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Mark Vos blikt terug op zijn
voorzitterschap bij FUEDI
Met Mark Vos, in het dagelijks leven werkzaam bij Crawford & Company, blikken
we terug op zijn ambtsperiode als FUEDI-president, maar ook staan wij stil bij het
belang en de missie van FUEDI. “Onze doelstellingen richten zich enerzijds op de
buitenwacht, zoals vergroting van de bekendheid van de organisatie en met name (de
voordelen van) het vak van schade-expert bij stakeholders als (brancheorganisaties
van) verzekeraars, makelaars, risk- & insurance managers, toezichthouders, de
Europese Unie en leden van het Europese parlement.“

FUEDI

Scheepvaart- en techniekexperts
spijkerden kennis WEER bij
Op 8 april jl. verzamelden een 40-tal Register-Experts van de branchegroep
Scheepvaart & Techniek bij Meteo Consult in Wageningen voor een boeiende, veel
omvattende interactieve workshop met als titel ‘Manage the weather’. Een bijeenkomst
die als rode draad kende dat het weer weliswaar onvoorspelbaar is en blijft, maar
dat, door jezelf erin te verdiepen, je het weer wel beter kunt (leren) begrijpen en je
erop kunt voorbereiden om de weergerelateerde risico’s voor de maritieme sector te
minimaliseren.

Scheepvaart- en techniekexperts

Elke taxateur is een pure liefhebber
Wie spreekt met een taxateur, zal vrijwel altijd uit diens mond vernemen dat hij – of
zij – het mooiste vak ter wereld heeft. Bij Pieter Bakker is dat niet anders. “Je komt als
taxateur unieke dingen tegen die je nergens anders hebt gezien en mede daarom met
niets anders zijn te vergelijken. Zoals bijvoorbeeld het Concertgebouw, de zendmast
in Bovensmilde en voetbalstadion De Kuip, drie zaken die wij hebben mogen taxeren.
Niet voor niets is elke taxateur een pure liefhebber. Automotive taxateurs zijn gek
op oldtimers en andere bijzondere auto’s, scheepvaartexperts zijn dat van boten en
brandtaxateurs zijn zonder uitzondering liefhebbers van mooie gebouwen.”

taxatie

Expert moet meer zichtbaar worden
“In het schaderegelingsproces is de schade-expert vaak te weinig zichtbaar. Ik
zou het toejuichen wanneer zij zich wat vaker lieten zien en hun (meer)waarde
wat nadrukkelijker zouden profileren.” Dat was de key-message van Julia Graham,
president van de FERMA, de Europese organisatie van risk- & insurancemanagers, in
haar speech voor de leden van FUEDI, de Europese koepelorganisatie van nationale
expertiseorganisaties op het gebied van brand en aansprakelijkheid die op 22 en 23
mei haar jaarvergadering had in Rotterdam.

risk- & insurancemanagement
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l voorwoord
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Vertrouwen

et eerste halfjaar van 2014 zit er weer op. Oranje schittert in Brazilië
en op het moment van het schrijven van dit voorwoord groeit het
vertrouwen dat ons oranje-elftal na de winst op Mexico ook Costa
Rica wel aan zal kunnen en dan dus ook een met ster gemerkte
kanshebber is voor het Wereldkampioenschap. Dat vertrouwen moeten we
hen zeker schenken en in elk geval gaan wij er hier bij het secretariaat geheel
voor. Ik heb zelfs al een oranje stropdas met Nederlandse vlag aangeschaft
met de tekst World Champion. (Ik heb overigens weinig verstand van
voetbal!).
Inmiddels is er voldoende gezegd over de doorvoering van de verschillende
vernieuwingen. Bij het secretariaat komen regelmatig vragen binnen over
het nieuwe PE-systeem. Dit systeem zal tezamen met het bijbehorende
reglement per september van dit jaar van kracht worden. In de loop van
augustus zullen wij alle ingeschrevenen het nieuwe reglement toesturen en
uitgebreid informeren hoe dit nieuwe systeem werkt.
Wij verwachten de nieuwe website van het NIVRE in de aankomende
vakantieperiode te kunnen lanceren zodat met ingang van september ook
daar een vernieuwing waarneembaar zal zijn.
Terugkijkend naar de afgelopen zes maanden kunnen we dus vaststellen
dat het secretariaat voornamelijk bezig is geweest met de uitvoering/
implementatie van de vernieuwingen welke door het Bestuur waren
geïnitieerd. Het waren roerige tijden maar zeker niet vervelend; eerder
spannend en bevredigend, daar waar we met zijn allen vooruitgang boeken
in de ontwikkeling van het instituut NIVRE als geheel.
De vakantieperiode breekt nu aan en indien we deze verstandig benutten/
invullen, een ieder naar eigen inzicht natuurlijk, zullen we weer voldoende
energie genereren om de tweede helft van 2014 goed in te vullen. In
november zullen we dan conform de planning de eerste wisseling in het
Bestuur meemaken, welke overigens geheel volgens de lijnen van de in
2012 ingezette ‘Nieuwe Structuur’ zal verlopen.
Mij rest nu derhalve u allen een plezierige en vooral ontspannen vakantietijd
toe te wensen, ongeacht op welke wijze u die gaat doorbrengen.
Henk Grootkerk
directeur
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Drie modules van elk een uur via internet te volgen

Online opleiding ‘Ethiek’
deze maand van start gegaan
Eén van de meest in het oog springende aanpassingen in het vorig jaar gepresenteerde beleidsplan van het NIVRE voor de komende jaren ten
opzichte van de periode daarvoor is de specifieke aandacht die ‘normen en waarden’ en ‘ethiek’ daarin krijgen. Beide zaken nemen in het vervolg
een meer prominente plaats in zowel de kwaliteits-, toelatings- als opleidingseisen van het NIVRE in. Zo moeten in het vervolg personen voor
inschrijving in het NIVRE-register een verplichte opleiding Ethiek volgen en dienen ingeschrevenen in het register jaarlijks een ‘Normenformulier’
te ondertekenen en om de twee jaar verplicht een seminar Ethisch handelen te volgen. Daaraan is sindsdien hard gewerkt en is begin deze maand
in nauwe samenwerking met Euroforum de drie modules omvattende online opleiding Ethiek van start gegaan. Om ingeschreven te kunnen
worden in het NIVRE-Register dienen alle drie modules met goed gevolg te worden afgerond.

De online opleiding Ethiek is opgebouwd uit drie modules, die elk
een uur in beslag zullen nemen. Daarin wordt ingegaan op vergroting
van de theoretische kennis over dit onderwerp in relatie tot de
Gedragscode schade-expertiseorganisaties, op de ethische dilemma’s
die je als expert in de praktijk van alledag tegen kunt komen en hoe
je de opgedane kennis het beste kunt overbrengen op anderen. Zo
biedt de opleiding de deelnemers kennis en vaardigheden om als
schade-expert ethiek nog beter toe te passen in de dagelijkse praktijk,
leert hen wat er in hun functie wordt verwacht ten aanzien van
ethiek en hoe zij dit kunnen vertalen naar de eigen praktijk. Verder
worden zij getraind hoe het best kan worden omgegaan met mogelijke
ethische dilemma’s en hoe zij daarbij standvastig en effectief kunnen
communiceren.

