nummer 1 • 2014

de

Register Expert

Federatie FOCWA is de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf, een actieve ondernemersorganisatie waar ruim 2200 ondernemingen met in totaal 18.000 werknemers bij zijn aangesloten. FOCWA is
hét kenniscentrum van de carrosseriebranche. De bij FOCWA aangesloten
bedrijven houden zich voornamelijk bezig met het schadeherstel van auto’s,
bedrijfsvoertuigen, caravans, campers en motorfietsen en het bouwen van
aanhangwagens en carrosserieën. Op tal van terreinen behartigt FOCWA
vanuit het secretariaat in Sassenheim de individuele en collectieve belangen
van haar leden.

De vereniging FOCWA Specialisten is een van de drie bij de federatie aangesloten verenigingen en bestaat uit zes vakgroepen, te weten
caravan- en camperservicebedrijven, motorfietsschadeherstelbedrijven, autopoetsbedrijven, autorestauratiebedrijven, autoruitherstelbedrijven en bekleedbedrijven. Voor de vereniging FOCWA Specialisten zijn we per direct op zoek naar een

bestuurssecretaris FOCWA Specialisten
parttime (18 à 20 uur)
Wij zoeken een proactieve teamspeler, met goede contactuele eigenschappen, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, die gewend is in het openbaar te spreken en beschikt over enige kennis van automatisering, IT en social media.
Functie-eisen
• Je hebt kennis van en affiniteit met de automotive sector, met name op het werkterrein van de FOCWA-bedrijven.
• Je hebt inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken.
• Je beschikt over bestuurlijke ervaring.
• Je bent behalve een leider, organisator en beslisser ook een dienstverlener, die de belangen van de leden goed in het oog houdt.
Taken
• Je bent de contactpersoon voor bestuur en stakeholders.
• Je beoordeelt stukken die onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden en zorgt dat bestuursleden en betrokken
tijdig over relevante informatie beschikken.
• Je verricht overige correspondentie namens de vereniging.
• Je stelt samen met het verenigingsbestuur het beleidsplan en jaarverslag op.
• Je signaleert ontwikkelingen in de vakgroepen en deelt die met de betreffende bestuurders/medewerkers.
• Je geeft leiding aan twee medewerkers, voert regelmatig diversen overleggen en evalueert periodiek het functioneren van de
organisatie, c.q. het bestuur aan de hand van beleidsplan, werkplan en begroting.
• Je bewaakt de formele verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten/statuten/reglementen.
Dienstverband
• Het gaat om een functie van circa 20 uur per week, deels op vaste uren, deels flexibel. Het werk dient binnen deze uren plaats
te vinden.
• De beloning geschiedt bij voorkeur op basis van declaratie.
• De bestuurssecretaris dient tijdens kantooruren bereikbaar te zijn via telefoon en e-mail.
Belangstelling?
Wil je meer weten over deze functie? Bel dan met de heer J. Knijf, telefoon 0252-265251. Is je belangstelling gewekt?
Mail dan vóór 15 april 2014 je motivatie met c.v. naar j.knijf@focwa.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Register-Expert

• nieuws
• meningen
• achtergronden
• bijeenkomsten

Seminar fraude bij AVB- en CAR-schades
De fraude-omvang is in Nederland onmiskenbaar aan het stijgen. Hoewel de
meningen uiteenlopen, is de schatting dat er op een totaal aan schade-uitkeringen
van jaarlijks circa 8 miljard euro zo’n 900 miljoen euro aan fraudeurs wordt
uitgekeerd. Dat vertelde mr. Roelof Visscher van het Verbond van Verzekeraars
tijdens een seminar dat op 5 februari jl. werd georganiseerd door de branchegroep
Aansprakelijkheid Technische Varia/Agrarisch van het NIVRE met als titel ‘Fraude bij
AVB- en CAR-schades’.

Aansprakelijkheid Technische varia/Agrarisch

Eenvoud troef in nieuwe richtlijnen
bedrijfsschade
Hoe groot is de schadepost als een bedrijfsvoertuig stilstaat? Die rekensom was
jarenlang een ingewikkeld samenspel van tabellen en kilometrages. Om het experts
makkelijker te maken, zijn de NIVRE-richtlijnen ter bepaling van bedrijfsschade
onlangs grondig herzien. “Er zat te veel werk aan voor experts.”

Waardevermindering en Bedrijfsschade

Brandmeldinstallaties en verschillende
NEN-normen belicht
Het studiecentrum van het hoofdkantoor van R2B Inspecties in Zaltbommel,
dat gespecialiseerd is in brand- en inbraakbeveiliging, vormde het decor van
een interessante, interactieve en vooral praktische kennisbijeenkomst voor de
ingeschrevenen voor de Branchegroep Risicodeskundigen, branche grootzakelijk.
De circa 50 deelnemers kregen een interessant programma voorgeschoteld, waarin
hen inzicht werd verschaft in de verschillen tussen de NEN-normen 2535, 2555
en 2575, zij met collega’s aan de slag konden met een drietal casussen en zij ‘live’
getuige waren van een drietal brandbestrijdingsmethodieken.

risicodeskundigen

Recordaantal miljoenenbranden in 2013
Het afgelopen jaar hebben zich in ons land 148 grote branden voorgedaan, waarbij
de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Sinds de start van de
registratie van de miljoenenbranden in 1998 deden zich in één jaar nooit meer
grote brandcalamiteiten voor. Het oude record dateert uit 2003 met 129 grote
branden, gevolgd door de 126 branden in 2001 en de 120 in 2012. De 148
miljoenenbranden in 2013 zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar
schatting 636,5 miljoen euro.

brand
— www.nivre.nl —
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l voorwoord

Toekomst

I

Inmiddels zal een ieder weer zijn bekomen van de, voor de meesten van
u, verrassende eerste RE (special) waarin naast informatie over heden
en verleden ook uitvoerig is ingegaan op de toekomst vanuit de visie
van het Bestuur, een en ander verluchtigd met mooie plaatjes van deze
“Staalmeesters” van het NIVRE.
Het door dit Bestuur ingezette beleid moet uiteraard, in al haar facetten,
worden uitgerold in de Branches hetgeen leidt tot een behoorlijke werkdruk
niet alleen voor de Branchebesturen en hun commissies maar ook voor het
NIVRE secretariaat. Ik heb echter alle vertrouwen dat ons dat gaat lukken
met de ons vertrouwde teams ondanks dat in sommige Branches (bijv.
Personenschade) al wisselingen hebben plaatsgevonden, zoals u in deze
uitgave kan lezen. Wat valt er verder nog te lezen; interessante artikelen
over bedrijfsschade, brand, fraude, personenschade en niet te vergeten het
komend Rendez-Vous waar we een tipje van de sluier oplichten t.a.v. de
naam van de spreker Alexander Klopping. Ik ga daar nu niet verder op in,
maar wil alleen kwijt dat de Register-Expert van de toekomst deze lezing
niet mag missen.
Tenslotte wil ik nog melden dat het NIVRE, begin april, ook vertegenwoordigd
zal zijn op een beurs, te weten het zogenoemde Emergency Expo in AHOY
te Rotterdam, geheel in samenwerking met NIVRE Calamiteiten & Projecten,
(voorheen BCE Calamiteiten en Projecten). Een deelname dat zeker zal
bijdragen aan het vergroten van onze naamsbekendheid en daar kunnen we
dan op het Rendez-Vous nog eens over napraten. Tot dan.

Henk Grootkerk
directeur Henk Grootkerk
Directeur

De Register-Expert is de officiële uitgave
van het NIVRE (Stichting Nederlands
Instituut van Register Experts).
Dit nummer is tot stand gekomen met
medewerking van Jolanda Boogerd,
Jo Hendriks, Raphaël Drent, Rob van de Laar,
Astrid Oosthof, Dick Spelt en Jan van Stigt
Thans.
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kort NIEUWS l
Agenda
NIVRE-opleiding- en PE-programma in februari en maart
• Branche Risicodeskundige
Event:
Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Locatie: OBO Bettermann Mijdrecht
Datum: 11 maart (15.00 uur tot 19.00 uur)
Tijdens dit seminar worden door Micha Harthoorn en Twan Smolders
van Obo Bettermann de theoretische achtergronden en gevolgen
van bliksem, inductie en overspanning behandeld. De internationale
normen voor zone-indeling (NEN-EN-IEC 62305) en de Nederlandse
Praktijkrichtlijn voor het bepalen van de beveiligingsklasse (NPR
8110) komen daarbij aan bod. In de presentatieruimte zijn diverse
opstellingen aanwezig, waar de toepassing van de verschillende
beveiligingscomponenten in praktijksituaties nader wordt toegelicht.
Verder worden groepsgewijs casussen uitgewerkt.

