ik ook zeker mogelijkheden om actiever te 
worden op het lobbyfront en binnen de verzekeringssector 
nadrukkelijker mee te praten over dossiers waarin wij een 
constructieve bijdrage kunnen leveren aan zowel de aanpak 
als aan de praktische oplossingen”, aldus het kersverse 
NIVRE-bestuurslid, die ook zegt te kijken naar een grotere 
bekendheid van de circa 1.800 ingeschrevenen in het NIVRE-
Register bij de consument. “Daar helpt bijvoorbeeld een 

Experts zich als zodanig bij gedupeerden kunnen legitimeren. 
Dat is een eerste stap om meer onderscheid aan te brengen 
en bekendheid te genereren.” 

NIVRE-bestuur weer compleet 
Met zijn toetreden tot het NIVRE-bestuur als portefeuillehouder ‘marketing en 

communicatie’ is de laatste zetel ingevuld in het NIVRE-bestuur. Het NIVRE is 

zeer content met de komst van Coff eng. “Wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn 

ervaring, knowhow en specifi eke expertise de juiste man op de juiste plek is en in-

vulling kan geven aan onze doelstellingen op deze terreinen: meer werk maken van 

marketing en communicatie teneinde in de markt en bij overige stakeholders meer 

bekendheid te genereren voor het NIVRE en waar wij als organisatie voor staan.”

Behalve uit Coff eng bestaat het NIVRE-bestuur uit voorzitter Jeroen Fröhlich 

(Cunningham Lindsey Nederland), vice-voorzitter George Oostrom (Crawford 

& Company), penningmeester Wilco van Schijndel (Troostwijk Expertises) en de 

portefeuillehouders Hans de Hoog (Lengkeek, Laarman & De Hosson, werkgevers-

belangen), Paul Schenk (DEKRA Automotive, toelating/opleiding) en Gerrit Taal 

(Vanderwal & Joosten, PE/seminar). 

“Experts hebben een heel 
belangrijke meerwaarde in 
het schaderegelingsproces”

“Wij willen ook toe naar een 
grotere bekendheid van de 
NIVRE Register-Experts bij 

de consument”
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Transport/goederenexperts zorgen 
andermaal voor goed gevuld 
Expertisecafé

De kleurrijke 
belevenissen 
van een 
schadekoper

‘You must be Dutch..........! De kleurrijke belevenissen van een schadekoper’. Dat was de prikkelende, 
uitnodigende titel van een lezing die de Belgische ondernemer Luc Bonami, CEO van Anno Chemicals NV in 
Antwerpen, eind vorig jaar hield voor de in het NIVRE-Register ingeschreven Transport/Goederenexperts in 
een andermaal goed gevuld Expertisecafé bij Dylans in Rotterdam. Een (PE)bijeenkomst die voor de vele 
aanwezigen zeker voldeed aan de (hoge) verwachtingen.

Wie nog niet wist hoe bijzonder, specialistisch en dynamisch 
de wereld van het opkopen van al dan niet beschadigde 
chemicaliën en (chemische) afwerkproducten is, wist dat 

Gelardeerd met enkele aansprekende anekdotes gaf hij zijn 
gehoor een goed inzicht in de praktijk van alledag in ‘zijn’ 
wereld en de bijzondere situaties waarvoor schadeopkopers 
in dit segment zich zo nu en dan gesteld zien bij de uitoefening 
van hun werkzaamheden in binnen- en buitenland. Een 
verhaal dat duidelijk maakte dat het handelen in beschadigde 
(chemische) producten een uiterst complex metier is en om 
een constante alertheid in de markt vraagt. Daar waar in het 
verleden in dit vak een gezond ‘boerenverstand’ voldoende 
was om een zaak binnen te halen, is het vandaag een 
ingewikkeld kluwen geworden van ervaring, productkennis, 
juridische ondersteuning, cashmanagement en vooral 
networking, zo maakte de spreker duidelijk. 

