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RISICODESKUNDIGEN

SCHADE-EXPERTS

BIJZONDER (EXPERTISE) WERK

FRAUDE

Risicodeskundigen op bezoek bij VdS

Bezoek experts van meerdere 
branchegroepen aan Kwalifl ex

Het vak is te mooi en te leuk om te stoppen

De samenhang tussen toedracht- en 
fraudeonderzoek

Voor dag en dauw moesten ca. 15 van de in totaal 25 ingeschrevenen van het 
geassocieerd register risicodeskundigen uit de veren om reeds om tien uur in het 
duitse keulen aanwezig te zijn voor een seminar en bedrijfsbezoek bij Vds. de tien 
overige deelnemers hadden een hotel geboekt. bij dit onafhankelijke keurings- en 
certifi ceringsinstituut voor brandbeveiligingssystemen kregen zij op 14 oktober jl. 
een uitgebreid, ruim vijf uur durend interessant programma voorgeschoteld.

Dat Kwalifl ex een interessant bedrijf is voor schade-experts werd dit jaar meerdere 
keren duidelijk. nadat eerder dit jaar een groep agrarische experts en een 40-tal 
register-experts van de niVre-branchegroep transport/goederen al naar het bedrijf 
waren afgereisd, was het op 18 september jl. de beurt aan een groep van 25 register-
experts van de branchegroep aansprakelijkheid technische Varia (atV)/agrarisch 
die een bezoek bracht aan het bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van 
reststromen uit de drank- en voedselindustrie. 

hij is sinds 1977 werkzaam als technisch schade-expert en bereikte dit jaar de 
pensioengerechtigde leeftijd. toch blijft ing. rinse smeding aan het werk, zij het voor 
ca. twee dagen in de week. ook blijft hij voor speciale ‘klussen’ altijd beschikbaar. 
“dit vak is te mooi en te leuk om te stoppen..” in het kader van de rubriek ‘bijzonder 
(expertise) werk’ vertelt de adjunct-directeur van arntz|van helden expertisebureau 
over de bijzondere aspecten van de schaderegeling bij boringen.

er is een duidelijke samenhang tussen het werk van enerzijds toedrachtonderzoekers 
en anderzijds fraudecoördinatoren. Volgens twee representanten van beide beroeps- 
en bloedgroepen – Marcel Bouwman (Delta Lloyd) en Goos Kroeze (NN) – is die 
onderlinge verbinding van essentieel belang. “Meer bekendheid met elkaars werk en 
specialismen verhoogt de kans op een vruchtbare samenwerking en daarmee op een 
goed eindresultaat.”

 • 
 • bijeenkomsten
 • 
 •  •  • 
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de blaadjes vallen weer

N

De Register-Expert is de offi  ciële uitgave 
van het niVre (Stichting nederlands 
instituut van register Experts).

dit nummer is tot stand gekomen met 
medewerking van jolanda Boogerd,  
raphaël drent, jo hendriks, Astrid Oosthof 
en jan van Stigt Thans.

nu de blaadjes weer vallen worden veel mensen onrustig, wordt regelmatig 
beweerd. ook in het bedrijfsleven lijkt dat het geval te zijn. het najaar is 
in de regel een spannende tijd.  worden de targets voor dit jaar gehaald? 
wat worden de budgetten voor het komende jaar? de verzekerings- en 
expertisebranche vormt daarop geen uitzondering. denk maar aan de 

jaarlijkse renewal-periode in de co-assurantiemarkt en de regelmatige spanning 
rond tenders in de expertise- en reconditioneringswereld. het is kennelijk iets wat 
bij deze periode hoort. 

over het najaar gesproken, de maanden september, oktober en november zijn 
voor ons als niVre overigens steevast de drukste maanden van het jaar. Voor 
alle branchegroepen staan vele bijeenkomsten op het programma in het kader 
van de permanente educatie en de grote belangstelling voor deze evenementen 
zijn natuurlijk verheugend te noemen. het geeft aan dat ingeschrevenen, ook in 
de nieuwe pe-opzet, in het niVre-register continu bezig zijn met het up-to-date 
houden van hun (vak)kennis en vaardigheden. een goede zaak.