• Branche Motorvoertuigen
Event:
Praktische nascholingscursus schadeherstel
		
Zwaar Materieel & Techniek
Locatie: Schadeherstelbedrijf Max-Repair in Zwolle
Datum: 11 maart (van 15.30 uur tot 20.30 uur).
De nascholingscursus omvat vijf workshops : ‘Chassis meetrapport &
uitlijnen voertuig’, ‘Chassis & Cabine richten’, ‘Kunststof & Polyester
repareren’ , ‘Spuiten van onderdelen’ en ‘Grit Stralen & Schooperen’.

• Branche Personenschade
Event:
Cursus Toegepaste Letselschaderegeling
Locatie: NIVRE, Rotterdam
Datum: 11 en 18 maart en 3 april (van 09.30 uur tot 16.30 uur).
Op de eerste dag van driedaagse cursus Toegepaste
Letselschaderegeling behandelen de docenten Hans van Dam en
Erik-Jan Bakker de volgende onderwerpen: schade van zelfstandigen,
contante waardeberekening & fiscale component, inleiding verlies
van arbeidsvermogen loondienst en een uitwerking van de casus
met rekenvoorbeelden met hulp van HRP. Een week later (18 maart)
gaan dezelfde docenten in op het verlies van levensonderhoud,
juridische aspecten, inleiding verlies van levensonderhoud en een
uitwerking van een casus met rekenvoorbeelden met behulp van
HRP. De driedaagse cursus wordt op 3 april a.s. afgesloten met een
behandeling van het onderwerp ‘NIVRE en Norm’ door Rini Withagen.
Alle cursusdagen beginnen om 09.30 uur en duren tot 16.30 uur.

• Branche Brand en Aansprakelijkheid
Event:
Vernieuwde Brandregresregeling 2014
Locatie: Van der valk, Houten
Datum: 17 maart
Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de reikwijdte van de
Brandregresregeling 2014. Ook worden de wijzigingen vanaf 1 januari
2014 en de gevolgen hiervan voor de werkzaamheden van de Brand
en Aansprakelijkheidsexpert toegelicht. Mr. Stefan Remmerswaal
(Crawford & Company) verzorgt een inleiding en zal samen met mr.
Klaas Brand (Cunningham Lindsey) de discussie met de zaal aangaan.

• Branche Aansprakelijkheid/Technische Varia
Event:
Basiscursus ATV
Locatie: NIVRE, Rotterdam
Datum: 19 maart (09.30 tot 16.00 uur)
De cursus is bestemd voor kandidaat Register-Experts in de branche
Aansprakelijkheid/Technische Varia en is opgebouwd uit een
theoretisch gedeelte en een casus- en discussiegedeelte. Hierin

komen aan bod: Montage-, CAR-, Computer- en Machinebreuk
verzekeringen, Materieel schadebegrip, Carentztijd / ontdekking
materiële schade/reparatie, Bijzondere uitsluitingen, Verschillen
tussen CAR- en montagepolissen en diverse CAR secties. Daarnaast
zal er aandacht worden besteed aan inzichten in de markt, effecten
van het Nieuw verzekeringsrecht, regres, eerst aangesproken
verzekeraar, de wijze en opbouw van rapportage en de overlap van
brandverzekeringen en andere verzekeringen.

• Alle branchegroepen
Event:
Klantgericht mailen
Locatie: NIVRE, Rotterdam
Datum: 1 april (09.30 tot 16.30 uur)
Tijdens de dagcursus ‘Klantgericht e-mailen’ leert u in twee modules
heldere, klantvriendelijke en correcte e-mails te schrijven. De cursus
wordt afgesloten met een toets. Deze bestaat uit het schrijven van
een e-mail op basis van een praktijkcase. Een eigen laptop is hierbij
noodzakelijk

Alexander Klöpping hoofdspreker op
NIVRE’s Rendez Vous d’Expertise
Internetondernemer en –journalist Alexander Klöpping, onder meer
bekend van het TV-programma ‘De wereld draait door’, zal dit jaar als
hoofdspreker optreden tijdens het Rendez Vous d’Expertise van het
NIVRE. Deze jaarlijkse kennis- en ontmoetingsbijeenkomst van beroepsen brancheorganisatie NIVRE voor de ingeschreven Register-Experts, onderzoekers en – risicodeskundigen en de relaties uit de verzekeringsen schaderegelingsbranche, vindt dit jaar plaats op dinsdagmiddag 22
april a.s in het Beatrixtheater van het Jaarbeursgebouw in Utrecht. De
gehele bijeenkomst staat in het teken van de toekomst.
Naast het plenaire programma zullen de diverse branchegroepen van
het NIVRE voor de eigen achterban eveneens een PE-bijeenkomst
organiseren. Het volledige programma en de daarin te behandelen
onderwerpen zijn op dit moment nog niet bekend.

Bestuursmutatie Motorvoertuigen
Marcel Spronk is in 2013 toegetreden tot de directie van Univé
Schade en Univé Her. Wegens deze functiewijziging en meerdere
aandachtsgebieden binnen Univé is hij per heden afgetreden uit
het branchebestuur Motorvoertuigen. Marcel Spronk heeft vanaf
2011 zitting gehad in het branchebestuur Motorvoertuigen met als
aandachtsgebied commissie Waardevermindering en Bedrijfsschade.
Voor hem wordt momenteel gezocht naar een potentiële vervanger.
René Pas (DEKRA Automotive B.V.) en Anton Verhees (CED Automotive)
zijn per 21 februari jl. afgetreden uit de Commissie Permanente
Educatie (voorheen de Commissie Lezingen & Excursies). Anton heeft
vanaf de oprichting - 20 jaar geleden - aaneensluitend zitting gehad
in deze commissie, René Pas sloot zich na vijf jaar aan en heeft 15
jaar zitting gehad in deze commissie. Beiden hebben hun rol binnen
deze commissie altijd met veel enthousiasme uitgevoerd en kijken
terug op een zeer plezierige periode. Ook voor hen worden momenteel
gesprekken gevoerd met mogelijke opvolgers.
Ook Wouter Tacke (ITEB) heeft de commissie PE verlaten. Adrie Versteeg
(ITEB) heeft per per 21 februari jl. zijn taken waargenomen. Wouter Tacke
blijft wel voorzitter van de Commissie Opleidingen en vertegenwoordigt
deze commissie binnen het branchebestuur Motorvoertuigen.

— www.nivre.nl —
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Seminar fraude bij
AVB- en CAR-schades

Onderzoek loont de moeite

De fraude-omvang is in Nederland onmiskenbaar aan het stijgen.
Hoewel de meningen uiteenlopen is de schatting dat er op een
totaal aan schade-uitkeringen van jaarlijks circa 8 miljard euro
zo’n 900 miljoen euro aan fraudeurs wordt uitgekeerd. Dat vertelde
mr. Roelof Visscher van het Verbond van Verzekeraars tijdens
een seminar dat op 5 februari jl. werd georganiseerd door de
branchegroep Aansprakelijkheid Technische varia/Agrarisch van
het NIVRE met als titel ‘Fraude bij AVB- en CAR-schades’. “Hoewel
er regelmatig onderzoek is gedaan naar fraude in het algemeen,
is fraude in deze segmenten lange tijd onderbelicht gebleven”, zo
stelde hij.

56

fraude gemeld, gelijk aan drie promille van de schadelast
op jaarbasis. Dat is slechts een fractie van de vermoede
fraude van 900 miljoen euro. De meeste fraudes lijken niet
te worden opgemerkt.

AVB/CAR : fraude onbekend
Bij AVB en CAR wordt er jaarlijks ongeveer totaal 450 miljoen
euro uitgekeerd. “Het is niet bekend hoeveel er op dat terrein
wordt gefraudeerd”, zei Visscher. “Uiteraard zijn door dataanalyses wel bepaalde patronen op te merken. Zo bleek in
2010 dat veel iPhones ‘blijkbaar’ kapot gaan op het moment
dat er een nieuw model wordt aangekondigd.