Breed scala aan werkzaamheden
Bonami begon zijn presentatie met een korte uiteenzetting 
van het brede scala van werkzaamheden waar hij en zijn 

22 medewerkers zich zoal mee bezighouden. De naam 
ANNO staat voor ‘A No Nonsense Organization’, een motto 
dat bedrijf en de medewerkers volgens hem hoog in het 
vaandel dragen. ANNO Chemicals is een bedrijf met kantoren 
in Houston, Rotterdam, Moskou, Antwerpen en Hong Kong, 
gespecialiseerd in vier disciplines in de wereld van de 
vloeibare chemie: internationale handel van prime producten, 
het opkopen van beschadigde vloeibare chemische 
goederen die meestal worden aangeboden door experts en 
verzekeraars (salvage trading), het opkopen van producten 
die voortkomen uit productiefouten, onverzekerde schades 
etc. die doorgaans worden aangeboden door de industrie 
zelf (industry assistance) en adviezen omtrent de bepaling 
van de economische waardes op schadepartijen in zaken 
die in het algemeen al afgehandeld zijn en waar ANNO zelf 
geen betrokken partij was (consultancy). Werkzaamheden 
die volgens de eerste man van ANNO Chemicals voldoende 
bekend zijn bij alle spelers in het ‘chemisch circuit’, al voegde 
hij er wel aan toe dat lang niet iedereen bekend is met alle 
mogelijkheden tot hergebruik. “Daar kunnen we experts, 
verzekeraars en bedrijven goed bij van dienst zijn.”
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Werkwijze
De in Rotterdam aanwezige transport/goederenexperts 
kregen een goed inzicht in de werkwijze van de 
gespecialiseerde internationale opkoper van goederen die 
beschadigd of vervuild zijn, bijvoorbeeld als gevolg van 
contaminatie. “Wij volgen daarbij een bepaald circuit. Zodra 
we weten om wat voor product het gaat en wat er mis mee 
is, gaan we bekijken of de beschadigde of vervuilde lading 
nog voor haar oorspronkelijke toepassingen te gebruiken is, 

of distilleren nog te gebruiken is voor andere toepassingen 
(hergebruik). Met andere woorden, we onderzoeken wat er 
nog met de producten kan worden gedaan. Op die manier 
kunnen we bovendien de economische (rest)waarde van de 
lading vaststellen.”

De CEO van Anno Chemicals vertelde zijn aandachtige 
 

knowhow en expertise en brede internationale netwerk aan 
bedrijven voor veel beschadigde of vervuilde chemische 
producten alsnog een koper kunnen vinden. “Waar we soms 
wel tegenaan lopen, is opdrachtgevers te overtuigen dat hun 
product na behandeling voor hergebruik nog wel voldoet 
aan de kwaliteitsgarantie waarvoor zij staan. Dit uiteraard 
met het oog op mogelijke aansprakelijkheidsclaims”, aldus 
Bonami, die hierbij een belangrijke rol weggelegd zegt te 
zien voor de schade-expert. “Zij weten niet alleen precies 
wat bedrijven met hun producten willen, maar kunnen 
hen en andere opdrachtgevers ook wijzen op de mogelijke 
herstel- en hergebruiksmogelijkheden en daarmee op de 
opties om alsnog een bedrag voor hun lading te krijgen.” 

Praktijkvoorbeelden
Bonami lichtte de praktijk van alledag toe aan de hand 
van enkele anekdotes. “Schade is een uitermate ruim 
begrip en in sommige gevallen is het eenvoudig om dit 
vast te stellen. Een groothandelaar die voor zijn winkels 
in Nederland in China bedrukte zakken bestelt en moet 
vaststellen dat de naam van zijn zaak ondersteboven is 
gedrukt, damesondergoed met een maatje XS waar het label 
L ingenaaid; het zijn allemaal zaken die de schadekoper wel 
eens tegenkomt. Het schadekopen in de chemische sector 
is echter een discipline apart aangezien een vervuiling van 
Mono-ethylene glycol met 8 ppm styreen monomeer voor 
de leek in het vak, en zelfs soms de specialisten, niet altijd 
merkbaar is. De schadekoper dient echter de kneepjes van 
het vak te kennen en te weten dat de geurgrens van styreen 
in MEG aanzienlijk lager ligt en dat vaak een distillatie om 
de twee componenten te scheiden nodig is. Herstellen kan 

echter ook betekenen twee componenten te laten reageren, 
omdat een klant van de schadekoper dit sowieso in zijn 
proces dient te doen. Markt- en productkennis zijn dan ook 
noodzakelijk om zich überhaupt in deze markt te bewegen.”