Het per 1 september jl. van kracht geworden nieuwe systeem van permanente 
educatie is één van de vele zaken die de afgelopen twee jaar binnen het niVre zijn 
aangepakt. een nieuwe bestuurs-en organisatiestructuur, uniforme opleidingseisen, 
aandacht voor ethiek en integriteit en de komst van nieuwe gedragsregels zijn 
andere zaken waarmee wij ons als niVre duidelijker dan voorheen op de kaart 
hebben willen zetten naar al onze stakeholders toe. het geeft aan dat er onder het 
nieuwe bestuur de afgelopen twee jaar veel zaken in gang zijn gezet.

tot slot nóg een interessant bericht uit de markt. de naM heeft kennelijk uit 
oogpunt van objectiviteit besloten de afwikkeling van de aardbevingsschades uit 
te besteden aan een externe partij. positief voor de branche is dat zij hiervoor 
zijn uitgekomen bij een consortium, dat straks wordt geleid door een directeur die 
afkomstig is uit onze branche. het bevestigt dat de expertisesector ook buiten de 
verzekeringsbranche daadwerkelijk in beeld is. beter ware het natuurlijk geweest 
indien de overheid als opdrachtgever van de gaswinning, de schaderegistratie in 
handen zou hebben gegeven van de stichting niVre calamiteiten & projecten. 

 ik begon mijn voorwoord met ‘vallende blaadjes’ en wil ook met het weer afsluiten. 
De eerste storm heeft zich inmiddels aangediend. Goed voor verzekeraars, maar 
helaas wat minder voor de expertise- en schadeherstelbranche was dat deze storm 
minder schade – en dus werk – met zich meebracht dan door velen gehoopt. rest 
ons vertrouwen te houden in de toekomstverwachting van de weerspecialisten van 
het knMi, die onder andere een toename voorspellen van plaatselijk meer hevige 
regen-, hagel- en onweersbuien neerslag voorspellen in de zomermaanden. zoals 
de deense weerspecialist Jesper theilgaard stelde tijdens het recente ferMa-
congres moeten we klimaatverandering niet als een bedreiging zien, maar als een 
uitdaging.

Henk Grootkerk
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KOrT nieuWS l

Branche transport/Goederen 
event:    Het expertisecafé: you must be dutch...!, de kleurrijke 
  belevenissen van een schadekoper
Locatie:  Dylans, Rotterdam
datum:  27 november, 19.00 – 21.30 uur
Gastspreker Luc Bonami, CEO van ANNO Chemicals, verzorgt vanuit 
zijn eigen ervaring een presentatie over de handel in beschadigde 
producten. 

Branche toedrachtsonderzoek en Geassocieerd 
register coördinatoren fraudebeheersing 
event:   Seminar ongeval Analyse 
Locatie:  Delta Lloyd, Amsterdam
datum:  13 november (15.00 tot 19.30 uur)
Aan de hand van een presentatie van Ger van Laere, verkeers-
ongevallenanalist en verkeersfraude-onderzoeker bij de technische 
afdeling van Verkeersgroep amsterdam, wordt ingegaan op de 
modernste ongevalsanalysetechnieken en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van aangeleverd materiaal in dossiers, waarbij 
richtlijnen voor een succesvolle analyse zullen worden gegeven. Aan 
de hand van voorbeelden zullen vele aspecten nader worden belicht, 
zoals o.a. de kwaliteit van schadeopname, analyse met niet correct 
gemaakte opname, computersimulaties in 2d en 3d.

Branche Geassocieerd register risicodeskundige, 
vakcommissie Vervoer & transport 
event:   Workshop ‘Waarom slimme mensen soms domme 
  dingen doen’ 
locatie:   achmea, apeldoorn
datum:  13 november (15.00 tot 19.45 uur).
de bijeenkomst geeft antwoord op de vraag waarom ons rijgedrag 
soms niet altijd even handig is. Deelnemers zullen na afl oop (beter) 
begrijpen waardoor ongevallen ontstaan en hoe zij eff ectiever hun 
eigen veiligheid- en die van anderen - kunnen vergroten. ook wordt 
aandacht besteed aan e-Driver, een platform voor veilige en duurzame 
mobiliteit dat zich richt op de veiligheidscultuur binnen organisaties. 
 
Branche motorvoertuigen 
event:   leren, beleven en ontmoeten bij Amt live en lezing 
  ‘compositieschade, wat nu?’
locatie:  autotron, rosmalen
datum:  18 en 19 november (14.00 tot 21.00 uur)
tijdens aMt live, het live kennisevenement dat in het teken staat van 
leren, beleven en ontmoeten van automotive professionals, organiseert 
de branchegroep Motorvoertuigen een lezing over ‘compositieschade, 
wat nu?’, dat wordt verzorgd door het compositie expertise center 
(cec).
 