Volgens zijn collega-inleider Robert Pessers van Van
Traa Advocaten blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in
opdracht van het Verbond van Verzekeraars dat de fraude
als volgt is ‘verdeeld’ over de diverse typen verzekeringen.
Bedrijfsverzekeringen 300 miljoen euro, particulier
motorrijtuigen 400 miljoen euro, particulier inboedel 135
miljoen euro, particuliere reisverzekeringen 50 miljoen
euro en overige particuliere verzekeringen 15 miljoen
euro. Fraudeonderzoeken kunnen effectiever en nog beter
ingebed worden bij verzekeraars, maar fraudeonderzoek
loont absoluut de moeite, zo benadrukten de inleiders
onder aanvoering van Goos Kroeze, anti-fraudespecialist bij
Nationale Nederlanden.

Uiteraard wordt er volgens hem door verzekeraars samen met
het Verbond van Verzekeraars veel aan gedaan om de fraude
boven water te krijgen. “Daarbij is onderzoek belangrijk,
maar verzekeraars zijn daarbij ook aan bepaalde regels
gebonden. Zo mogen verzekeraars elkaar niet zo maar op de
hoogte stellen van verzekerden die een fraudegeschiedenis
hebben. Ze mogen hun onderzoeken overigens wel aan het
Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit melden. Via
deze afdeling van het Verbond van Verzekeraars kunnen
deze gegevens gedeeld worden met Veiligheidsafdelingen
van andere verzekeraars. Een heel belangrijk punt bij de
bestrijding van fraude.”

Is fraude een groot probleem? Uit de cijfers van het
onderzoek Partners Convenant Aanpak Verzekeringsfraude
volgt dat in 2012 het totale premievolume 13,7 miljard euro
was, terwijl de jaarlijkse schadelast 8 miljard euro bedroeg.
In de eerste helft van dat jaar werd er 13,4 miljoen euro aan

“Fraude is één van de meest
ondermijnende gebeurtenissen
in onze samenleving“
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“Wanneer een rechter
uiteindelijk de schade lager
begroot dan wat is gevorderd, is
nog niet gezegd dat de eiser zich
aan majoreren (in de zin van
frauduleus handelen) schuldig
heeft gemaakt. Daarvoor is
meer nodig”
Fraudevormen
Ruwweg worden tenminste vier verschillende vormen van
verzekeringsfraude onderscheiden. Pessers lichtte toe: “Ten
eerste bij de mededelingsplicht bij het afsluiten van de
verzekering wanneer de verzekerde onvolledige of verkeerde
informatie verstrekt om daarmee voordeel te behalen. Ten
tweede bij ‘majoreren’ (overdrijven), beter gezegd: meer
claimen dan de totale schade. Ten derde bij ‘fingeren’
dat is niet geleden schade claimen of de geleden schade
verdraaien om deze toch onder de dekking te brengen en ten
vierde ‘ensceneren’, het opzettelijk veroorzaken van schade
om een uitkering te krijgen.”
De sancties bij schending van de hiervoor bedoelde
mededelingsplicht zijn neergelegd in art. 7:930 van het
Burgerlijk Wetboek. “Deze regeling is van semi-dwingend
recht, dat betekent dat daarvan voor wat betreft de zakelijke
markt van kan worden afgeweken. In de zakelijke markt is
het dus zaak om de polis erbij te pakken, wanneer mogelijk
sprake is van schending van deze mededelingsplicht.”
Het Burgerlijk Wetboek bevat ook een regeling ten aanzien
van de informatieverstrekking bij de verwezenlijking van
het risico. Pessers: “Die is opgenomen in art. 7: 941 van
het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een algemene regeling
waarvan in belangrijke mate niet kan worden afgeweken
ten nadele van de verzekeringnemer en de tot uitkering
gerechtigde.”
Fingeren, majoreren en ensceneren zijn niet specifiek
geregeld in het verzekeringsrecht. Gelet op de aard van de
zaken, lijkt aannemelijk dat in elk geval majoreren voorkomt
bij AVB en CAR. Pessers stelt echter de vraag wat daar dan
onder verstaan wordt: “Een duidelijke definitie ontbreekt. In
de praktijk komt het regelmatig voor dat experts verschillend
aankijken tegen bepaalde schadeposten. De expert van de
schadelijdende partij schat deze meestal hoger in dan de
expert van de schadeveroorzakende partij. Wanneer een
rechter uiteindelijk de schade lager begroot dan wat is
gevorderd, is nog niet gezegd dat de eiser zich aan majoreren
(in de zin van frauduleus handelen) schuldig heeft gemaakt.
Daarvoor is meer nodig.”

De drie inleiders; Roelof Visscher, Goos Kroeze en Robert Pessers

Rol expert
“In de praktijk van alle dag is dit een zeer grijs gebied. Voor
u als expert is het van belang dat u vaststelt of aan u alle
relevante informatie is verstrekt”, hield Pessers zijn publiek
voor. “Wanneer u zelf een deel van de informatie heeft
moeten achterhalen, is van belang om vast te stellen wat voor
informatie het betreft. Is het openbare informatie of interne?
Is er onjuiste of onvolledige informatie verstrekt en zo ja, is
dat bewust gebeurd? Of zijn er duidelijke aanwijzingen dat
is getracht die informatie bij u weg te houden?” Wanneer
het vermoeden van fraude bestaat is van groot belang om
“in overleg met uw opdrachtgever op alle relevante punten
in detail te rapporteren en daarbij ook inzichtelijk te maken
hoeveel tijd en inspanningen het heeft gekost om een en
ander boven tafel te krijgen. Het gaat in gevallen als deze om
de details”, aldus Pessers.
— www.nivre.nl —
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“Het fraudeonderzoek in Nederland kan
veel gestructureerder worden aangepakt”
Verschillende soorten fraudeurs
Jaarlijks kosten frauduleuze claims verzekeraars bijna één
miljard euro, vertelde de gespecialiseerde fraudebestrijder
Goos Kroeze van Nationale-Nederlanden. Misschien nog
schokkender is dat er minder dan 1% aan fraudes wordt
gedetecteerd. “Wij betalen per jaar allemaal 150 euro extra
aan premie als gevolg van fraudes op schadeverzekeringen.
Fraude is dan ook een van de meest ondermijnende
gebeurtenissen in onze samenleving. Fraude kent vele
vormen. Behalve door majoreren, fingeren en ensceneren
kun je ook nog frauderen door het verdraaien of weglaten
van feiten en door het opzettelijk vergroten van schade. Ook
dat kun je niet uitsluiten.”

Maatregelen

Indicatoren

De verzekeraar heeft overigens de keuze uit verschillende
maatregelen om de fraudeur aan te pakken, vertelde
Kroeze: geen of een beperkte uitkering, opzeggen van de
verzekering, opname in het incidentenregister (IVR/EVRregistratie), terugvordering van de uitkering en uiteraard het
verhalen van de kosten. Ook het doen van aangifte bij de
politie bestaat tot de mogelijkheden. Kroeze vindt overigens
dat het fraudeonderzoek in Nederland veel gestructureerder
kan worden opgepakt en dat verzekeraars met experts
moeten overleggen hoe nog betere herkend kan worden. “Dit
kost absoluut meer inzet van fte’s, maar fraudeonderzoek
zonder extra fte’s is zonder twijfel ‘gebakken lucht’.” Roelof
Visscher vulde aan dat het Verbond van Verzekeraars eerder
had gepleit voor inzet van geregistreerde coördinatoren
fraudebeheersing (rcf), maar “de verzekeraars daar niet toe
kan verplichten.”

“Hoewel fraude soms lastig te herkennen is, zijn er diverse
factoren die op fraude wijzen”, aldus Kroeze. Zoals het
opzettelijk niet voldoen aan de mededelingsplicht bij de
totstandkoming van de overeenkomst. Bijvoorbeeld het
niet volledig opgeven van het schadeverleden, van het
strafrechtelijk verleden of van de reden waarom een andere
overeenkomst is opgezegd. Verder zijn ook een slechte
betalingsdiscipline en een opvallende schadehistorie
‘tekenen aan de wand’. De verzekerde heeft te laat betaald
of kort voor de schadedatum en hij heeft veel dezelfde soort
schades.