1992 werkzaam als zelfstandig trainer, ontwikkelt en geeft workshops
Ethisch Handelen voor diverse overheidsorganisaties en financiële
instellingen. In Module 2 wordt behandeld:
• Ethiek en waarom de schade-expert ethiek nodig heeft
• Waarom intuïtie prima is, maar ook misleidend kan zijn
• Ethiek helpt bij het nadenken over het goede en de keuze te
verantwoorden
• Voorbeelden van praktijkdilemma’s van de schade-expert
• Ethisch gereedschap: stappenplan en argumenten
• Voorbeeld uitwerkingen van de praktijkdilemma’s

Module 3:
Ethisch en effectief beïnvloeden

Module 1:
Ethiek en de Gedragscode
schade-expertiseorganisaties
Deze module wordt gegeven door Antoon van den Boogaard,
voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland en sinds vier
jaar werkzaam als zelfstandig adviseur bedrijfsethiek in zijn eigen
onderneming EthiekZaak. Aan bod komen:
• Wat is ethiek en hoe vertaalt ethiek zich ten opzichte van de
Gedragscode schade-expertise organisaties?
• Waarom is ethiek van belang voor uw vak?
• Welke waarden zijn belangrijk en hoe vertaalt zich dat naar uw
beroepspraktijk?
• Wat zijn morele competenties en kunt u die oefenen?
• Wat wordt er van u verwacht?
• Waar moet u aan voldoen?

Module 2:
Signaleren en hanteren
van ethische dilemma’s
Module 2 wordt verzorgd door Pieter Kole , trainer Morele
Oordeelsvorming aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is sinds

Anna de Boer geeft de derde workshop. Zij is sinds 1982 werkzaam
als adviseur/trainer en sinds 1988 mede-oprichter van de associatie
Effective Change Consultants, waarvan zij nu eigenaar/directeur is.
Deze associatie stelt zich ten doel mensen op het spoor te zetten van
hun eigen succesfactoren.
Tijdens deze module worden deelnemers inzichten verschaft ten
aanzien van het omgaan met lastig gedrag en weerstand en wordt
ingegaan op de wijze waarop een expert in lastige situaties ‘de rug
recht houdt’, standvastig en effectief kunt communiceren en in elk
geval integer blijft. Ook wordt geleerd te herkennen over welke
beïnvloedingsvaardigheden men zelf beschikt
Om toe te kunnen treden tot het NIVRE-register dienen kandidaat
Register-Experts alle drie de modules in willekeurige volgorde en zelf
gekozen tijdstippen te volgen. Om voor het certificaat in aanmerking
te komen dienen niet alleen de betreffende modules daadwerkelijk
te worden gevolgd, maar moeten ook alle hierin door de docent
gestelde vragen (polls’) worden beantwoord en ook na elke gevolgde
module het vragenformulier worden ingevuld. Voor meer informatie en
aanmelden: www.euroforum.nl/ethieknivre.
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Mark Vos blikt terug op zijn voorzitterschap bij FUEDI

“De interne organisatie staat
nu als een huis”

‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’. Deze Cruijffiaanse stelling
lijkt treffend van toepassing te zijn op het afgelopen jaar van
FUEDI, de Europese koepel van nationale expertise-organisaties
op het gebied van brand, CAR/technische verzekeringen en
aansprakelijkheid. Door de op de agenda staande Europese
verkiezingen, die inmiddels hebben plaatsgevonden, en de hieruit
voortvloeiende komst van een nieuw Europees parlement, was
het een betrekkelijk rustig jaar op politiek gebied. Voor FUEDI
aanleiding om het afgelopen jaar, waarin Nederlander Mark Vos
als president de voorzittershamer hanteerde, wat minder tijd en
energie te steken in de noodzakelijke lobbyactiviteiten, maar de
focus meer te richten op de verdere verbetering van de interne
organisatie.
Met Mark Vos, in het dagelijks leven werkzaam bij Crawford
& Company, blikken we terug op zijn ambtsperiode als
FUEDI-president, maar ook staan we stil bij het belang
en de missie van FUEDI. “Onze doelstellingen richten
zich enerzijds op de buitenwacht, zoals vergroting van de
bekendheid van de organisatie en met name (de voordelen
van ) het vak van schade-expert bij stakeholders als
(brancheorganisaties van) verzekeraars, makelaars, risk- &
insurance managers, toezichthouders, de Europese Unie en
leden van het Europese parlement. “Veel van de wetgeving
in de financiële sector is afkomstig van ‘Brussel’. Daarom
monitoren we nauwgezet wat er binnen de Europese
Unie en het parlement gebeurt en proberen we middels
onze intensieve lobbyactiviteiten waar mogelijk invloed
36
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Mark Vos (links) draagt de voorzittershamer over aan zijn opvolger
Jens Otto.

uit te oefenen op het (te ontwikkelen) beleid. “Als je als
bedrijfstak niets van je laat horen, dan wordt er over je
beslist. Met alle mogelijke gevolgen van dien”, aldus
Vos, die als sprekend actueel voorbeeld het veilig stellen
van de wet- en regelgeving noemt met betrekking tot de
vrijheid van dienstverlening (Freedom of Services) in de
aangesloten landen.
De tweede, zeker niet minder belangrijke taak van FUEDI
is gericht op de eigen beroepsgroep. “Onze missie is de
professionaliteit van het vak van schade-expert in Europa
naar een hoger niveau te brengen. Dat doen we enerzijds
door kennis en ervaringen uit te wisselen tussen (de leden
van) de aangesloten expertiseorganisaties in 16 landen,
zorgdragen voor hoge eisen ten aanzien van opleidingen,
integriteit en onafhankelijkheid en de harmonisatie van
het opleidingsniveau in de aangesloten landen.

Het Executive Committee van FUEDI bijeen: v.l.n.r.: Santiago Calzado, Henk Grootkerk, Mark Vos, Jens Otto, Malcolm Hyde, Graham Cave, Christophe Fournial en Marcos Rioja

Interne organisatie
Hoe kijkt Vos terug op het afgelopen FUEDI-jaar onder zijn
voorzitterschap? “Vanwege de Europese verkiezingen was
het een relatief rustig jaar op politiek gebied. Voor onze
beroepsgroep belangrijke onderwerpen op de politieke
agenda als de richtlijn IMD-II (Insurance Mediation Directive)
en Solvency-II zijn doorgeschoven naar het nieuwe
parlementaire jaar. Daardoor hadden de afgelopen periode
onze lobbyinspanningen wat minder prioriteit, maar dat
wil geenszins zeggen dat we als bestuur en organisatie stil
hebben gezeten.”
In zijn ‘ambtsperiode’ als voorzitter heeft FUEDI voor
namelijk de aandacht gericht op de interne organisatie.
“Niet dat het daarmee niet goed was gesteld, maar we
hebben het afgelopen jaar op dat vlak de puntjes op de
‘i’ gezet en de nieuwe beleids- en managementstructuur
duidelijk op papier gezet.” Eén van de aanpassingen heeft
betrekking op het bestuur. FUEDI kent vanaf de start in
1972 een systeem van een roulerend bestuur met een
inkomende, zittende en uittredende voorzitter (president).
Daardoor heeft een ieder drie jaar zitting in het bestuur.
Momenteel zijn dat Jens Otto (BTE, president), Mark Vos
(NIVRE, first vice-president, uitgaand) en Santiago Calzado
Pujol/Marco Rioja (Spanish Platforma- APCAS/AESPER,
second vice-president, inkomend).