Advies
Bonami sloot zijn presentatie af met een ‘boodschap’ aan het 
adres van de aanwezige transport/goederen-experts. “Neem 
zo snel mogelijk in het schadeproces contact op met een 
schadekoper om advies in te winnen: over de mogelijkheden 
om het beschadigde of vervuilde product nog te kunnen 
gebruiken dan wel elders in de markt voor hergebruik aan 
te bieden en wat dan de eventuele marktwaarde van de 
schadepartij kan zijn”, aldus de Belgische gastspreker, die 
begrijpt dat dit advies wellicht overkomt als een oratio 
pro domo. “Maar dat is het niet. Wie in dergelijke gevallen 
informatie inwint over beschadigde of vervuilde producten, 
zit daar niet aan vast. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever 
uiteindelijk besluit de partij niet de verkoop in te doen. 
Maar ondertussen kunt u met de verkregen informatie uw 
voordeel doen in de advisering en begeleiding van de 

schadebeperkende maatregelen.”

Een tweede advies aan de zaal met experts was zorg 
te dragen voor zo volledig mogelijke informatie over 
het beschadigde of vervuilde product. “Dat is voor ons 
essentieel om het juiste advies te geven. Meer dan eens 
wordt geheel te goeder trouw de merknaam gegeven, terwijl 

geval een duidelijke omschrijving van hoe het product eruit 
ziet. Hoe juister en vollediger de informatie, des te beter en 
nauwkeuriger kunnen wij bepalen om wat voor product het 
precies gaat en op basis daarvan bepalen of het product nog 
te herstellen is voor gebruik of hergebruik voor een andere 
toepassing.” 

Zorg voor zo volledig mogelijke 
informatie over het beschadigde 
of vervuilde product. Dat is van 
essentieel belang om het juiste 

advies te geven
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Samenwerking Stokes Verhoor Strategie en Van Gelder Training en Advies

Training Interviewtechniek geschikt 
voor alle ingeschrevenen

‘Training Interviewtechniek’ is de naam van de door psycholoog en communicatiedeskundige Riekje Stokes 
ontwikkelde training die enkele jaren geleden speciaal voor de NIVRE branchegroep Toedrachtonderzoek is opgezet 
in samenwerking met het NIBE-SVV. “Behalve voor toedrachtonderzoekers, voor wie de training verplicht is om te 
kunnen worden ingeschreven in het NIVRE-Register, is deze training ook geschikt voor alle Register-Experts die in 
hun werk rechtstreeks te maken krijgen met claimende verzekerden. Deelnemers leren namelijk hoe zij claimanten 

is in de gesprekken die zij voeren”, vertelt Piet van Gelder, eigenaar van Van Gelder Advies en Training. Samen met 
cursusontwikkelaar Riekje Stokes van Stokes Verhoor Strategie geeft hij de tweedaagse training, die op 20 en 21 mei 
a.s. in Hotel De Bergse Bossen in Driebergen wordt gehouden.

Van Gelder kan erover meepraten. Niet alleen heeft hij in 2011 
als toenmalig toedracht- en fraudeonderzoeker de training 
zelf gevolgd, maar heeft hij als docent samen met Riekje 
Stokes inmiddels een vijftal sessies van de training gegeven 
voor experts en toedrachtonderzoekers. “Ook al was ik op het 
moment dat ik de training volgde een toedrachtonderzoeker 
en voormalig (bedrijfs)rechercheur met een ruime ervaring, 
ik heb er persoonlijk toch een aantal nuttige dingen van 
opgestoken. Je krijgt tijdens de training geregeld een spiegel 
voorgehouden, waardoor je kritisch naar jezelf gaat kijken. En 
als docent heb ik ervaren dat de training door de deelnemers 

goed wordt gewaardeerd: gemiddeld met een 
rapportcijfer tussen de 8 en 9. Een uitkomst die voor 
zich spreekt.”