Ten slotte gaf Kroeze nog een aantal tips over de maatregelen
bij een fraudeonderzoek. “Leg de afwikkeling neer bij
specialisten (bijvoorbeeld bij een centraal gepositioneerde
afdeling). Verstrek een opdracht aan gespecialiseerde
onderzoekbureaus en maak duidelijke afspraken over de
wijze van onderzoek en rapporteren. Leg alle acties in
het onderzoek goed vast en besteed aandacht aan het
‘omsingelen’ van het bewijs (door interviewtechniek). En pas
bij het toepassen van maatregelen het vier ogen- principe
toe.” l

Er zijn ook verschillende soorten fraudeurs. “Je hebt de
gelegenheidsfraudeur die vaak gebruik maakt van het
‘moment’. Dat is niet zelden iemand die financiële problemen
heeft. Ook maakt hij nogal eens regiefouten omdat hij geen
professional is. Daarnaast is er de professionele fraudeur
die vaak al meerder keren heeft gefraudeerd, vaak een
vooropgezet plan heeft bij het afsluiten van de verzekering
en door de professionele opzet van zijn fraude vaak lastig
te herkennen is. En als overtreffende trap is er ook nog
de georganiseerde criminaliteit die zich kenmerkt door
het frauderen bij meerdere verzekeraars met behulp van
meerdere daders. Een ander kenmerk is de grote omvang
van de fraude.”

“Daarnaast kunnen ook de ‘vreemde’ data opvallend zijn.
Bijvoorbeeld een schade kort na de ingangsdatum van de
58

verzekering, na uitbreiding van de dekking of kort voor de
royementsdatum. Daarnaast moet de expert ook bedacht
zijn op schades met een (zeer) onwaarschijnlijke toedracht.”
Om fraude op te sporen moet er volgens hem ook gekeken
worden naar tegenstrijdigheden in de verklaringen. “Zo komt
het nogal eens voor dat de informatie in het schadeformulier
niet overeen komt met de aangifte bij de politie. Ook
opvallend gedrag van de verzekeringnemer, zoals het onder
druk zetten van de verzekeraar of zelf totaal onbereikbaar
zijn, kan een indicatie zijn. Evenals onregelmatigheden in
de offertes zoals onduidelijke bedragen of bewijsstukken en
vaag omschreven herstelwerkzaamheden. Ten slotte is ook de
slechte financiële situatie van de betrokkene nogal eens een
aanwijzing dat er mogelijk iets niet klopt. Dat geldt eigenlijk
ook voor de claim die direct bij de schademelding met
allerlei twijfelachtige bewijsmiddelen wordt onderbouwd
met het doel zo snel mogelijk een uitkering te ontvangen.”
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Branchebestuur Personenschade
gaat met nieuw elan vol aan de slag

Het nieuwe bestuur van de branchegroep Personenschade: Peter van den Bedem, Robert Andriessen, Richard Tijink, Rini Withagen, Maarten van der Linden en Martin de Haan.

Het bouwen van een nieuw opleidingshuis en het meer zichtbaar
maken van het werk van het branchebestuur naar de achterban
en dat van de beroepsgroep van (Register)letselschade-experts
naar de buitenwacht in het bijzonder. Dat zijn de voornaamste
speerpunten van het branchebestuur Personenschade van het
NIVRE, dat met drie nieuwe bestuursleden enthousiast en met
nieuw elan de komende tijd vol aan de slag gaat om zijn ambitieuze
doelstellingen te realiseren.
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De helft van het huidige branchebestuur heeft daarin sinds
2005 zitting: voorzitter Rini Withagen (Groot Letselschade),
vice-voorzitter Peter van den Bedem (Achmea) en Richard
Tijink (Europrotector). Sinds 1 februari jl. hebben zij drie nieuwe
bestuurscollega’s kunnen verwelkomen: Robert Andriessen
(Andriessen Expertise), Martin de Haan (Cunningham
Lindsey) en Maarten van der Linden (Axell Claims), die in
de plaats zijn gekomen van Marianne Audenaerde-van
Putten, Rob Andriessen en Berth Groot, die het NIVRE blijft
vertegenwoordigen binnen De Letselschade Raad. Namens
het Verbond van Verzekeraars is mr. Ernst Pompen als
adviseur aan het branchebestuur verbonden, waarin Yvonne
Vermeer (NIVRE) fungeert als secretaris. Inmiddels zijn de
taken verdeeld onder de bestuursleden. Withagen heeft de
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portefeuille ‘Toelating’, Tijink ‘Opleidingen’, Andriessen en
Van den Bedem ‘Seminars en PE’ en De Haan en Van der
Linden ‘PR en Communicatie’.

Nieuw opleidinghuis
Wat houdt het branchebestuur Personenschade zoal bezig?
Voorzitter Withagen noemt het nieuwe opleidingenbolwerk
als eerste. “Het is een transformatie waarmee we als
branchebestuur al in 2010 zijn begonnen en dat we nu
verder voortzetten. Om een en ander aan te laten sluiten bij
de vernieuwing die binnen het NIVRE in gang is gezet, zullen
nog wel aanpassingen plaatsvinden.”
Tijink, binnen het branchebestuur belast met de opleidingen
van de (kandidaat) ingeschreven personenschade-experts in
het NIVRE-register, licht de plannen toe: “In de loop van januari
2014 moet er voor onze branchegroep een opleidingshuis
staan met een aantal nieuwe opleidingsmodules. Wij willen
hiermee het vak en de positie van personenschade-experts
naar een niveau tillen welke naadloos aansluiten op de eisen
van de markt en op termijn blijvend onderscheidend kunnen
zijn. Tijden veranderen, zo ook de eisen die aan het vak van
personenschade-experts worden gesteld. Bijvoorbeeld ten
aanzien van zaken als ethiek, communicatie en rekenkundig
werk.”

Meer zichtbaar
Als tweede speerpunt noemt Withagen het (nog) meer
zichtbaar worden van de activiteiten van de branchegroep
bij de achterban en van het vak en kwaliteiten van de
beroepsgroep van personenschade-experts bij het brede
publiek. De beide nieuwe bestuursleden De Haan en Van
der Linden, die PR en communicatie in portefeuille hebben,
kunnen dus meteen aan de bak. Laatstgenoemde daarover:
“Het is de ervaring van velen dat zij na toetreding tot het
register te weinig zicht hebben op wat wij als branchebestuur
zoal voor hen doen. Er gebeurt op zich genoeg, maar dat
moet dan wel op een goede en heldere manier worden
gecommuniceerd met de achterban. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat er op dat vlak de nodige slagen zijn te maken.”
Datzelfde geldt voor de externe communicatie, zowel naar
de betrokken stakeholders toe als richting het ‘brede publiek’
. Van der Linden noemt het in dit verband tekenend dat “in
de publieke discussie over smartengeld heel veel partijen
betrokken en gehoord zijn, maar dat het NIVRE en de
Register-Expert Personenchade, die toch dé deskundige is
op het gebied van schadevaststelling, hierin geen podium
heeft gekregen. Dat moet veranderen. Zeker nu de status en
de rol van de Register-Expert op letselgebied als gevolg van
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de aan te scherpen opleidingseisen mede zal veranderen.”
Ook Tijink wijst op de veranderende rol van de letselexpert.
“In de afgelopen jaren is ons werk al aanmerkelijk veranderd,
maar de komende tien jaar zal de wereld om ons heen er
anders uit gaan zien. Dat zal zeker ook impact hebben op
ons vak.”
Van der Linden zegt in dit verband dan ook een rol te
zien weggelegd voor het NIVRE in het algemeen en de
verschillende branchebesturen voor hun eigen beroepsgroep
in het bijzonder. “Samen met mijn bestuurscollega’s wil ik
graag een steentje bijdragen aan de modernisering van
ons vak. Ook wij moeten continu met onze tijd meegaan,
bijvoorbeeld in de (nog effectievere) communicatie met
slachtoffers.” Withagen vult aan. “Een derde punt waarvoor
wij ons als branchebestuur de komende tijd sterk voor willen
maken is een betere bescherming van onze beroepsgroep.
Het is een slechte zaak dat iedereen zich als letselexpert kan
opwerpen”, aldus de voorzitter, die verder aangeeft te willen
kijken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om de banden
met het NIS verder aan te halen. “Temeer dat 80% van de
NIS-leden tevens in het NIVRE-Register staat ingeschreven.”