Vos legt uit: “Om dit driemanschap in het vervolg
beleidsmatig beter te kunnen ondersteunen hebben
we het executive committee (bestuur) uitgebreid met
een aantal personen met allen een eigen werk- en
aandachtsgebied. Naast directeur Henk Grootkerk, tevens
NIVRE-directeur, zijn dat onder meer de Britten Malcolm
Hyde (CILA, honorary secretary general) en Graham Cave
(directeur marketing & communicatie), die onder meer
belast is met het onderhouden van de contacten met
brancheorganisaties als BIPAR (makelaars), Insurance
Europe (verzekeraars), FERMA (risk & insurance managers)
en de European Commission DG Internal Market and Services
(Unit Insurance and Pensions) Daarnaast is de Oostenrijker
Martin Schoerkhuber (AFILA) aangesteld als Education
Director, is de Fransman Christophe Fournial (CEA) belast
met het onderhouden van de contacten met de Franse
autoriteiten waar FUEDI geregistreerd staat en is Mark Vos
naast zijn bestuurslidmaatschap tevens belast met treasury
(financiën). “Ik denk dan ook te kunnen stellen dat de
interne organisatie nu staat als een huis”, benadrukt Vos.

Groot aantal aandachtsgebieden
Dat het FUEDI-bestuur zich met veel meer zaken heeft
beziggehouden, bleek tijdens de afgelopen jaarvergadering
in Rotterdam. Met de aanwezige vertegenwoordigers
van de 16 aangesloten expertiseorganisaties werd over
— www.nivre.nl —
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Twee nieuwe toetreders tot FUEDI
In het afgelopen jaar zijn twee nieuwe expertiseorganisaties toegetreden tot FUEDI: HALA uit Griekenland
en NAIA uit Rusland. Daarmee is het totaal aantal organisaties dat is aangesloten bij FUEDI opgelopen tot
15 uit 16 verschillende landen.
Spanje is met twee expertiseorganisaties vertegenwoordigd: AESPER en APCAS, verenigd in Spanish
Platforma; Groot-Brittannië en Ierland samen met één: CILA. De overige aangesloten expertiseorganisaties
zijn AFILA (Oostenrijk), AIPAI (Italië), BTE (Duitsland), CEA (Frankrijk), CEL (Luxemburg), CNPR (Portugal),
DALAX (Denemarken), GEBCAI (België), NIVRE (Nederland), SNELS (Polen) en SOFS (Zweden). Daarnaast zijn
er twee kandidaat leden-organisaties: CCILA uit Tsjechië en ROLAA uit Roemenië.

tal van onderwerpen volop met elkaar van gedachten
gewisseld en gediscussieerd. Zoals de veranderende
fase waarin dienstverlenende markten vandaag de dag
verkeren vanwege onder meer de digitale ontwikkelingen
en de noodzaak te (blijven) investeren in de opleiding en
ondersteuning van young professionals. Daarnaast werd
gesproken over de (mogelijke) inzet van FUEDI-expert bij
grootschalige weergerelateerde calamiteiten, vergroting
van de bekendheid van de expertiseorganisaties
en de wetgeving met betrekking tot de vrijheid van
dienstverlening (Freedom of Services).
Met het oog op dit laatste wijst Vos op een actueel
onderwerp. “In België is er in het kader van de
professionalisering van het beroep van auto-expert en de
consumentenbescherming in 2007 en 2011 wetgeving
gekomen voor de auto-experts en de registratie via
het instituut van de auto-experts: ‘Wet tot erkenning
en bescherming van het beroep van auto-expert en tot
oprichting van een instituut van de auto-experts’ (15 mei
2007).
Het oprichten van door de wet beschermde organisaties
en beroepen vraagt om aandacht, daar de niet bij de
wet-geregistreerde auto-expert een andere juridische
status in het schadedossier heeft. Wettelijke bescherming
van het beroep schade-expert kan ook in andere landen
worden ingevoerd. Met alle consequenties van dien voor
de vrije beroepsbeoefening in Europa, niet zozeer voor
de binnenlandse markt maar wel voor de crossborderexpertisewerkzaamheden. Als FUEDI hebben we onder
meer toenadering gezocht bij de FIEA, de Europese koepel
op het gebied van autoschade-expertise, om gezamenlijk
de Europese Commissie, leden van het Europees
parlement en andere betrokken instanties te overtuigen
38
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van de nadelen van dergelijke wet- en regelgeving voor
de vrije beroepsbeoefening”, aldus het Nederlandse
FUEDI-bestuurslid, volgens wie dit onderwerp en andere
lobbyinspanningen de komende jaren zeker belangrijke,
zo niet dé belangrijkste aandachtsgebieden zullen zijn van
zijn opvolger Jens Otto. “We moeten er als FUEDI aan blijven
werken dat de Europese en nationale toezichthouders en
andere beïnvloeders van wet- en regelgeving het belang
van de beroepsgroep van schade-expert gaandeweg beter
voor ogen krijgen en als een beroepsgroep erkennen.”
Tot slot, waar kijkt u persoonlijk met de meeste voldoening
op terug? Vos noemt een aantal zaken. “In de eerste
plaats natuurlijk de definitieve toetreding van twee
nieuwe landenorganisaties: HALA uit Griekenland en NAIA
uit Rusland. Hierdoor zijn we nu in 16 landen met een
expertiseorganisatie vertegenwoordigd. Daarnaast hebben
we opnieuw stappen gezet op weg naar een verdere
harmonisatie van het opleidings- en kwaliteitsniveau van
de schade-experts in de aangesloten landen. Verder ben ik
zeer te spreken over het feit dat we in het afgelopen jaar de
banden met de FERMA, de Europese organisatie van risk- &
insurance managers, verder hebben aangehaald. Niet in de
laatste plaats daar zij juist oog hebben voor de Freedom
of Service in de crossborder-relatie om samen met hun
verzekeraars de mogelijkheid te hebben en te behouden
om een schade-expert voor een internationale schade
op locatie in te zetten. Daarnaast ben ik tevreden met de
verdere verbeteringen van de interne organisatie en het
feit dat we inmiddels een nieuwe generatie bestuurders
op hun taak hebben voorbereid. En last but not least wil
ik in dit verband het NIVRE-secretariaat noemen voor de
ondersteuning en de belangrijke rol die het voor FUEDI
invult op financieel en administratief gebied.” l