Programma
De training is met name bestemd voor toedracht-
onderzoekers en Register-Experts, maar het is ook 
interessant voor Coördinatoren Fraudebeheersing. 
Tijdens de tweedaagse, inclusief voorbereiding 20 
uur omvattende training, worden de deelnemers 
de nieuwste ontwikkelingen op interview-
gebied bijgebracht,  zowel op juridisch,  gedrags-
wetenschappelijk als tactisch terrein. Middels 
het gebruik van een casus  wordt hen geleerd 
communicatieve vaardigheden  in de praktijk toe 
te passen in een professioneel interview en 
krijgen zij handvatten aangereikt om dit  interview 
op een gestructureerde manier voor te bereiden. 

Dit voorbereide interview wordt tijdens de 
training door de cursisten ook uitgevoerd. 
Daarbij ontvangen de deelnemers modellen 
ter ondersteuning van de training alsmede 

voor toepassing in de praktijk. Naast het oefenen van 
vaardigheden is ook de vastlegging van een interview 
onderdeel van de training. “Dat is een onlosmakelijk 
onderdeel van een professioneel interview”, benadrukt Van 
Gelder.

Deze training op HBO-niveau is geaccrediteerd door het 
NIVRE. Ingeschrevenen in het NIVRE-register ontvangen 6 
PE-punten. Voor meer info: www.stokesverhoorstrategie.nl of 
www.vangelder-trainingen.nl. Op deze websites staat ook 
een link naar een eerder artikel over deze training in De 
Register-Expert. 
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KANDIDAAT-REGISTER-EXPERTS 

Brand 

De heer P.J.J. Schuurbiers   per 22 december  2014

Motorvoertuigen 
De heer M. Geraedts  per 22 januari  2015
De heer A.A.M. van Grevenbroek  per 15 januari  2015
De heer P.R. Kijne  per 22 januari  2015

Personenschade 
De heer mr. B.J.H. Reekers  per 12 januari  2015
Mevrouw mr. H. Vogelaar   per 22 december  2014

REGISTER-EXPERTS 

INSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERD REGISTER 

Kandidaat-Register-Coördinator Fraudebeheersing 
De heer T. van Oudenaarden  per 12 januari  2015
De heer J.W. Tiemersma  per 27 januari  2015
Mevrouw P.W.J. Vesters-Wouters   per 22 december  2014
De heer M.C. Wijtsma   per 22 december  2014
Mevrouw M. Zoer-Muggen                               per 1 januari   2015
 
Register-Coördinator Fraudebeheersing 
De heer R.N.J. Laan  per 13 januari  2015
 
Register-Risicodeskundige 
De heer N.J. Bakker                                           per 8 januari   2015
De heer drs. ing. A.M. Buchner  per 13 januari  2015

ATV 
De heer P.C. Bosselaar  per 15 januari  2015
De heer mr. A.E.J. Godschalk  per 22 januari  2015
De heer ing. S. de Jong  per 27 januari  2015
De heer drs. ing. J.K.W. van de Mortel   per 29 december  2014
 
Brand 
De heer H.J.C. Hofstede  per 15 januari  2015
De heer D.E.A. Tibbertsma  per 15 januari  2015
 
Motorvoertuigen 
De heer W.E. Albers  per 15 januari  2015
De heer L. van Beurden BSc  per 15 januari  2015
De heer M. Jansen  per 15 januari  2015
De heer T. Koman  per 29 januari  2015
 
Personenschade 
Mevrouw mr. C.L. Geluk                                   per 8 januari  2015
De heer E.R. Haverbus   per 29 december  2014
De heer mr. R.M.A. Lensen  per 27 januari  2015
 