Seminars en PE
“We werken al nauw samen met het NIS in ons tweejaarlijkse
symposium, waarin we ethiek, één medisch adviseur en ‘met
het slachtoffer aan tafel’ als thema hadden”, haakt Van den
Bedem in. Het tweejaarlijks symposium is bedoeld om een
actueel en vooral vernieuwend onderwerp in onze branche
op de kaart te zetten. Wij denken dat wij met de afgelopen
drie onderwerpen bereikt hebben. “Daarnaast zullen we voor
onze branchegroep tijdens het Rendez Vous d’Expertise op 22
april a.s. een bijeenkomst organiseren waarin transparantie
in de letselschadeberekening het hoofdingrediënt vormt.”
Volgens Andriessen gaat hij zich samen met Van den Bedem
de komende tijd nader beraden over een verdere invulling
van het plan van aanpak op het gebied van Seminars en PE.
“Daarmee zullen we terdege rekening houden met de vele
seminars en kennisbijeenkomsten die op ons vakgebied al
door diverse organisaties worden georganiseerd. “Het heeft
uiteraard geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden. Als
branchebestuur willen wij met onze PE-bijeenkomsten in
een meerwaarde voorzien.”

Trends
Gevraagd naar de voornaamste trends van dit moment op
hun vak- en werkgebied noemt Withagen de toename van
het aantal letselschadezaken. “Ik heb eerlijk gezegd geen
flauw idee hoe dit komt, want gezien de gestage daling

“Het aantal letselschadezaken
neemt toe, al heb ik geen flauw
idee hoe dat komt”
van het aantal verkeersongevallen, jaarlijks goed voor
minstens de helft van alle letselschades, zou je eerder het
tegenovergestelde denken.” De Haan voert als (mogelijke)
oorzaak aan de terugtredende overheid, waardoor volgens
hem meer letselkwesties op het bordje van verzekeraars en
van de door hun ingeschakelde personenschade-experts
komen te liggen. Tijink wijst op de gestage daling van het
aantal verkeersongevallen en de verschuiving in werk die
dat met zich meebrengt. “We krijgen steeds meer schades
als gevolg van medische aansprakelijkheid, mishandeling en
werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast is er sprake van een
sterk concurrerende markt met een groeiend aantal bureaus
en ‘éénpitters’.”
De Haan en Van den Bedem noemen daarnaast als trend
een wat voorzichtiger opstelling van het slachtoffer bij de
afwikkeling van letselschade. “Dat heeft zeker ook alles te
maken met de huidige conjunctuur. Daardoor is er wat meer
onzekerheid over de eigen toekomst en durft men daarom
niet altijd een besluit te nemen over een afwikkelingsvoorstel.
Dat werkt vertragend, maar is vanuit de optiek van het
slachtoffer goed te begrijpen”, aldus de vice-voorzitter,
volgens wie slachtoffers in de loop der jaren veel mondiger
zijn geworden en daardoor veel meer een volwaardiger partij
in het geheel. “Met als gevolg dat ze zich nadrukkelijker
roeren in het schaderegelingsproces en ook kritischer naar
hun belangenbehartiger opstellen. Als letselexperts zullen
we daarmee beter moeten (leren) omgaan”, vindt Withagen.
De Haan wijst op een andere verandering in het gedrag aan
slachtofferzijde. “Dingen die voorheen vanzelfsprekend
waren, zijn dat nu niet meer, zoals het thuisbezoek. We
hebben lang gedacht dat slachtoffers liever bezoek aan huis
hadden, omdat ze zich daarbij prettiger en veiliger zouden
voelen. Er is zeker nog een groep voor wie dat geldt, maar er
is ook een groeiend aantal slachtoffers die dat gesprek liever
op neutraal terrein plaatsvinden.”

Verbetering
Alle zes de personenschadespecialisten zijn van mening
dat de letselschaderegeling in de loop der jaren sterk is
verbeterd. Tijink en Withagen schrijven dat toe aan het feit
dat het letselslachtoffer meer centraal is komen te staan. “Het
merendeel van het werk gaat gewoon goed”, benadrukt Van

den Bedem. De Haan onderstreept dat met statistieken. “92%
van alle letselschades worden binnen twee jaar afgewikkeld.”
“Daarom is het zo jammer dat die minderheid aan excessen
publicitair vaak de meeste aandacht krijgen”, vult Van der
Linden aan. Andriessen wijst op een andere verbetering.
“In de loop der jaren is de onderlinge verhouding tussen
betrokken partijen aanmerkelijk professioneler geworden en
daardoor verbeterd.”
Hoewel zij vanwege de toenemende veiligheid op de weg en
vooral de veiliger wordende ‘zelfdenkende’ auto’s het aantal
verkeersletsels naar verwachting verder zal verminderen,
zien de leden van het branchebestuur voldoende toekomst
voor hun beroepsgroep. Zowel Tijink, Andriessen als
Withagen zien op termijn gebeuren dat er niet alleen één
medisch adviseur op een dossier zit, maar ook één expert, die
voor beide partijen werkt. “Door beide ontwikkelingen denk
ik dat het aantal letselbureaus op termijn zal verminderen”,
stelt eerstgenoemde. In het verlengde daarvan verwacht
Withagen dat er op termijn aan het begin van het proces
een soort intake plaatsvindt met alle betrokken partijen en
belangenbehartigers zodat het slachtoffer al in een vroeg
stadium kennis kan maken met alle partijen.”
Van den Bedem is van mening dat er sprake is van
verschuivende panelen waardoor de taak van de letselexpert
en die van de schadebehandelaar meer in elkaar gaan
overlopen. “Overigens ben ik van mening dat er in meerdere
zaken teveel spelers in een letseldossier zitten en dat dit
aantal de komende jaren sterk zal krimpen.” Van der Linden
wijst verder op het feit dat steeds meer claims digitaal
afgehandeld zullen worden. Het afwikkelingsproces zal
hierdoor efficiënter worden, maar zo verwacht hij, zullen er
ook meer ‘nieuwe ‘ claims bij komen, zoals meer vormen
van psychisch disfunctioneren en lage rugklachten (langere
mensen). Ook De Haan verwacht dat het verminderde werk
wel zal meevallen. “Het totaal aantal opdrachten zal naar
verwachting wel iets afnemen, maar ik voorzie dat door het
complexer wordende werk je per dossier aanmerkelijk meer
tijd kwijt zal zijn.” l
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Eenvoud troef in nieuwe
richtlijnen bedrijfsschade
Hoe groot is de schadepost als een bedrijfsvoertuig stilstaat? Die
rekensom was jarenlang een ingewikkeld samenspel van tabellen
en kilometrages. Om het experts makkelijker te maken, zijn de
NIVRE-richtlijnen ter bepaling van bedrijfsschade onlangs grondig
herzien. “Er zat te veel werk aan voor experts.”
Om te bepalen welke schade een bedrijf lijdt als een
voertuig gerepareerd moet worden of totaal verloren is
gegaan, is er sinds 1965 de handleiding ‘Richtlijnen ter
bepaling van bedrijfsschade’. Die wordt uitgegeven door
de Nivre-branchegroep Motorrijtuigen. De laatste versie
van de richtlijnen dateerde alweer van 2001. Het was dus
hoog tijd om de rekenleidraad te herzien. De Commissie
Waardevermindering en Bedrijfsschade boog zich onder
leiding van Joost van Wagtendonk (ITEB Schadeservices)
over die ingewikkelde klus.

Nieuwe richtlijn
Waarom duurde het zo lang voordat er een nieuwe richtlijn
werd vastgesteld? “Het NIVRE stelt meer richtlijnen samen.
Sommige gaan twaalf jaar mee, andere maar vier jaar. Daar
is geen vaste regel voor. De vorige keer dat de richtlijnen
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zijn herzien, gebeurde dat in het kader van de invoering van
de euro. En de tijd vliegt. In 2010 hebben we de commissie
wakker geschud en hebben we de richtlijnen opnieuw onder
de loep genomen. De wereld verandert nu eenmaal en we
waren toe aan richtlijnen die duidelijker en eenvoudiger
waren”, zegt Van Wagtendonk. Hij stelde een groep van zeven
mensen samen. “We hebben nieuwe commissieleden gezocht
die specialist zijn op het gebied van bedrijfsvoertuigen, en
dan met name zwaar materieel en techniek. Samen met de
oudere commissieleden hebben we zo geprobeerd oud en
nieuw bloed met elkaar te vermengen.”