Monstername

tijdens bunkeren in de zeevaart
Iedereen die te maken heeft met bunkeren, het leveren van brandstof aan schepen, weet dat er monsters van stookolie
worden genomen op verschillende punten in de bunkertoeleveringsketen. Dit gebeurt enerzijds om de kwaliteit van
de stookolie te controleren en anderzijds om zeker te stellen dat er monsters in bewaring worden gehouden mocht er
op een later moment een dispuut ontstaan. In dit artikel van de hand van Walter Dekkers, directeur van Van Ameyde
Marine en lid van het bestuur van de branchegroep Transport/Goederen, ligt de focus op de levering van stookolie aan
zeeschepen.
In Nederland blijven de discussies voortduren over meer
transparantie in de toeleverings- en productieketen en in
het bijzonder over de kwaliteit van het zogeheten ‘blend’
materiaal dat gebruikt wordt. Er is in de media veel te doen
geweest over het risico van de bijmenging van gevaarlijke
(rest)stoffen met stookolie die in de scheepvaart gebruikt
wordt. Diegenen die geïnteresseerd zijn in het (eerste)
onderzoek naar de bunkermarkt, zoals in 2011 uitgevoerd
door CE Delft namens de Nederlandse autoriteiten,
kunnen de rapporten hierover vinden op de website van
CE Delft, zowel beschikbaar in het Nederlands als in het
Engels via ‘Blends in beeld’ (http://www.cedelft.eu/index.
php?go=home.showPublicatie&id=1193).

Hoewel het vaak de charteraars zijn die de brandstof
bestellen, worden zij zelden betrokken in de procedure
van de monstername en het testen. Er is wel een groeiende
tendens onder hen om een controleur aan te stellen om de
geleverde hoeveelheid te controleren.

Algemene voorwaarden
De bemanning van de bunkerlichter zal haar eigen monsters
nemen en is feitelijk minder geïnteresseerd in de monsters
die genomen worden door de bemanning van het schip. De
reden hiervoor zit in de algemene leveringsvoorwaarden,
die, in elk geval in de Nederlandse situatie, de leveranciers
in een gunstige positie plaatst waarbij ze alleen hun eigen
monsters erkennen als zijnde representatief.

Walter Dekkers

Omgekeerde wereld?
De meeste rederijen hebben contracten met controlefirma’s
en laboratoria die de geleverde stookolie testen en
analyseren vooraf aan de feitelijke consumptie aan boord.
Op die manier wil de rederij, of manager, zeker stellen dat de
olie van goede kwaliteit is en dus de motoren naar behoren
blijven functioneren. Dat is de reden dat aan boord monsters
worden genomen tijdens het bunkeren aan het bunkerstation
(manifold) van het schip. We zouden ons kunnen afvragen of
het niet de omgekeerde wereld is wanneer eigenaren van
schepen tijd en geld moeten investeren om te controleren
of de geleverde stookolie overeenkomt met de vereiste
kwaliteitsnormen, elke keer als het schip bunkers krijgt, maar
dat is nu eenmaal de praktijk.
Standaard zal het schip normaal gesproken vier monsters
nemen:
1) voor het schip zelf
2) voor de leverancier
3) voor verzending naar het laboratorium
4) één monster i.v.m. Marpol regelgeving.

Artikel 7.3 van de algemene voorwaarden van de Nederlandse
vereniging van onafhankelijke bunker leveranciers NOVE zegt
dat in geval van een dispuut, de monsters van de leverancier
beslissend en bindend zullen zijn. U kunt deze voorwaarden
downloaden via bunkerleveringscondities (http://www.nove.
nl/website/bunkering/bunkering-2010).
Ook is er een promotievideo van de vereniging beschikbaar:
‘Blik op de bunkersector’ (www.youtube.com/watch?v=
aYqldQHUQWM).
Artikel 7.3 van deze condities begint met: ‘Alleen wanneer
verplicht gesteld is om kwaliteit vast te stellen op het manifold
van het ontvangende schip….’ en, u raadt het al, in Nederland
bestaat er geen regel die een dergelijke verplichting om aan
boord van het zeeschip te monsteren impliceert. Marpol
73/78 Annex VI, artikel 18, die in 2005 van kracht werd, stelt
dat de Bunker Delivery Note (brandstofleveringsnota BND)
een verplicht document is en als we kijken naar de richtlijnen
wordt hier wel verwezen naar het scheeps-manifold als
monsterpunt.
— www.nivre.nl —
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Monstername
Overeenkomstig met Marpol 73/78 Annex VI, artikel 18,
zouden monsters van stookolie genomen moeten worden
volgens de ‘constante druppelmethode’ op de aansluiting van
het ontvangende schip gedurende de gehele levertijd. Het
volgende artikel geeft meer informatie over monstername
van stookolie om vast te kunnen stellen of deze voldoet aan
herziene MARPOL Annex VI: Marpol Annex VI revised.
Doorgaans zijn de bunkerlichters voorzien van apparatuur
waarmee de druppelmethode kan worden uitgevoerd. Bij
lichters die beschikken over deze apparatuur is de ervaring
dat de bemanning deze niet altijd gebruikt of onjuist gebruikt.
Volgens de standaard procedure wordt het zeeschip normaal
gesproken uitgenodigd om aanwezig te zijn bij zowel de
tankmetingen als de monstername.

Disputen
Ondanks de Marpol en andere richtlijnen is er nog steeds
sprake van disputen tussen eigenaren en leveranciers over
de kwaliteit van de olie. Deze disputen zijn vaak kostbaar
en soms lopen de emoties hoog op. Een van de redenen is
het feit dat zowel de eigenaar als de leverancier alleen hun
eigen monsters als rechtmatig erkennen: ze stellen geen
vertrouwen in de monsters van de ander.
Als de analyseresultaten van de monsters van de eigenaar
anders blijken te zijn dan die van de leveranciers, wordt
het geheel nog gecompliceerder. Het komt dan voor dat in
dergelijke zaken de monsters van de leverancier binnen
de specificatiemarges vallen, zoals opgenomen in de ISO
8217 standaard, terwijl die van de eigenaren er dan buiten
vallen. We raden vaak aan om van beide monsters een
soort ‘vingerafdruk’ te maken, zodat in elk geval kan worden
vastgesteld dat de beide monsters uit dezelfde partij komen.
De charteraars, met in de ene hand de Charter Party Clausule
en in de andere hand leveringsvoorwaarden van de
leverancier, komen hiermee tussen de leveranciers en
eigenaren in te staan. De verschillen in de resultaten van
de analyse zouden kunnen worden toegeschreven aan
diverse redenen, zoals afwijkende parameters, verschillende
methodes van monstername of onjuiste monsters.
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We hebben vele dispuutzaken onderzocht en hierbij vaak
vastgesteld dat bij de monstername de vertegenwoordiger
van het zeeschip niet aanwezig was geweest. Echter, op het
moment dat we dit aan boord van het zeeschip bespraken,
werd ons vaak het idee gegeven dat een uitnodiging om
aanwezig te zijn bij de monstername nooit ontvangen
was. Desondanks stond wel altijd de handtekening van
de hoofdmachinist op het label van het monster van de
leverancier.