Branche opname (bouwkundig)
event:   Bijeenkomst Geluidsmetingen conform Bouwbesluit 
locatie:  bouwhuis, zoetermeer
datum:  19 november (13.30 tot 17.00 uur)

Branche Brand
event:   Workshops technische reconditionering 
Locatie:  Arepa Amersfoort, Belfor Technology Dordrecht, Technon 
  service reconditionering uden. 
datum:  19 en 20 november (16.00 tot 19.00 uur)
aan de hand van presentaties en praktijkvoorbeelden wordt inzicht 
verschaft in het reconditioneringsproces, waarbij ook de risico’s aan 
de orde komen.

event:   Specialistenbijeenkomst Kunst en kostbaarheden 
locatie:  niVre, rotterdam 
datum:  24 november (15.00 tot 19.00 uur)

 AGENDA

Nieuw systeem 
permanente educatie 

van kracht
Per 1 september jl. is het nieuwe systeem van permanente educatie 
van kracht geworden: een nieuw, voor alle branchegroepen geldend 
waarderingssysteem voor permanente educatie op basis van 
aantoonbare studie-uren, waarbij de ‘beloning’ beter in verhouding 
staat tot de geleverde inspanningen. onlangs heeft het niVre het 
nieuwe PE-systeem aan de ingeschrevenen nader toegelicht. Enerzijds 
ligt hieraan ten grondslag de behoefte om de pe beter af te stemmen 
op de kwaliteitseisen van het niVre en anderzijds meer samenhang 
en uniformiteit aan te brengen tussen de door de verschillende 
branchegroepen gehanteerde waardering van de diverse pe-
componenten. Met andere woorden, in het vervolg worden voor alle 
branchegroepen voor dezelfde type evenementen, zoals bijwonen 
workshops en seminars of het geven van lezingen en studielessen, 
dezelfde normen en pe-punten gehanteerd.

tot dusver moesten ingeschrevenen per periode van twee jaar 100 
pe-punten behalen. in de nieuwe opzet kan worden volstaan met 
20 pe-punten binnen twee jaar, al zal de daarvoor te leveren studie-
inspanningen vrijwel identiek zijn als voorheen nodig was voor het 
behalen van de 100 punten. uitgangspunt is dat per aangetoond 
kennisuur een pe-punt wordt toegekend, gemaximaliseerd per 
evenement, waarbij voor externe evenementen eventueel een 
aangepast aantal punten kan worden toegekend. de aanvrager moet 
studie-uren aantonen door middel van deelnamebewijzen van externe 
gevolgde kennisuren. om de ingeschrevenen in staat te stellen de 
vereiste pe-punten te kunnen behalen organiseert elke branchegroep 
een drie- tot viertal evenementen per jaar. per periode van twee jaar 
wordt er voortaan door het niVre één seminar georganiseerd dat alle 
ingeschrevenen verplicht dienen te volgen. 
 
in de toelichting wordt ook aangegeven welke sancties er zijn als 
iemand in een bepaalde pe-periode van twee jaar te weinig of te veel 
pe-punten behaalt. al naar gelang het ‘tekort’, kunnen ingeschrevenen 
de te weinig behaalde punten binnen een jaar inhalen, tijdelijk uit 
het register worden geschreven of zelfs direct uit het register worden 
geschreven. bij overschrijding kan maximaal vier pe-punten mee 
worden genomen naar de volgende periode van twee jaar.
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de samenhang tussen 
toedracht- en fraudeonderzoek

Er is een duidelijke samenhang tussen het werk van enerzijds toedrachtonderzoekers en anderzijds fraude-
coördinatoren. Volgens twee representanten van beide beroeps- en bloedgroepen – Marcel Bouwman (Delta Lloyd) 
en Goos Kroeze (NN) – is die onderlinge verbinding van essentieel belang. “Meer bekendheid met elkaars werk en 
specialismen verhoogt de kans op een vruchtbare samenwerking en daarmee op een goed eindresultaat.” In dit 
artikel gaan zij nader in op de verwevenheid van beide beroepsgroepen en activiteiten, die inmiddels ook binnen het 
NIVRE duidelijk zichtbaar is: in het overleg en informatie-uitwisseling tussen branchebesturen, in de uniformiteit in 
opleidingen en in de gezamenlijke organisatie van seminars, workshops en andere kennisbijeenkomsten, waarbij 
zowel in het NIVRE-register ingeschreven toedrachtonderzoekers welkom zijn als fraudecoördinatoren die deel 
uitmaken  van het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). “In de loop der jaren is de onderlinge 
samenwerking duidelijk verbeterd en is de kwaliteit en professionaliteit van beide beroepsgroepen naar een hoger 
niveau gebracht.”