Promillage
Hoewel de richtlijn in grote lijnen nog aan de actuele eisen
voldeed, was er behoefte aan een fundamentele wijziging.
“Vooral voor het berekenen van de schade door stilstaande
personenauto’s wilden we de richtlijn volledig herschrijven.
In de nieuwe versie wordt uitgegaan van een promillage
van de consumentenprijs. Dat is veel eenvoudiger vast te
stellen dan het principe waarmee we tot nu toe werkten. Dat
ging uit van de huurkosten voor een vervangende auto en
het jaarkilometrage van de stilstaande auto. Dat geeft geen
goed beeld van de werkelijke schade als een bedrijf voor

een uitgevallen Fiat 500 bijvoorbeeld een grote Mercedes
inzet. We hadden stilstandberekeningen met een eigen
bijdrage, omdat een stilstaand voertuig ook een besparing
betekent. Nu hoeft de expert om de schade te berekenen
voor auto’s tot 3.500 kilo brutogewicht (inclusief maximaal
laadvermogen) alleen de consumentenprijs te gebruiken. Dat
is in de leasewereld trouwens al een tijdje gebruikelijk en dat
scheelt een slok op een borrel.”
De nieuwe richtlijnen zijn ter beoordeling aan klanten
voorgelegd. “Die zijn blij met de duidelijkheid die er nu is.
Het uitgangspunt was vereenvoudigen en dat lijkt te zijn
gelukt. Voorheen was er vaker discussie over een schade.
En je moet niet vergeten dat we de richtlijnen al sinds 1966
hanteren. De wereld zag er toen heel anders uit. Er zat te veel
werk aan voor experts.”
De grootste aanpassingen zitten dus bij de personenauto’s
en lichte bedrijfsauto’s. Is er verder dan niets veranderd? Van
Wagtendonk: “Toch wel. Zo is de richtlijn voor lesauto’s totaal
anders geworden. Als zo’n auto uitvalt, is het tegenwoordig
heel eenvoudig om vervangend vervoer te regelen. Daarom
hanteren wij de eerste dag dat een lesauto uitvalt nog de
oude regeling, die inhoudt dat 50% van het lesgeld als
schade wordt aangehouden. Maar voor de dagen erna kijken
we naar de formule zoals die ook voor personenauto’s geldt,
omdat snel een vervangende lesauto kan worden ingezet.”

Zwaar materieel
Ook bij de zware vrachtwagens is het een en ander aan
de richtlijnen veranderd. “Met de specialisten in zwaar
materieel en techniek hebben we de tekst letter voor letter
doorgenomen. Vrachtauto’s gaan tegenwoordig langer mee
en maken meer kilometers. Ook op het gebied van banden
zijn er veranderingen: die mogen bijvoorbeeld niet te
veel rolweerstand hebben en veel vrachtwagens zijn van
dubbellucht- naar enkelluchtbanden gegaan.”
Promillages van de aanschafprijs zijn niet ingevoerd voor
de zware vervoersmiddelen. “Elk voertuig heeft een eigen
specificatie voor de klant. Dit is ook echt een specialistische
categorie: vrachtwagens zijn moeilijker te vervangen. Er is
wel genoeg in de verhuur, maar je moet altijd kijken naar
wat een truck heeft gekost. En je zet geen zestonner in voor
internationaal transport.” In tegenstelling tot bij de lichtere
voertuigen wordt in de categorie vrachtauto’s veel informatie
aan de ondernemer gevraagd om de bedrijfsschade te
kunnen bepalen. “We kunnen niet met een gemiddelde
werken. We hebben het wel overwogen, maar de verschillen
tussen de vrachtwagens zijn te groot.”

De richtlijn – voor personen- en bestelauto’s tot een catalogus
prijs van 60.000 euro – dekt volgens Van Wagtendonk
90% van alle bedrijfsschadegevallen door stilstand van
voertuigen. “Is er een schade met een Ferrari, dan is dat
natuurlijk altijd een apart geval. Zulke zaken kun je niet in
een richtlijn opnemen.” Het Verbond van Verzekeraars heeft
zelf ook richtlijnen, zoals voor de bepaling van schade aan
bussen. “Daar bemoeien wij ons niet mee. Voor een lijnbus is
de schade bijvoorbeeld standaard 140 euro per dag en dat
wordt jaarlijks getoetst.”

Standaardrapport
Expertisebedrijven moeten de wijziging van de richtlijnen
zelf in hun calculatiesoftware doorvoeren. “Wij hebben bij
ITEB Schadeservices in samenwerking met Dispatch een
standaardrapport gemaakt, waarmee de calculatie een
invuloefening is geworden.”
Als de schadevaststelling zo eenvoudig is geworden, is dan een
expert nog wel nodig? Van Wagtendonk: “Een correspondent
van een verzekeraar zou best zelf achter zijn bureau een
rapport kunnen opstellen. Maar registerexperts blijven altijd
nodig. Een schade wordt toch vaak hoger ingezet dan nodig
is. De expert zoekt uit wat er vanaf het begin is gebeurd. Hij
kan ook kritisch kijken naar het aantal reparatiedagen.”

Laatste kunstje
Of de nieuwe richtlijnen opnieuw ruim tien jaar standhouden,
durft Van Wagtendonk niet te zeggen. Zeker is wel dat hij zelf
niet meer aan de wieg van een nieuwe regeling zal staan:
volgend jaar gaat hij met pensioen. “Ik heb zeventien jaar
lang allerlei functies vervuld binnen het NIVRE, maar dit
is mijn laatste kunstje.” Het is tijd voor de jongeren, vindt
hij. “De kennis moet niet verloren gaan, maar overgedragen
worden op een andere generatie. Er gaan nu veel mensen
met pensioen en het is lastig om nieuwe mensen te vinden
die de fakkel overnemen. Dat is een serieus probleem.” l

Samenstelling commissie
Waardevermindering en Bedrijfsschade:
Joost van Wagtendonk (voorzitter t/m 31 december 2013)
Henk van Woerden (secretaris)
Jan Dijksta
Jan Donia
Jelle Langeraap
Marcel Marcelis
Rob van der Poel
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Leerzaam seminar branchegroep Register-Risicodeskundigen

Brandmeldinstallaties en
verschillende NEN-normen belicht
en ‘hoe kan een risicodeskundige snel het ontwerp en de
gerealiseerde brandmeldinstallatie beoordelen: waarop
moet gelet worden en wat zijn de valkuilen?
Na het welkomstwoord door Anton van Ballegooijen, directeur
van R2B Inspecties, verzorgde technisch directeur ing.
Paul de Graaf, hoofd van de Afdeling B|O|R (brandmelding,
ontruiming en rookbeheer) een uitvoerige inleiding. Hij
startte met een korte introductie over zijn bedrijf en zijn
activiteiten op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging.
R2B Inspecties is een in 1994 gestarte volledig onafhankelijk
opererende (NEN-EN ISO/IEC 17020 type A) geaccrediteerde
inspectieafdeling, waar momenteel ca. 100 medewerkers
werkzaam zijn.

Wet- en regelgeving
Het studiecentrum van het hoofdkantoor van R2B Inspecties in
Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in brand- en inbraakbeveiliging,
vormde het decor van een interessante, interactieve en vooral
praktische kennisbijeenkomst voor de ingeschrevenen voor de
Branchegroep Risicodeskundigen, branche grootzakelijk. De circa
50 deelnemers kregen een interessant programma voorgeschoteld,
waarin hen inzicht werd verschaft in de verschillen tussen de NENnormen 2535, 2555 en 2575, zij met collega’s aan de slag konden
met een drietal casussen en zij ‘live’ getuige waren van een drietal
genormaliseerde rook- en brandproeven voor het testen van
brandmelders en sprinklers, waarbij onder meer de werking van
een hoge druk waternevelsysteem werd gedemonstreerd.