Ondertekening vooraf
Om discussies achteraf te voorkomen, gebeurt het regelmatig,
althans in Nederlandse havens, dat de hoofdmachinist
gevraagd wordt om vooraf de labels van de monsters van de
leverancier samen met een aantal andere documenten en de
verplichte bunker checklist te ondertekenen. Een voorbeeld
hiervan is hier te vinden in Port of Rotterdam bunkering
(http://www.portofrotterdam.com/en/Shipping/contactsupport/Documents/Bunker%20checklist.pdf).
De meeste hoofdmachinisten ondertekenen deze labels
zonder protest en dat is vreemd, omdat zij op dat moment
nog niet weten wanneer, waar en op welke flessen deze
labels terecht zullen komen en zij nog niet aanwezig zijn
geweest bij de monstername. In sommige gevallen waren
de monsters van de lichter genomen volgens de constante
druppelmethode, maar in veel andere gevallen waren
de monsters genomen via de zogenoemde line or spotmethode. Spot monsters worden genomen door simpelweg
de monsterfles snel te vullen aan een kraantje ergens op de
bunkerleiding.

Dergelijke spotmonsters, tussen ½ en 1 liter, vertegenwoor
digen duidelijk niet de (grote hoeveelheid) stookolie van alle
bunkertanks op alle vloeistofniveaus. In de loop der jaren
zijn we situaties tegengekomen waarin monsters zelfs al
genomen waren vooraf aan het bunkeren. In andere situaties
was het ondertekende label voor het door de leverancier
genomen monster simpelweg ‘opgeslagen’ in combinatie
met het seal-nummer, maar zonder te zijn aangebracht
aan de monsterfles. Er hebben zich verkeerde praktijken
voorgedaan in het verleden, maar de laatste jaren komen
we deze steeds minder tegen. De meeste leveranciers en
eigenaren van bunkerlichters hebben inmiddels betere
kwaliteitssystemen opgezet; procedures zijn naar behoren
geïmplementeerd en de bemanning is beter opgeleid en
geïnstrueerd.

Fouten
Aan boord van zeeschepen gaan dingen soms ook fout.
De monstername aan boord is niet altijd in lijn met de
rederijregels; de verzamelde stookolie in de container – de
druppel sampler – wordt soms niet goed verdeeld over de
verschillende monsterflessen. In één zaak bijvoorbeeld
vernamen we dat de stookolie was verzameld in een vuile
emmer. Omdat het zeeschip valt onder de ISM-regelgeving,
moeten er checklijsten voor bunkeractiviteiten aanwezig zijn
en in acht genomen worden.
Gezien de bovengenoemde voorbeelden zou de vraag
kunnen rijzen of het niet beter zou zijn als de Nederlandse
autoriteiten – en bij voorkeur de EU – een voorbeeld
zouden nemen aan de Singapore Standard Code of Practice
for Bunkering – SS 600. Bezoek ook de website Singapore
bunkering. www.mpa.gov.sg/sites/pdf/sampling_procedures.
pdf. Kijk anders bijv. ook op YouTube en zoek op ‘Singapore
bunkering’.

Minstens even belangrijk: als eigenaren en charteraars van
schepen uiteindelijk overeenkomen om monsters te nemen
van de voorraadtanks van het schip, rijst de vraag hoe
representatieve monsters moeten worden verkregen. Deze
cruciale vraag kan erg moeilijk zijn om te beantwoorden en
is soms zelfs in de praktijk niet mogelijk.
Kort samengevat dienen bij het bunkeren de volgende zaken
in acht te worden genomen:
1. Het is van zeer groot belang om een representatief
monster te verkrijgen.
2.

Volledige bewustwording en accuratesse, dus training,
van de betrokkenen is vereist.

3.

Wederzijdse controle dat monstername geschiedt op de
juiste manier – zowel aan boord van het zeeschip als van
de bunkerlichter – waarbij de ‘constante druppel
methode’ met de juiste apparatuur en procedures wordt
voorgeschreven.

4.

Nooit labels op voorhand ondertekenen, maar alleen
nadat correcte monstername heeft plaatsgevonden en
anders een protestbrief opmaken.

5.

Labels moeten alle benodigde informatie bevatten.
Zegels moeten op de juiste manier worden aangebracht
en geadministreerd. l

Nog meer belangrijke zaken
Hoe het ook zij, er zijn nog andere belangrijke zaken omtrent
monsters en monstername, welke hiervoor niet besproken
zijn, maar die wel in acht moeten worden genomen. In het
kort, op het laboratorium inspecteren we de monsters vaak
vooraf aan de analyse, zodat we kunnen vaststellen dat
zegels intact zijn en om de informatie op de labels te kunnen
controleren. Hier kunnen ook dingen misgaan, bijvoorbeeld
onjuiste of onvoldoende informatie op de labels of erger
nog: onjuist aangebrachte zegels. Het analyseren zelf en wat
daar bij komt kijken, is een artikel op zich waard, maar daar is
in dit artikel geen ruimte voor.
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Scheepvaart- en techniekexperts
spijkerden kennis WEER bij
Op 8 april jl. verzamelden een 40-tal Register-Experts van de
branchegroep Scheepvaart & Techniek bij Meteo Consult in
Wageningen voor een boeiende, veel omvattende interactieve
workshop met als titel ‘Manage the weather’, die zelfs werd
afgesloten met een 18 (multiple choice) vragen tellend ‘examen’.
Een bijeenkomst die als rode draad kende dat het weer weliswaar
onvoorspelbaar is en blijft, maar dat, door jezelf erin te verdiepen,
je het weer wel beter kunt (leren) begrijpen en je erop kunt
voorbereiden om de weergerelateerde risico’s voor de maritieme
sector te minimaliseren.

Dagdocent Maikel Laukens, werkzaam bij de MeteoGroup
Offshore, vertelde in zijn welkomstwoord het een en ander over
het ontstaan, ontwikkeling en het (uitgebreide) dienstenpalet
van het thans MeteoGroup hetende weerbedrijf, dat in 1986
werd opgericht door de bekende TV-weerman Harry Otten
onder de naam Meteo Consult. Het bedrijf is bij het brede
publiek vooral bekend van de ‘weerpraatjes’ op radio en
TV, maar die werkzaamheden maken slechts tien procent
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van het totaal en van de omzet uit. In de loop der jaren is
het uitgegroeid tot een internationale dienstverlenende
onderneming op het gebied van weersverwachtingen
met alleen al in ons land 115 medewerkers, onder wie 45
meteorologen. Het Nederlandse bedrijf stond tevens aan
de wieg van de internationale expansie onder de naam
MeteoGroup, dat eerst onderdeel vormde van de Britse PA
Group en in maart van dit jaar werd overgenomen door de
investeringsmaatschappij General Electric. Met een omzet
van 32 miljoen euro en 400 medewerkers, onder wie 150
meteorologen, verspreid over 17 kantoren in 15 landen (12
in Europa en 1 in zowel de VS, de Filipijnen als in Singapore)
behoort de MeteoGroup tot de top-3 dienstverleners op
weergebied in de wereld en is het de grootste in Europa.
Naast de reeds genoemde media-activiteiten (radio,
tv, internet) biedt het weerbedrijf diensten aan het
bedrijfsleven en andere belangstellende organisaties en
instellingen aan: onderzoek en research en de verstrekking
van
weersverwachtingen
en
weerswaarschuwingen
(storm, sneeuw, gladheid, onweer) voor verschillende
bedrijfstakken, waarvan de energie- en nautische sector