Marcel Bouwman (links) en Goos 
Kroeze: “In de loop der jaren is 
de onderlinge samenwerking 
tussen toedrachtonderzoekers en 
fraudecoördinatoren duidelijk 
verbeterd en is de kwaliteit 
en professionaliteit van beide 
beroepsgroepen naar een hoger niveau 
gebracht.”
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Goos Kroeze is bij verzekeraar NN al geruime tijd werkzaam 
als anti fraud offi  cer voor schade- en inkomensverzekeringen 
binnen riskmanagement. binnen het niVre is hij al vele jaren 
actief als voorzitter van de branchegroep toedrachtonderzoek, 
maakt hij tevens deel uit van het bestuur van het 
geassocieerde register coördinator fraudebeheersing en 
is hij lid van de adviescommissie van het cbV (centrum 
bestrijding Verzekeringscriminaliteit). Marcel bouwman is 
sinds september 2008 werkzaam bij Delta Lloyd en sinds 
2010 als teamleider specialistisch integriteitszaken bij delta 
Lloyd. Hij geeft leiding aan vijftien medewerkers, onder wie 
drie technische, zes tactische onderzoeken, een fraud offi  cer 
en vijf deskonderzoekers. ook hij maakt – als lid – deel uit 
van het branchebestuur toedrachtonderzoek. 

nauwe relatie
Volgens de beide representanten van de fraude- en 
toedrachtonderzoeksbranche is er een sterke relatie 
tussen beide disciplines. bouwman verwoordt het als volgt: 
“een toedrachtonderzoeker doet – het woord zegt het 
al – feitenonderzoek naar de toedracht/oorzaak van een 
schade. hoe heeft een en ander kunnen ontstaan? op basis 
daarvan kan uiteindelijk worden vastgesteld hoe de schade 
is ontstaan, wie hier eventueel voor verantwoordelijk en 
aansprakelijk is. bij deze onderzoekwerkzaamheden stuit je 
in de praktijk soms ook op (negatieve) betrokkenheid van de 
verzekerde. daar ligt de link.” 

de werkzaamheden van toedrachtonderzoekers en 
fraudecoördinatoren liggen doorgaans in elkaars verlengde: 
onderzoekers worden geregeld door fraudecoördinatoren 
ingeschakeld voor het doen van onderzoek, maar soms 
overlappen ze elkaar. Vanwege genoemde verwevenheid 
is er binnen de besturen van beide niVre-branchegroepen 
bewust voor gekozen om nauw met elkaar samen te werken. 
kroeze noemt in dat verband een aantal voorbeelden. “in 
de eerste plaats maken we deel uit van elkaars besturen. 
lex westerman van het Verbond van Verzekeraars woont 
namens het bestuur van rcf de vergaderingen bij van de 
branchegroep toedrachtonderzoek en ik ben de representant 
van de onderzoekbranche binnen het rcf-bestuur. ten 
tweede hebben de beide branchebesturen ervoor gekozen 
om de opleiding tot enerzijds toedrachtonderzoeker en 
anderzijds fraudecoördinator te synchroniseren, zodat 
professionals uit beide beroepsgroepen nu min of meer 
dezelfde basisopleiding volgen.”

bouwman wijst daarnaast op de pe-bijeenkomsten. “zowel 
de branchegroep toedrachtonderzoek als het register 
coördinator fraudebeheersing heeft deelname aan seminars, 

workshops en andere kennisbijeenkomsten opengesteld voor 
de leden van beide branchegroepen. dat brengt een aantal 
voordelen met zich mee: kennisverrijking, kennisdeling, maar 
ook de mogelijkheid om tijdens en rond die bijeenkomsten 
met professionals van de andere branchegroep te praten 
over actuele onderwerpen en kennis en ervaringen uit te 
wisselen. dat komt uiteindelijk de samenwerking ‘in het veld’ 
ten goede.”

Hoger niveau
Volgens beide gesprekspartners kan dan ook gesteld worden 
dat mede door de stringentere opleidingseisen het vak 
van toedrachtonderzoeker op een hoger niveau is gebracht 
en daarmee ook de kwaliteit en professionaliteit van de 
beroepsgroep. “door de verbeterde opleiding zien we dat 
bijvoorbeeld de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek veel 
beter wordt nageleefd.” 
kroeze wijst er daarnaast op dat zowel het vak van 
toedrachtonderzoeker als dat van fraudecoördinator binnen 
verzekeraarshuizen een andere status heeft gekregen. 
“Vroeger werd nog wel eens gedacht dat je dit werk ‘er even 
bij kon doen’, maar inmiddels worden ze beide meer en 
meer gezien als een vak apart. en dat zijn ze ook”, aldus de 
voorzitter van de branchegroep toedrachtonderzoek, volgens 
wie de komst van het delta plan aanpak fraude bij schade- 
en inkomensverzekeringen, met zijn vijf pijler-aanpak, zeker 
heeft bijgedragen aan een groeiende bewustwording in de 
markt van de noodzaak fraude adequaat aan te pakken.