Het seminar ‘Brandmeldinstallaties’ (normering, certificering
en scenario’s) werd georganiseerd onder auspiciën
van de branche Groot Zakelijk van de Branchegroep
Risicodeskundigen van het NIVRE. Met het seminar,
dat bestemd was voor (kandidaat) Register-Experts
Risicodeskundigen, werd een drieledig doel nagestreefd: de
deelnemers inzicht geven in NEN 2535 (alsmede beperkt NEN
2575 en NEN 2555), een antwoord te geven op vragen als ‘wat
is de toegevoegde waarde van een brandmeldinstallatie?’
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Met betrekking tot de wet- en regelgeving vertelde hij
over de ontwikkeling hierin door de jaren heen: van de
Woningwet uit 1902 tot het nieuwe Bouwbesluit van 2012.
Daarbij stipte hij met name de drie normen op het gebied
van brandmeldingsontwerpen aan die in de wet worden
genoemd en die hij omschreef als “bij elkaar best een
uitgebreide regelgeving”:
• NEN 2535: brandmeldinstallaties; van melder tot
stuuruitgang
• NEN 2575: ontruimingalarmintallaties; van stuurgang tot
optische/akoestische signaalgever of draadloze
alarmgever
• NEN 2555: rookmelders voor woonfuncties ; brandmelder
is tevens optische/akoestische signaalgever
Met betrekking tot de toegevoegde waarde van brand
meldinstallaties wees De Graaf op het belang van een tijdig
ontdekken, lokaliseren en signaleren van een beginnend
brand. “Dat is cruciaal, zoals het ook een voorwaarde is om
de interne organisatie op orde te hebben. Er moet iets van
een plan van aanpak - ‘Plan van Eisen’ genaamd- op papier
staan, dat moet aansluiten op de aanwezige techniek. Er
moet worden getest of wat op papier staat in de praktijk
bij een calamiteit ook werkt zoals het zou moeten werken.
Het is een keten die moet kloppen”, aldus R2B’s technisch

directeur, die vervolgens stil stond bij de verschillende
soorten brandmelders die technisch steeds geavanceerder
worden, zoals ASD’s (aspiration smoke detctor), lineair
optische rookmelders (beams), lineaire thermische melders
(‘LIST’) en Multisensor multicriteria puntmelders. “Vandaag
de dag hoef je geen ongewenste brandmeldingen meer te
hebben.”

Werkopdrachten

casus kregen zij de opdracht antwoord te geven op de vraag
wat de toegevoegde waarde van een brandmeldinstallatie
is op basis van een volledige bewaking NEN 2535, welke
argumenten kunnen worden aangevoerd voor de aanleg
van een automatische brandmeldinstallatie en welk advies
aan een verzekerde wordt gegeven die een dergelijke
automatische brandmeldinstallatie wil aanleggen. Bij de
evaluatie van de casussen bleek bij alle drie de meningen
over de plan van aanpak nogal eens verdeeld te zijn, hetgeen
zorgde voor boeiende en levendige discussies tussen de
aanwezige risicodeskundigen. Onder grote belangstelling
werd daarna de drie brandproeven gadegeslagen, waarbij
in de speciale testruimte van het R2B-studiecentrum drie
proefbranden werden uitgevoerd voor thermische melders,
rookmelders en watermistsprinklers. Daarbij werd de
blussende werking van de sprinklers feilloos aangetoond aan
de belangstellende toeschouwers.

Aansluitend gingen de deelnemers met de door de
gastspreker aangedragen informatie praktisch aan de
gang. Verdeeld in groepen kregen zij een drietal casussen
voorgelegd van calamiteiten bij een spuitgietbedrijf, een
industriële wasserij en een met matrassen gevuld magazine,
die weliswaar daadwerkelijk hadden plaatsvonden maar voor
deze gelegenheid volledig waren geanonimiseerd. Bij elke

Het vormde een spectaculaire apotheose van een
boeiende kennisbijeenkomst. Uit de positieve respons op
de bijeenkomst na afloop kan worden geconcludeerd het
gebodene tijdens het seminar goed werd gewaardeerd en
in een (kennis)behoefte heeft voorzien bij de deelnemende
risicodeskundigen. l

Aan het einde van zijn presentatie stond hij nog stil bij
inspectiecertificering, het vereiste functiebehoud van
transmissiewege bij brand en de eventuele integratie van
brandmeld- en inbraakinstallaties. “Dat laatste is volgens
NEN 2535 niet toegestaan, ook niet op netwerkniveau, al is
het technisch wel mogelijk. Het toevoegen van brandmelders
aan de inbraakbeveiliging is wel toegestaan.”
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Weinig brandgevaar!?

Er moest een inspectie gedaan worden in Winschoten. Het
te inspecteren bedrijf maakte, zo bleek bij de eerste vraag,
porseleinen poppen: in diverse maten en met een glazuurlaag
afgewerkt. De eigenaar toonde vol trots de diverse modellen die
in de showroom lagen. De kleding werd in het buitenland gemaakt
en apart bij de poppen gevoegd. Het ‘aankleden’ moest dus door
de koper worden gedaan en dat was zichtbaar nog een hele klus,
want de kleding was zeer gedetailleerd en verfijnd.
In elk geval werden op deze locatie alleen de poppen gemaakt
en het gezicht geschilderd. Weinig brandrisico’s, zo werd me
verzekerd. De poppen waren onbrandbaar en het verf was
glazuurwerk en de oven een jaarlijks goedgekeurd model.
Wat kon er misgaan? De premie voor de brandverzekering
vond mijn gesprekspartner eigenlijk te hoog, veel te hoog
zelfs. De gebouwen waren, zo werd me verteld, onbrandbaar.
Stenen muren, een staalconstructie en cement golfplaten als
dak, geen isolatiematerialen. Weinig vuurbelasting, zo kwam
me voor.
Het introductiegesprek was snel afgerond en we maakten
een ronde door het bedrijf. De deur naar het achtergebouw
66
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werd geopend en ik liep tegen een muur van kartonnen
dozen aan. Er was een smalle doorgang uitgespaard en de
muur van dozen liep tot tegen het vijf meter hoge dak, zo
bleek toen ik me achterover boog. Na enkele meters gang
tussen de dozen kwam ik in een uitgespaarde ruimte. Hier
stonden de medewerkers, omringd door de kartonnen dozen
aan drie zijden, de poppen in te pakken. Aan de vierde zijde
lag houtwol tot aan het dak opgestapeld. Daar werden de
dozen mee gevuld. Op de inpaktafel diverse volle asbakken.
Na nog zo’n gang tussen de dozen door, een tweede
uitgespaarde ruimte met inpakkers en in een vrije hoek de
oven. Mijn verbazing moet van mijn gezicht afgelezen te zijn
geweest (ik had ook nog helemaal niets opgeschreven): Ziet
er goed uit, vindt u niet?, zo werd me dan toch gevraagd.
Ik gaf aan dat we wat mij betreft wel terug naar het kantoor
konden gaan om de zaak te bespreken. Na een gesprek van
een goed half uur verliet ik het pand. De man had het na
ons het gesprek niet meer aangedurfd om over de premie te
beginnen. l

Commissie GZ

Record aantal
miljoenenbranden in 2013

bijna evenaring hoogste
schadelast ooit: € 636,5 miljoen
Het afgelopen jaar hebben zich in ons land 148 grote branden
voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro
of meer bedroeg. Sinds de start van de registratie van de
miljoenenbranden in 1998 deden zich in één jaar nooit meer
grote brandcalamiteiten voor. Het oude record dateert uit
2003 met 129 grote branden, gevolgd door de 126 branden in
2001 en de 120 in 2012. De 148 miljoenenbranden in 2013
zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar schatting
636,5 miljoen euro, ruim 70% meer dan de 365,1 miljoen
euro in 2012 en op een kleine drie ton na een evenaring
van de grootste schadelast ooit in een jaar: de 636,8 miljoen
euro in 2003. Het jaar 2000 staat nu met een schadebedrag
van in totaal 571,7 miljoen euro op de derde plaats, zo blijkt
uit de meest recente registratie van de miljoenenbranden in
Nederland, die tot stand is gekomen in samenwerking met de
bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en met
verzekeraars.
Het derde kwartaal leverde met 34 miljoenenbranden en een
geraamd schadebedrag van 233 miljoen euro de grootste
bijdrage aan de schadelast in 2013. Niet eerder was er sprake
van een dergelijke grote brandschadelast in een derde
kwartaal. Drie van de vijf grootste branden in 2013 vonden
tussen juli en september plaats. De grootste ‘klapper’ was een
brand in een kunststofbedrijf in Zevenaar op 6 september
jl.: geraamde schade 65 miljoen euro. Op de tweede plaats
volgt een brand op 21 juli jl. bij een afvalverwerkingsbedrijf
in Alkmaar, die naar verwachting een schadelast van 57
miljoen euro met zich zal meebrengen. Daarna volgen een
bedrijfsbrand bij een broodfabriek in Oldenzaal op 4 juni jl.
met een geraamde schade van 50 miljoen euro, een brand
bij een printplatenfabriek in Kassel op 13 september jl. met
Jaar
2013*
2012*
2011*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
bron: NIVRE

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

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

een schadelast van naar verwachting 40 miljoen euro en
een brand bij een stomerij in Gramsbergen op 10 oktober
jl., waarbij de schadelast naar verwachting 35 miljoen euro
bedraagt.