(scheepvaart, offshore, baggerij) tot de voornaamste
opdrachtgevers behoren. Daarnaast behoren ook de bouw, de
recreatiebranche, de agrarische sector, de transportwereld en
last but not least de verzekerings- en expertisebranche tot de
klantenkring van de MeteoGroup. Daarbij moet onder meer
worden gedacht aan het checken of de door gedupeerden
ingediende weergerelateerde schadeclaims als gevolg van
bliksem, storm of waterschade op de aangegeven tijdstippen
daadwerkelijk hebben kunnen plaatsvinden.
Aansluitend kregen de nautische en technische NIVREexperts een rondleiding door de Weerkamer, waarbij zij
een kijkje konden nemen in de keuken, een blik konden
werpen op de vele computers met weerkaarten all over
the world en van enkele nautische meteorologen tekst en
uitleg kregen over de werkwijze en totstandkoming van
maritieme verwachtingen. Zo werd hen verteld dat er wordt
gewerkt met verschillende weermodellen om de ‘best
mogelijke’ weersverwachting te maken, die voor de eerste
24 uur per uur wordt gemaakt en daarna om de drie en
zes uur, zodat in de time is money-wereld van het transport
schepen de snelste en meest veilige route kunnen kiezen.
Niet minder interessant was een demonstratie van het TVweerpraatje door de bekende weerman Reinier van den Berg
in de speciaal daarvoor in Wageningen ingerichte studio.
De aanwezigen weten in het vervolg dat dit voor een ‘kale’
groene achtergrond gebeurt, waarbij de weerman op een
tweetal aan de zijkant opgestelde TV’s kan zien hoe het beeld
er in de woonkamers van de kijkers daadwerkelijk uitziet.
Ook zijn de experts op de hoogte waarom een weerman op
TV nooit iets groens zal aantrekken en wat de gevolgen op
het TV-scherm zal zijn als hij of zij dat onverhoopt toch doet.
De hoofdmoot van het programma werd echter gevormd
door een ruime, twee uur durende interactieve workshop
over maritieme meteorologie. Daarbij stond docent
Laukens uitgebreid stil bij onder meer de verschillende
weermodellen en welke informatie er te halen valt uit
weerkaarten, zoals hogedrukgebieden (draaien met de klok
mee) en lagedrukgebieden (tegen de klok in), windrichtingen
en -snelheden en mogelijke naderende weersveranderingen.
Ook gaf hij tekst en uitleg over door wind gegenereerde
golfstromen en golfkarakteristieken en kregen de deelnemers
enkele praktijkvoorbeelden voorgelegd op basis waarvan
zij konden bepalen of er sprake is van een hoog of laag
drukgebied, welke route er bij bepaalde omstandigheden
het best kan worden gevaren en welk tijdstip daarbij het
meest gunstig is.

Reinier van den Berg demonstreert het weerpraatje op TV

Dagdocent Maikel Laukens aan het woord

Na het dinerbuffet was er werk aan de winkel voor de
scheepvaart- en techniekexperts. Aan de hand van 18
(multiple choice) vragen konden zij hun eerder op de dag
opgedane kennis testen. Het aanwezige expertisekorps
bleek goed te hebben opgelet, want het gemiddelde aantal
foute antwoorden bedroeg slechts vier. Een prima score, zo
beoordeelde dagdocent Maikel Laukens. Baas boven baas
was André Miedema, nautisch expert bij Coolegem, De Neef &
Zeldenrust in Vlaardingen, die slechts twee vragen verkeerd
beantwoordde. Als beloning ontving hij het boek ‘Klimaat
in Beweging’ van de hand van Harry Otten, de oprichter van
MeteoConsult. Zijn tweede prijs, een eigen proefopname
van het presenteren van het weer in de speciale TV-studio
in Wageningen, liet hij om praktische redenen aan zich
voorbijgaan. l
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“Elke taxateur is een
pure liefhebber”
Wie spreekt met een taxateur, zal vrijwel altijd uit diens mond
vernemen dat hij – of zij – het mooiste vak ter wereld heeft.
Bij Pieter Bakker, na een kortstondige carrière als (semi)
profvoetballer – bij FC Haarlem – en in de aannemerij 25 jaar
actief in de taxatiewereld en sinds zes jaar directeur Taxaties bij
Lengkeek, is dat niet anders. “Je komt als taxateur unieke dingen
tegen die je nergens anders hebt gezien en mede daarom met niets
anders zijn te vergelijken. Zoals bijvoorbeeld het Concertgebouw,
de zendmast in Bovensmilde en voetbalstadion De Kuip, drie zaken
die wij hebben mogen taxeren. Niet voor niets is elke taxateur een
pure liefhebber. Automotive taxateurs zijn gek op oldtimers en
andere bijzondere auto’s, scheepvaartexperts zijn dat van boten
en brandtaxateurs zijn zonder uitzondering liefhebbers van mooie
gebouwen.”

Gevraagd naar wat het taxatievak zo bijzonder maakt, somt
Bakker, tevens lid van het branchebestuur (Bouwkundige)
Opname van het NIVRE, dan ook prompt een heel rijtje op.
“Het werk is tot op zekere hoogte grenzeloos. Als taxateur
kun je in feite in elke branche aan de slag, omdat er in elke
sector wel wat te waarderen valt. Dat je daardoor in alle
bedrijfstakken in de keuken kunt kijken, maakt ons werk
zeer afwisselend, gevarieerd en daardoor buitengewoon
interessant.”
Zoals elke schade-expert een ‘schade van zijn leven’
heeft, een bijzondere opdracht waar hij vakmatig graag
op terugkijkt, zo heeft elke taxateur dat ook. Bakker: “Als
taxateur krijg je soms de opdracht om van unieke dingen

“Een andere trend is meer combinaties van
taxaties voor zowel verzekeringsals bedrijfseconomische doeleinden”
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Pieter Bakker: “Het opstellen van een goed taxatierapport is een vak apart.”

de waarde vast te stellen. Zo hebben wij binnen ons
bedrijf onder meer het Concertgebouw, de zendmast in
Bovensmilde en voetbalstadion De Kuip mogen taxeren. Stuk
voor stuk objecten die met niets anders zijn te vergelijken,
maar waarvan je wel een reële waarde dient vast te stellen.
Dat zijn de uitdagingen die het vak zo mooi maken en de
krenten in de pap waarvan bij elke taxateur het water in de
mond loopt”, aldus Bakker. “Daarnaast heeft een taxateur
meer dan voldoende mogelijkheden om zich in de loop van
zijn carrière te specialiseren en te richten op een specifiek