Verschuiving 
Gevraagd naar de trends in de wereld van het fraude- en 
toedrachtonderzoek wijzen zowel bouwman als kroeze op 
een in gang gezette verschuiving. “aanvankelijk focusten we 
ons binnen de verzekeringsbranche vooral op fraude met 
schadeverzekeringen, maar inmiddels is de aandacht verbreed 
naar fraude met inkomensgerelateerde verzekeringen: leven, 
zorg, letsel”, zegt laatstgenoemde. bouwman vult aan: “een 
andere verschuiving is dat je steeds vaker fraude tegenkomt 
met een meer georganiseerd karakter. in de afgelopen jaren 
zie je hier steeds meer voorbeelden van.” desgevraagd noemt 
hij een aantal voorbeelden: bedrijven met fake-medewerkers 
die voor een hoog salaris op de loonlijst staan en voor wie 

Mede door de stringentere 
opleidingseisen is het vak van 

toedrachtonderzoeker op een hoger 
niveau is gebracht
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claims worden ingediend voor (langdurig) verzuim, de nog 
steeds geregeld voorkomende opzetaanrijdingen en het 
grote aantal voertuigdiefstallen.
wat vraagt deze veranderde marktontwikkelingen van 
toedrachtonderzoekers en fraudecoördinatoren? kroeze 
antwoordt: “een andere manier van denken en onderzoeken, 
vooral bij de mensgerelateerde / persoonsschade als zorg, 
leven en letsel. het scheelt wel of je onderzoek doet naar een 
zaakschade of naar een claim die te maken heeft met letsel 
of andere gezondheidsproblemen. dat vraagt om andere 
skills en vaardigheden. Je wilt de relatie met je klant of 
persoon waar je onderzoek naar doet niet zodanig verstoren 
dat. als er niets aan de hand is, je niet met elkaar verder 
kunt. “professionals moeten zich bewuster worden van de 
noodzaak dat de privacy wordt gewaarborgd”, vult Bouwman 
aan, volgens wie het vak meer allround is geworden.

commercieel verantwoord
tot slot, wat zouden zij de markt mee willen geven met 
betrekking tot fraude- en toedrachtonderzoek? “in de eerste 
plaats dat fraudebestrijding commercieel verantwoord 
is. investeringen hierin dragen aantoonbaar bij aan een 
lagere schadelast en daarmee uiteindelijk ook aan een 
lagere premie voor onze goedwillende verzekerden”, 
benadrukken beiden. bouwman zegt daarnaast af te willen 

van de gedachte dat een onderzoeker die in dienst is van 
of betaald wordt door een verzekeraar niet objectief en 
onafhankelijk kan zijn bij het uitvoeren van zijn taak. “het 
idee dat wij bij het doen van onderzoek uit zijn op het vinden 
van redenen om de schade af te kunnen wijzen, is volstrekt 
achterhaald. ook bij ons staat in de schadeafwikkeling van 
een schade een klant centraal. onze klant betaalt premie en 
zodra hij recht heeft op een uitkering bij schade, moet hij 
op zijn verzekeringsmaatschappij kunnen rekenen. zaken als 
ethiek en transparantie zijn bij het uitoefenen van fraude 
en toedrachtondezoek erg belangrijk. als je je werk naar eer 
en geweten uitvoert en op transparante wijze laat zien wat, 
waarom en hoe je het doet en dat je je werk doet zoals je dat 
behoort te doen, maakt het niet uit of je als onderzoeker in 
dienst bent bij een verzekeraar of dat je werkt bij een extern 
bureau dat door een verzekeraar wordt ingeschakeld.”

hij krijgt bijval van kroeze. “ook wij gaan bij een toedracht-
onderzoek uit van het uitgangspunt dat het een klant van ons 
is. we gaan bij het onderzoek naar oorzaak en schuldvraag 
te werk volgens de uitgangspunten van wet- en regelgeving 
en de door de verzekeringsindustrie gehanteerde normering. 
we gaan uit van te goeder trouw van de verzekerde totdat 
het tegendeel is bewezen. dat is een aanpak en benadering 
zoals die in onze optiek ook hoort.” de voorzitter van niVre’s 
branchegroep toedrachtonderzoek wijst daarnaast op het 
belang van een goede samenhang tussen de beroepsgroepen 
van toedrachtonderzoekers en fraudecoördinatoren. “Meer 
bekendheid met elkaars werk en specialismen verhoogt de 
kans op een vruchtbare samenwerking en daarmee op een 
goed eindresultaat. kortom, een goede onderlinge verbinding 
is essentieel om tot een adequate fraudebeheersing te 
komen.” l