Scheepvaart en Techniek 
De heer ing. V.C. Digeo                                    per 1 januari   2015
 
Toedrachtonderzoek 

 

INSCHRIJVINGEN REGISTER VAN VOORMALIG 
REGISTER-EXPERTS 

De heer H.J. Eckhardt      per 29 december  2014
De heer C. Schouten                                           per 1 januari  2015
De heer J. van Wagtendonk                               per 1 januari  2015
De heer J.M. Willemse                                        per 1 januari  2015

UITSCHRIJVINGEN 

ATV 
Mevrouw B.B.D. Brugghe     per 15 december  2014
De heer H.L. Burghart  per 1 januari  2015
De heer A.W. Ros  per 1 januari  2015
De heer mr. W.R. ter Voert     per 18 december  2015
De heer A.L.P. Zonderman  per 1 januari  2015
 
Brand 
De heer H.J. Alderden  per 1 januari  2015
De heer ing G.W. Alting  per 1 januari  2015
De heer R.E. van den Broek     per 15 december  2014
De heer M.P.J. Diek     per 18 december  2014
De heer A.P. van der Drift  per 1 januari  2015
De heer ing. E.M. Dijkhuis     per 15 december  2014
De heer ing. A.F.J.J. Hoeijmans  per 1 januari  2015
De heer K.W. de Hoop  per 1 januari  2015
De heer P. van den Hoven  per 1 januari  2015
Mevrouw S.F.L. Huigen  per 1 januari  2015
De heer H.A. Ikink     per 15 december  2014
De heer R. Inghels  per 1 januari  2015
De heer H.G.J. van Kasbergen     per 18 december  2014
De heer E.W.F.M. Keasberry  per 1 januari  2015
De heer J.H.J. Koestering  per 1 januari  2015
De heer M. Kool  per 1 januari  2015
De heer C.J. Minnema     per 22 december  2014
De heer M. Opsteegh  per 1 januari  2015
De heer H. Pot  per 1 januari  2015
De heer E.R. Rooze     per 15 december  2014
De heer ing. G.P.J.M. Schulpen  per 1 januari  2015
De heer B.J. Snoep  per 1 januari  2015
De heer ing. F. Tertoolen  per 1 januari  2015
De heer J.J. Visbeek     per 15 december  2014
De heer drs. M.R. de Vrij     per 15 december  2014
De heer J.J. Weber     per 18 december  2014
De heer P.F. de Witte  per 1 januari  2015
 
Motorvoertuigen 
De heer A.G. Boele  per 1 januari  2015
De heer R.H.M. Bronmeijer  per 1 januari  2015
De heer T.G. Deun  per 1 januari  2015
De heer E. Gerrits  per 1 januari  2015
De heer P. Groeneveld  per 1 januari  2015
De heer P.L. Hoenen  per 1 januari  2015
De heer F.G.J. Hogewoning  per 1 januari  2015
De heer P.L.M. Kester  per 1 januari  2015
De heer H. Klatten  per 1 januari  2015
De heer P.J.C. van Leeuwen  per 1 januari  2015
De heer C.G.P. Stoop     per 15 december  2014
De heer A.F. Vermeulen     per 15 december  2014
De heer Y. de Vocht  per 1 januari  2015
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In memoriam Elle Janssen 
Ons heeft het trieste bericht bereikt dat op 16 januari jl. Elle Janssen, 
na een oneerlijk ziekbed, op de leeftijd van 46 jaar is overleden. 
Elle was werkzaam bij Achmea als Coördinator Fraudebeheersing en 
sinds 2011 ingeschreven in het NIVRE Register.  
Wij wensen haar naaste familie en collega’s kracht bij het dragen van 
dit verlies. 