“Er wordt bewuster omgegaan met bedrijfsrisico’s”
soort taxatiewerk. Niet alleen voor verzekeringsdoeleinden
wordt in toenemende mate gevraagd naar taxaties, ook in de
financiële dienstverlening is de vraag significant gestegen.”
Al die zaken maken volgens hem het opstellen van een
goed taxatierapport tot een vak apart en er wordt veel van
de taxateurs gevraagd. “Taxateurs dienen dan ook over de
nodige competenties te beschikken. In de eerste plaats
vakkennis. De taxateur dient thuis te zijn in de wereld van de
klant, kan zich inleven in diens bedrijfsvoering en beschikt
over goede, sociale en communicatieve vaardigheden. Een
goede taxatie komt in nauw overleg met de klant tot stand,
al wil dat natuurlijk niet zeggen dat een taxateur zijn oor
louter laat hangen naar wat de opdrachtgever aangeeft.
De onafhankelijkheid moet natuurlijk wel te allen tijde
gewaarborgd blijven. Dat leidt in de praktijk zo nu en dan tot
(vakinhoudelijke) discussies met de klant, maar daar komen
we vrijwel altijd gezamenlijk uit.”

Groeimarkt
De taxatiemarkt maakt volgens de Lengkeek-directeur een
turbulente periode door. “Enerzijds staan, net als in de
meeste andere sectoren, de prijzen onder druk; anderzijds is
er meer vraag naar taxaties.” Heeft u daar een verklaring voor?
Zijn antwoord: “Ik heb het idee dat vooral verzekeraars en
makelaars, maar ook bedrijven zelf bewuster omgaan met de
bedrijfsrisico’s die ze lopen. Voor de verzekeringsbedrijven
wordt dat mede ingegeven door de regelgeving in het kader
van Solvency II en voor makelaars vanwege hun zorgplicht.
Een andere trend is meer combinaties van taxaties voor
zowel verzekerings- als bedrijfseconomische doeleinden.“
Bakker is dan ook van mening dat er op het gebied van
verzekerings- en andere taxaties sprake is van een groei
markt. Hij ziet met name acquisitiemogelijkheden bij
het midden- en kleinbedrijf. “In dat segment is nog veel
groeipotentieel. De taxatiedichtheid is in de top van het
bedrijfsleven beduidend hoger dan in de rest van de markt.
In dit segment is men zich veel meer bewust van de risico’s
die worden gelopen en wordt een taxatie niet als kostenpost
gezien, maar als een duidelijke meerwaarde. In het midden-

en kleinbedrijf is dat besef beduidend minder aanwezig
en is er nog veel te winnen. Als taxateurs moeten we onze
boodschap beter voor het voetlicht brengen). Daarbij zie
ik een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting VRT
(Verenigd Register Taxateurs), dat met zijn Register fungeert
als belangrijk keurmerk en onafhankelijkheid. Door als
branche meer en beter zichtbaar te zijn en als collectief
een eenduidige boodschap te verkondigen kunnen we het
publieke beeld veranderen. Daarmee kunnen we duidelijk
maken dat je met een onafhankelijk en onpartijdig opgesteld
taxatierapport overal terecht kunt en geen risico loopt on- of
onderverzekerd te zijn als zich onverhoopt toch een schade
voordoet.”
Maar bovenal vindt hij het op de weg van het intermediair
liggen om hun klanten, ook die in het midden- en
kleinbedrijf, te doordringen van de voordelen van een
taxatie voor verzekeringsdoeleinden. “Het zou standaard
onderdeel moeten zijn van een adviesgesprek (zorgplicht),
maar dat gebeurt lang niet altijd. En dat terwijl bij een schade
een taxatie de verzekerde juist de zekerheid biedt dat de
schadevergoeding wordt gebaseerd op de werkelijke waarde.
Wie ooit schade heeft geleden, snapt de meerwaarde van
een onafhankelijke taxatie en begrijpt dat men regelmatig
een hertaxatie moeten laten uitvoeren. Een taxatie mag
dan ook niet gezien worden als een sluitpost. Veel kleinere
ondernemers en ondernemingen zien echter het belang van
een onafhankelijk uitgevoerde waardering niet direct in. Voor
hen is een taxatie nog veel te vaak een kostenpost in plaats
van een kwaliteitsproduct, terwijl een kleinere onderneming
relatief net zoveel risico loopt als een grote. Een schade kan
immers ook voor hen grote impact hebben.”
Met het oog hierop wil hij ook het expertisekorps een
‘boodschap’ meegeven. “Een expert weet door zijn werk als
geen ander wat bij een schade de impact is van een verkeerd,
vaak te laag, verzekerd bedrag en daarmee van een goede
taxatie vooraf. Zij zouden er dan ook goed aan doen om
gedupeerden bij onderverzekering ervan te overtuigen om
in het vervolg met het oog op een eventuele nieuwe schade
wel hun bedrijf te laten taxeren.” l
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FERMA-president Julia Graham tijdens FUEDI-congres:

Expert moet meer zichtbaar
worden
“In het schaderegelingsproces is de schade-expert vaak te weinig
zichtbaar. Ik zou het toejuichen wanneer zij zich wat vaker lieten
zien en hun (meer)waarde wat nadrukkelijker zouden profileren.”
Dat was de key-message van Julia Graham, president van de FERMA,
de Europese organisatie van risk- & insurancemanagers, in haar
speech voor de leden van FUEDI, de Europese koepelorganisatie
van nationale expertiseorganisaties op het gebied van brand en
aansprakelijkheid die op 22 en 23 mei haar jaarvergadering had
in Rotterdam.
Haar eerste sheet gaf de essentie van haar verhaal optimaal
weer. Daarop prijkte met grote letters de tekst ‘We live and
work in a riskier world’. Met daar direct onder de woorden
‘New challenges for riskmanagers’ en ‘How adjusters can help’.
Het werd dan ook een verhaal waarin zij niet alleen de rol
van en ontwikkelingen binnen haar eigen organisatie en
vakgebied belichtte, maar vooral ook stilstond bij de (vele)
wensen en verlangens van risk- & insurancemanagers ten
aanzien van de afwikkeling van schades. Een wensenlijstje
dat veel verder gaat dan een snelle, probleemloze betaling
van schadeclaims en waarbij, zoals uit het intro van dit
artikel blijkt, allerminst voorbij werd gegaan aan de rol van
de schade-expert in het schaderegelingsproces.

Professie, innovatie en diversiteit
Bij FERMA zijn momenteel 22 leden-organisaties aangesloten
verspreid over 20 landen, waaronder de NARIM in Nederland.
Die 22 brancheorganisaties tellen bij elkaar 4.336
individuele leden die binnen hun bedrijf verantwoordelijk
zijn voor riskmanagement en/of het verzekeringspakket.
Volgens Graham is het de taak en missie van de FERMA
om het vak van risk- & insurancemanagement verder te
ontwikkelen, het gebruik ervan te promoten en uit te groeien
tot een leidende organisatie en belangrijke stakeholder in het
besluitvormingsproces op het gebied van risicomanagement,
verzekeren en risicofinanciering in Europa.