 “Fraudebestrijding is commercieel 
verantwoord. Investeringen hierin 

dragen aantoonbaar bij aan een lagere 
schadelast en aan een lagere premie 
voor de goedwillende verzekerden”
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Bezoek experts van meerdere 
branchegroepen aan Kwalifl ex

Dat Kwalifl ex uit het Brabantse Wanroij een interessant bedrijf is voor schade-experts werd dit jaar meerdere keren 
duidelijk. Nadat eerder dit jaar een groep agrarische experts en een 40-tal Register-Experts van de NIVRE-branchegroep 
Transport/goederen al naar het bedrijf waren afgereisd, was het op 18 september jl. de beurt aan een groep van 25 
Register-Experts van de branchegroep Aansprakelijkheid Technische Varia (ATV) /Agrarisch die een bezoek bracht aan 
het bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van reststromen uit de drank- en voedselindustrie. Bovendien staat 
er nog een bezoek van brandexperts op het programma.

bij alle bijeenkomsten verzorgde Mark van boxtel, als account 
manager bij Kwalifl ex verantwoordelijk voor onder meer 
nieuwe business en de contacten met (potentiële) klanten, 
een presentatie over de verschillende methodes die worden 
toegepast bij de verwerking van schadepartijen. ook een 
rondleiding door het recyclingbedrijf en een bezoek aan de 
biovergister maakten deel uit van het programma. 

de gastheerspreker vertelde op bevlogen wijze over het 
bijzondere karakter van het familiebedrijf, of beter gezegd, 
bedrijven. Want Kwalifl ex omvat een vijftal verschillende 
bedrijfspijlers, die allen onder de Smits Groep ressorteren. 
de basis wordt gevormd door de uit 1780 daterende 
varkenshouderij, dat op jaarbasis ca. 100.000 vleesvarkens 
produceert. daarnaast is er het beheer van het landgoed 
princepeel, alwaar op een bedrijfsoppervlakte van 540 ha. 
diverse groenten worden geteeld. de derde loot aan de 
Kwalifl ex-stam wordt gevormd door de biovergister, waar 
de reststromen worden omgezet in de productie van groene 
stroom voor 10.000 huishoudens. 

Onder de naam Kwalifl ex Food & Beverage Recycling – en 
in Engeland als QBSFood waste recycling – worden dagelijks 
300.000 kilo aan verpakte en onverpakte reststromen van 
de voedsel- en drankindustrie, zowel droog als vloeibaar 
gerecycled. Daarbij kan worden gedacht aan allerlei 
voedselproducten, dranken en andere organische stoff en 
zoals slib, graanresten, gras, maïs etc. de vijfde pijler omvat 
Kwalifl ex Waste Solutions, dat bedrijven adviseert over en 
begeleidt bij een verantwoorde manier van de verwerking 
van afvalstromen, waaronder reststroominventarisatie en 
co2-reductie, met als resultaat meer hergebruik en minder 
restafval. 

“als een van de weinige bedrijven zijn wij in staat om 
alle productstromen die wij ontvangen binnen de eigen 
organisatie te verwerken. hierdoor kunnen wij onze klanten 
ook daadwerkelijk de garantie geven dat het product nooit 

meer op de markt verschijnt”, benadrukte Van boxtel, die zijn 
aandachtig gehoor verder vertelde wat de drie voornaamste 
outlets voor de Kwalifl exproducten zijn: diervoeders, de 
biovergister en Cbron, een mix van vloeistoff en dat wordt 
toegepast in waterzuiveringsinstallaties.” Vervolgens verdui-
de lijkte hij de werkwijze en dienstverlening van zijn bedrijf 
aan de hand van een aantal voorbeelden van schadepartijen. 
zoals contaminatieschades (waaronder de verwerking van 
250 ton aan frikadellen en 135 ton aan honingpoeder), 
brandschades (130 ton witte en rode kool en 20 ton bier), 
een ongeluk met een vrachtwagen (30 ton soja) en een 
defecte silo (43 ton tarwe). de interessante, informatieve 
bijeenkomsten maakten het voor de bezoekende experts 
uit verschillende vakdisciplines in elk geval duidelijk dat er 
meer kan worden verwerkt dan vaak wordt gedacht. l