In memoriam Frank van Maarschalkerweerd   
Ons heeft het trieste bericht bereikt dat op 6 februari jl.  Frank van 
Maarschalkerweerd plotseling is overleden ten  gevolge van een 
hartstilstand, op de leeftijd van 46 jaar. 
Frank was werkzaam bij Cunningham Lindsey Nederland als schade-
expert in de Brand en sinds 2005 ingeschreven in het NIVRE Register.  
Wij wensen de naaste familie en collega’s kracht bij het dragen van 
dit verlies.

Opname (bouwkundig) 
De heer ing. E.L.A.W. Goris     per 15 december  2014
De heer T.G.A.J. Hendriks  per 1 januari  2015
De heer Y.M.J.J. Hollman     per 15 december  2014
De heer W.R. Klein  per 1 januari  2015
 
Personenschade 
De heer F. van den Bree  per 1 januari  2015
De heer B.K.G. Brugman  per 1 januari  2015
De heer J.J.M. Coopmans  per 1 januari  2015
De heer M.H. Drees  per 1 januari  2015
Mevrouw mr. K.H. Faase  per 1 januari  2015
De heer J.G. Kuiper  per 1 januari  2015
De heer E.P. Pol     per 18 december  2014
De heer F.A.R.M. Zwarts     per 15 december  2014
 
Scheepvaart en Techniek 
De heer H. Ceelen  per 1 januari  2015
De heer ing. R.J. van ‘t Hof     per 15 december  2014
De heer ing. L.T. van Houwelingen     per 15 december  2014
De heer M. Kolkman  per 1 januari  2015
De heer T.A.W. Ruitenberg  per 1 januari  2015
De heer ing. R.C. Schuijt  per 1 januari  2015
De heer ing. R. Smeding  per 1 januari  2015
De heer A.N. Zeldenrust  per 1 januari  2015
 
Toedrachtonderzoek 
De heer A.T.J. van Bedijk  per 1 januari  2015
De heer W. Bianchi  per 1 januari  2015
De heer R.J.G.M. Vogels  per 1 januari  2015

UITSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERDE REGISTERS 

TIJDELIJKE UITSCHRIJVINGEN 

UITSCHRIJVINGEN REGISTER VAN VOORMALIG 
REGISTER-EXPERTS 

Register-Coördinator Fraudebeheersing 
De heer H.W. Buitenhuis     per 15 januari  2015
Mevrouw D.F.M. Gordens  per 1 januari  2015
Mevrouw A.J.P. Heijboer     per 23 december  2014
De heer J. Pot  per 1 januari  2015
De heer W.L. van Veldhuijsen  per 1 januari  2015
De heer A.H. Verhoeven  per 1 januari  2015

Register-Risicodeskundige 
De heer R.E. Bisschop     per 15 december  2014
De heer C.J. van Dongen  per 1 januari  2015
De heer ing. G.L.M. van Heiningen  per 1 januari  2015
De heer A.A.M. de Man  per 1 januari  2015
De heer C. Weijers  per 1 januari  2015

De heer H.L.J. Alles  per 1 januari  2015
De heer ing. A.C. Hartman  per 1 januari  2015
De heer S.E.H. van Kessel  per 1 januari  2015
De heer P.J. von Reth  per 1 januari  2015
De heer ing. I.W. van Riel  per 1 januari  2015
De heer P.G. van Riessen  per 1 januari  2015
De heer P. Schalker  per 1 januari  2015

Brand 
De heer J.J.Th.A. Elbers  per 18 december  2014
De heer ing. P.S. Slort  per 18 december  2014
 
Scheepvaart en Techniek 
De heer ing. H.J.G.J. Arntz  per 18 december  2014
De heer R.H.A. van Dijk  per 18 december  2014
De heer P.R.R. van Laak  per 18 december  2014
De heer Y.L. Schulp  per 18 december  2014
De heer M. Vijzelaar  per 18 december  2014
De heer ing. A.H. Warmerdam  per 18 december  2014
 
Transport/Goederen 
De heer P.J. Hoogervorst  per 18 december  2014
 
Register-Risicodeskundige 
De heer ing. L.J.M. Kramer  per 18 december  2014

 GEREGISTREERDEN