Julia Graham: “We willen een meer bedrijfsmatige benadering van de
schadebehandeling, vooraf meer duidelijkheid hoe een eventuele schade wordt
betaald en een einde aan de ‘can’t pay, won’t pay’-aanpak van verzekeraars.”

van 2013 blijkt dat inmiddels bij meer dan de helft van de
bedrijven (56%) de afdeling riskmanagement daadwerkelijk
verantwoordelijk is voor het RM-beleid. Op ruime afstand
volgen de afdelingen finance en internal audit met elk 12%,
‘compliance’ en ‘legal’ met elk 4% en ‘strategie’ met 3%.

Risicovolle wereld
“Onze focus voor 2014 en 2015 is gericht op drie pijlers: de
professie, innovatie en diversiteit”, aldus de FERMA-president,
volgens wie uit het RIMS Enterprise Risk Management Survey
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Graham hield haar gehoor voor dat “we met z’n allen leven
en werken in een wereld die steeds risicovoller wordt.”
Daarbij noemde zij een aantal risico’s die of korte op langere

“Schaderegeling is een
huwelijk tussen meer dan twee
partners”
termijn een grote impact kunnen hebben voor samenleving
en organisaties. Zoals klimaatverandering en hieruit voort
vloeiende weergerelateerde calamiteiten, fiscale en water
crises, cyberaanvallen en het plat komen te liggen van
cruciale informatie- en infrastructuursystemen. Andere
gevaren zijn volgens haar de ineenstorting van ecosystemen,
fraude met en diefstal van bedrijfsgevoelige informatie,
politieke en sociale instabiliteit, werkeloosheid dan wel een
tekort aan voldoende (gekwalificeerd) personeel, een forse
teruggang in omzet en inkomsten en niet (goed) werkende
financiële mechanismen en systemen.”

Alle deelnemers aan de FUEDI-vergadering bijeen.

Een en ander blijft volgens haar niet zonder gevolgen voor
ondernemingen in het algemeen en de beroepsgroep van
risk & insurancemanagers in het bijzonder. “Riskmanagement
will become risk leadership, zal een hogere prioriteit krijgen
binnen ondernemingen, vereist een grotere betrokkenheid
van de directie en vraagt ook om meer communicatie
tussen de afdeling riskmanagement en zowel directie als
‘strategic planning’. Daarnaast moet ook meer werk worden
gemaakt van risicovoorspellingen en het ontwikkelen van
talentenpools op riskmanagementgebied.”

verzekeraars. ” Verder pleit zij voor (meer) focus op het creëren
van een goed, vlekkeloos lopend schadeproces, verzekeraars
die luisteren naar hun klanten en schaderegeling zien als een
bedrijfsmatig en niet als een juridisch aspect. “By the way,
dat is niet nieuw, maar zijn in feite alle zaken die we kopen
bij het aangaan van een verzekering”, benadrukte Graham,
die van mening is dat riskmanagers meer de controle in het
schadeproces moeten opeisen, hetgeen hen een kans biedt
om hun rol en meerwaarde te demonstreren. “The basics must
be right. De rol en verantwoordelijkheden van riskmanagers
zijn zo nu en dan onduidelijk.”

Uitdagingen

Samenwerking

Graham zei voor haar vakgebied en beroepsgroep een
groot aantal uitdagingen te zien. “Er is sprake van een snel
toenemende complexere, veranderende wereld, die vraagt
om innovatieve oplossingen en niet om producten. Wie niet
innoveert, loopt een groot (continuïteits)risico.”
Als andere uitdagingen noemde zij het behoud van kennis
en het vinden van een goede balans tussen enerzijds het
streven naar kostenbeheersing en anderzijds de wens om
een kwalitatief hoogwaardige service en oplossingen.

In haar slotwoord maakte de FERMA-president haar gehoor
duidelijk dat ‘schaderegeling een huwelijk is tussen meer
dan twee partners’ en dat deze partijen meer met elkaar
moeten samenwerken, zowel in het denken vooraf over
maatregelen ter voorkoming van een calamiteit als over
de uitvoering als deze zich onverhoopt alsnog heeft
voorgedaan. “Want als die eenmaal is gebeurd, dan is het
vaak te laat.” Met het oog hierop noemde zij een aantal
randvoorwaarden. “De informatie-uitwisseling tussen
partijen dient te worden verbeterd, servicelevels moeten
worden vastgesteld en geaccordeerd, processen moeten
worden gedefinieerd en vastgelegd, besproken en ingebed
in ieders werkwijze. Daarnaast moeten alle betrokkenen er
goed op worden getraind om hun taken naar behoren uit te
kunnen voeren, dienen alle spelers deel uit te maken van het
renewalproces en vormt communicatie, communicatie en nog
eens communicatie het sleutelwoord.” l

Zij gaf vervolgens aan wat elke riskmanager wil met betrek
king tot de afwikkeling van schades, een wensenlijstje dat
volgens haar veel verder gaat dan een snelle, probleemloze
betaling van schadeclaims. “Daarnaast willen wij een meer
bedrijfsmatige benadering van de schadebehandeling,
vooraf meer duidelijkheid hoe een eventuele schade wordt
betaald en een einde aan de ‘can’t pay, won’t pay-aanpak van
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l nieuw geregistreerden
register-experts •

UITSCHRIJVINGEN •

Brand
De heer G.L.D. de Kroon		 per 12 juni
			
Personenschade
Mevrouw G.M. Mossel - Damhof		 per 12 juni
Mevrouw E.B.M. van Wijk		 per 12 juni
				

2014
2014
2014

Motorvoertuigen
De heer N.J. Tengnagel

per 20 juni

2014

Risicodeskundige
De heer J.N.P. van Tiel

per 31 mei

2014

geassocieerd register •
Kandidaat-Register-Coördinator Fraudebeheersing
Mevrouw D.J.M.E. Das		 per 16 mei
Mevrouw mr. F.J.M. Nouwens		 per 5 juni
Mevrouw M. van der Sluis		 per 22 mei
Mevrouw S.L. Vellema		 per 22 mei

2014
2014
2014
2014

Register-Coördinator Fraudebeheersing
De heer M.F. van Gorkom		
Mevrouw G.H. Harenberg		
De heer P. van der Leest		
De heer J. van der Wal		
De heer J. Zijlstra		

2014
2014
2014
2014
2014

per 16 mei
per 16 juni
per 22 mei
per 26 mei
per 22 mei

IN MEMORIAM
Op 20 juni 2014 is de heer N.J. Tengnagel overleden. De heer
Tengnagel stond vanaf 1994 ingeschreven in het NIVRE- Register
van de branche Motorvoertuigen. Het NIVRE wenst de familie
sterkte met dit verlies.
Op 31 mei 2014 is de heer J.N.P. van Tiel overleden. De heer
Van Tiel stond vanaf 1997 ingeschreven in het NIVRE- Register
van de branche Brand. Vanaf 2005 in het Register van de branche
Risicodeskundige. Het NIVRE wenst de familie sterkte met dit
verlies.
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