—  www.nivre.nl —40

risicodeskundigen op bezoek bij 
geaccrediteerd keurings- en 

certifi ceringsinstituut VdS in Duitsland

Voor dag en dauw moesten ca. 15 van de in totaal 25 ingeschrevenen van het geassocieerd Register 
Risicodeskundigen uit de veren om reeds om tien uur in het Duitse Keulen aanwezig te zijn voor 
een seminar en bedrijfsbezoek bij VdS. De tien overige deelnemers hadden een hotel geboekt. Bij 
dit onafhankelijke keurings- en certifi ceringsinstituut voor brandbeveiligingssystemen kregen 
zij op 14 oktober jl. een uitgebreid, ruim vijf uur durend interessant programma voorgeschoteld. 
Dat bestond uit een aantal lezingen (over o.a. het VdS Kwaliteitsconcept, brandbeveiliging met 
watermistsystemen, zuurstofreductiesystemen en sprinklercertifi cering in Nederland) en uit 
bezoeken aan de demo-ruimte voor sprinkler en het sprinklertestlaboratorium, waarin onder meer 
de verschillende sprinklerkoppen en – sproeisystemen worden getest. Een verslag over een dag die 
volgens de aanwezige risicodeskundigen de moeite meer dan waard was.

Risicodeskundigen bekijken bij VdS de sprinkler demo-ruimte
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de lezingen werden verzorgd door hans de Jong, Vds 
Nederland, en Tobias Hoff man, werkzaam bij VdS in Keulen. 
eerstgenoemde lichtte het Vds kwaliteitsconcept toe en liet 
en passant de uit 1908 daterende geschiedenis van het bedrijf 
de revue passeren. VdS is een geaccrediteerde certifi cerende 
instantie voor sprinkler- en security-(beveiligings)systemen 
en voor elektrische systemen. Het bedrijf ontwikkelt 
geavanceerde beveiligingsconcepten voor industriële en 
commerciële toepassingen en bedrijfstakken, vaardigt nu 
normen uit, test en certifi ceert componenteninstallateurs, 
experts en managementsystemen, voert inspecties en 
risicoanalyses uit en geeft trainingen, conferenties en 
voorlichting. het bedrijf beschikt daartoe over eigen 
laboratoria en huurt desgewenst laboratoria indien de eigen 
faciliteiten niet toereikend zijn. Voorts produceert het bedrijf 
eigen normen en richtlijnen, die internationaal worden 
erkend.

Watermistsystemen 
De presentatie over watermistsystemen, waarvoor VdS 
een aparte richtlijn heeft (3188 Guideline for planning and 
installation), gaf de aanwezigen een goed inzicht in wat je 
met deze systemen wel en niet kunt doen. Daarbij werd 
onder meer onderscheid gemaakt tussen systemen die 
op een druk van meer en minder dan 16 bar werken. ook 
werd aangegeven dat watermistsystemen geen gradatie 
naar vuurlast hebben, zoals bij sprinklersystemen, en met 
name geschikt zijn voor kabeltunnels, machinekamers en 
machinetestruimten, spuitwanden en verfopslag (en opslag 
van brandbare vloeistoff en), kantoorruimten en ruimten met 
een gelijkwaardige relatief lage vuurbelasting, parkeergarages 
en spotbeveiliging. Als voordeel van watermistsystemen 
werd genoemd minder watergebruik en als nadeel dat er 
niet van een standaardontwerp uitgegaan kan worden, maar 
dat er brandproeven moeten worden gedaan. Certifi catie 
van systemen vindt plaats naar ‘G-nummers’(component 
certifi catie) of naar ’S-nummers’ (certifi catie van een heel 
systeem). Op de website www.vds.de staat een lijst met 
goedgekeurde systemen en installateurs.

Zuurstofreductiesystemen
Met betrekking tot zuurstofreductiesystemen (VdS 
richtlijn Vds3527) werd aangegeven dat een vermindering 
van het zuurstofpercentage de kans op brand uitsluit. 
zuurstofreductie kan eenvoudig worden gerealiseerd door de 
toevoeging van stikstof, dat vrij eenvoudig uit de buitenlucht 
kan worden gewonnen. tijdens de presentatie werd uitvoerig 
stil gestaan bij de (best grote) verschillen in wetgeving tussen 
de toepassing van zuurstofreductiesystemen in Duitsland en 
nederland met betrekking tot de persoonlijke veiligheid. 

bij een reductie tot 17% zuurstof zijn de omstandigheden 
identiek en mag in beide landen iedereen de betreff ende 
ruimte betreden. daarna verschilt de situatie van elkaar. 
zo zijn in ons land ruimten niet toegankelijk indien het 
zuurstofpercentage minder dan tien procent en moet volgens 
de Vca-voorschriften zelfs in ruimten met minder dan 21% 
zuurstof niet gewerkt worden; bij onze oosterburen is die 
13%. daarnaast geldt in ons land dat bij een zuurstofreductie 
tot 10 à 12% iemand slechts enkele minuten in een vertrek 
mag verblijven en bij een zuurstofvermindering van 12 tot 

De sprinkler 
demoruimte

De drukknoppen 
waarmee de 
verschillende 
sprinklerkoppen 
aangestuurd
kunnen worden.
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17% is een verblijf van 15 à 30 minuten toegestaan. in 
duitsland is die ruimer. daar mogen personen ook bij een 
zuurstofreductie van 13 tot 17% onbeperkt in de betreff ende 
ruimte aanwezig, maar geldt er voor het personeel een 
driejaarlijkse medische controle (bij zuurstofreductie van 13 
tot 15%) of een vijfjaarlijkse medische controle (15 tot 17% 
zuurstofreductie). 
 