Vierde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2013 deden zich in ons land 39
miljoenenbranden voor tegen 25 in de laatste drie maanden
van 2012. Alleen in het laatste kwartaal van 2009 (43) waren
er ooit meer grote branden. De 39 branden tussen oktober
en december van het afgelopen jaar zorgden gezamenlijk
voor een schadelast van naar schatting 133 miljoen euro,
beduidend meer dan de 93,1 miljoen in 2012 en de 73,5
miljoen euro in 2011. Sinds 1998 was de schadelast in het
laatste kwartaal van het jaar vier keer hoger. In 2010 was
deze het hoogst met 214,9 miljoen euro, gevolgd door 2002
(205,2 miljoen euro), 2003 (177,5 miljoen euro) en 2004
(159,5 miljoen euro).
De al eerder genoemde brand op 10 oktober jl. bij een
stomerij in Gramsbergen was met een geschatte schade
van 35 miljoen euro verreweg de grootste schade in de
drie laatste maanden van 2013. Op ruime afstand volgen
een brand op 7 oktober jl. in een opslagloods in Sliedrecht
met een schade van naar verwachting 10 miljoen euro en
een winkelbrand bij een meubelzaak in Strijen, die op 23
november jl. zorgde voor een schade van naar schatting
8,7 miljoen euro. De Top-5 wordt gecompleteerd door een
fabrieksbrand op 18 oktober jl. in een timmerbedrijf in
Woerden (geraamde schade 6,5 miljoen euro) en een brand
op 12 december jl. bij een chemiebedrijf in Delden, waarbij
het schadebedrag naar schatting zes miljoen euro bedraagt.

1ste kwartaal
99.000.000
81.000.000
134.000.000
56.192.843
71.665.071
80.254.400
49.740.000
73.012.376
82.650.000
40.050.000
223.000.000
55.750.000
151.676.000
47.420.000
76.938.000
64.210.000
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2de kwartaal
171.500.000
109.000.000
76.000.000
41.243.500
106.266.080
236.576.957
161.802.500
60.741.841
56.200.000
182.550.000
116.835.000
104.050.000
119.503.000
432.906.000
131.820.000
97.563.000

3de kwartaal
233.000.000
82.000.000
61.500.000
72.682.320
101.915.865
73.921.175
103.857.500
76.500.000
52.400.000
76.850.000
119.500.000
97.250.000
109.364.000
50.350.000
64.891.000
97.563.000

4de kwartaal
133.000.000
93.100.000
73.500.000
214.881.337
89.267.865
64.907.095
130.523.100
82.980.000
59.932.000
159.450.000
177.450.000
205.200.000
128.400.000
41.039.000
26.118.211
59.550.000
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l nieuw geregistreerden
kandidaat-register-experts •

UITSCHRIJVINGEN •

Brand
De heer P.G.K. Michielsen		per 10 december 2013

ATV				
De heer E.F. Dekker		per 31 december 2013
De heer ir. M. van Kanten		per 31 december 2013
Personenschade				 De heer ing. R.W.E. Panman		per 31 december 2013
De heer F.A. Tervooren		per 6 december 2013
De heer ing. P.H.W.M. Schrijver		per 31 december 2013
Brand
De heer A. Annaert		per 31 december 2013
register-experts •
De heer E.J. van Bekkum		per 31 december 2013
ATV				
De heer J. Berkulo		per 31 december 2013
De heer M.C. Kops		per 13 februari 2014		
De heer F.A.C. Blijleven		per 31 december 2013
De heer ing. R. van Meeteren		per 21 januari 2014		
De heer C.L.F. Bredemeijer		per 31 december 2013
					
De heer L.J.G. Dierx		per 31 december 2013
Brand				 De heer ing. E.M. Dijkhuis		per 31 december 2013
De heer X.M. Tempelmans		per 21 januari 2014		
De heer J. Folmer		per 31 december 2013
		
De heer M.A. Jansen		per 31 december 2013
Personenschade				 De heer K. Jongerden		per 31 december 2013
De heer mr. F. Hertog		per 13 december 2013		
De heer P.H. Kanters		per 31 december 2013
Mevrouw mr. I.C.J.M. Houben		per 9 december 2013		
De heer R.J. Kouwenberg		per 31 december 2013
Mevrouw mr. G.M. Spinosa		per 6 december 2013		
De heer R.K.B. Kreeft		per 31 december 2013
Mevrouw drs. T. Weggemans		per 30 januari 2014
De heer H.J.J. Rozengarden		per 31 december 2013
De heer E.P.M. van de Sande		per 31 december 2013
De heer W.N. Thoen		per 31 december 2013
geassocieerd register •
De heer J.L.F. Vermeulen		per 31 december 2013
De heer J.M.H. van der Wal		per 31 december 2013
Register-Coördinator Fraudebeheersing				
De heer N.J.P. Weel		per 31 december 2013
De heer M. de Bruin		per 13 december 2013
Motorvoertuigen			
De heer M.A. van de Korput		per 13 februari 2014
De heer E. Datema		per 31 december 2013
De heer W.J. den Dekker		per 31 december 2013		
Register-Risicodeskundige
De heer E.A. Dijkhof		per 31 december 2013
De heer D.J. de Gier		per 30 december 2013
Mevrouw W.J.A.M. Klijn		per 31 december 2013
De heer A.C. Knibbe		per 31 december 2013
UITSCHRIJVINGEN geassocieerd register •
De heer R.G.M. Offermans		per 31 december 2013
De heer J. Schreuder		per 31 december 2013
Register-Risicodeskundige
De heer F. Sluijmers		per 31 december 2013
De heer ing. H.P.M. Deenen		per 31 december 2013
De heer D.W.J. Trinks		per 31 december 2013
De heer W. Ellenbroek		per 31 december 2013
De heer J. Verbeek		per 31 december 2013
De heer ing. A. Lossie		per 31 december 2013
De heer B. Vermeer		per 31 december 2013
De heer ing. H.A.R. Meuleman		per 31 december 2013
De heer E.C. Verweij		per 31 december 2013
De heer ing. M. Spraakman		per 31 december 2013
De heer H.L. van Woerden		per 31 december 2013
De heer M.A.C. van der Valk		per 31 december 2013
Opname (bouwkundig)			
De heer F.M. Veugen		per 31 december 2013
De heer R.J. Kruithof		per 31 december 2013
Personenschade				
Register-Coördinator Fraudebeheersing
De heer R. Brouwer		per 31 december 2013
De heer T. Deege		per 31 december 2013		
De heer H. Everts		per 31 december 2013
Mevrouw mr. J.H. Groenman		per 31 december 2013
De heer A.K. Mink		per 31 december 2013
De heer G. Schimmel		per 31 december 2013
Scheepvaart & Techniek			
De heer E.F. den Drijver		per 31 december 2013
De heer ing. P. van Kammen		per 31 december 2013
De heer G. van de Werken		per 31 december 2013
Register van Voormalig Register-Experts •
Toedrachtonderzoek			
De heer R.I.M. Hupez		per 31 december 2013
De heer A. Goud		per 1 januari 2014
De heer R. Karstens		per 31 december 2013
De heer H.G.M. van den Boogaard		per 1 januari 2014
Transport/Goederen				
De heer D.W.J. Bosman		per 31 december 2013		
De heer F.G. Harmsen van der Vliet		per 31 december 2013
TIJDELIJKE UITSCHRIJVINGEN •
Register van Voormalig Register-Experts
De heer C.J. Denneman
per 31 december 2013
Motorvoertuigen
De heer A.A.M. van Leeuwen
per 31 december 2013
De heer Y. de Vocht		per 19 december 2013		
De heer M.M. Meertens
per 31 december 2013
			
De heer J. Smit
per 31 december 2013
Personenschade
De heer J.W.A.B.R. Verwaijen
per 31 december 2013
Mevrouw mr. E. Sommer		per 19 december 2013		
			
Transport/Goederen				
Mevrouw O. Pijpers		per 19 december 2013
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