Verder werden enkele zaken aangegeven die van belang zijn 
bij zuurstofreductie, zoals de ‘dichtheid’ van de ruimte. “denk 
daarbij onder meer aan deuren, sluizen, het aantal bewegingen 
in- en uit, het aantal elektrabuizen (zijn ook lekken) en doe 
een doorfan-test om de luchtdichtheid te bepalen. bepaal 
van de aanwezige materialen de meest kritische stof met 
betrekking tot de ontsteking en zuurstofpercentage. tot dit 
punt moet het zuurstofniveau verlaagd worden (testmethode: 
Vds 3527) en vervolgens dient men nog 1% lager te gaan 
zitten dan de vastgestelde randwaarde die uit deze test naar 
voren gekomen is”, aldus de Jong. de erkende installateurs 
voor zuurstofreductiesystemen staan vermeld in VdS 2132.

demo-ruimte en sprinklerlaboratorium
het hoogtepunt van de dag voor veel risicodeskundigen 
vormden de bezoeken aan de demoruimte voor sprinklers en 
aan het sprinklerlaboratorium. in de demo-ruimte stonden 
de opengewerkte alarmkleppen van diverse systemen, 
zoals natte systemen, droge systemen en droge pre-action 
systemen, en werd ook de opstelling van automatische 
gasblussystemen aandachtig bekeken. De demo-ruimte 
bevat ook een cabine met een groot aantal verschillende 
sprinklerkoppen (zie foto’s) en konden de deelnemers 
met behulp van drukknoppen de verschillende sprinklers 
activeren en de sproeipatronen observeren.

in het sprinklerlaboratorium worden onder meer de 
sprinklerkoppen getest op de faalkans. ook worden de 
sprinklerkoppen (aangesloten op een waterleiding) in een 
cabine verwarmd tot ze springen. op die manier kunnen rti, 
(responstime index, de snelheid waarop een sprinkler knapt 

als hij warm wordt gemaakt) .lwaterdoorlaat, temperatuur 
en tijdverloop worden gemeten. in een andere ruimte kan 
het sproeipatroon van sprinklers worden gecontroleerd/
gemeten door middel van een groot aantal opvangbakken 
waarvan de inhoud automatisch wordt gemeten. de hoogte 
van de bakken kan ten opzichte van de sprinklerkoppen naar 
wens worden aangepast. in de ruimte kunnen normaliter 
vier koppen worden gehangen. de sproeipatronen kunnen 
elkaar verstoren waardoor de grootste hoeveelheid water op 
een andere locatie kan komen te liggen dan waar deze werd 
verwacht. 

ook werden de risicodeskundigen enkele zeer bijzondere 
sprinklerkoppen getoond, die lang niet altijd succesvol zijn 
gebleken. ook toonde men sprinklers die (bij de testen) 
niet voldeden doordat het glas maar deels brak of doordat 
de o-ring teveel verkleefd was. Men heeft wel ontdekt dat 
sprinklerkoppen met een smeltlood (veel) nauwkeuriger 
werken (en minder faalkans hebben) dan de sprinklers met 
een gasbol. Vreemd is dat de gasbol in europa veel meer 
gebruikt wordt en het smeltlood in de usa meer toegepast 
wordt. waarom is onduidelijk, maar het zal vermoedelijk met 
de prijs te maken hebben. 

lessen?
welke lessen vallen voor risicodeskundigen uit het bezoek 
aan Vds te trekken? “een veelheid aan lessen”, antwoordt 
hak van der sijp (hannover risk consultants), één van de 
deelnemers aan het evenement. “bijvoorbeeld dat alle 
brandbeveiligingssystemen beperkingen hebben en dat 
daarom niet blind kan worden gevaren op een goede werking. 
Alle brandbeveiligingssystemen, systeemconfi guraties (in 
relatie met vuurbelasting) en componenten dienen te worden 
getest. ook was de presentatie van hans de Jong over de 
certifi cering van sprinklersystemen bijzonder leerzaam en 
daarnaast vond ik het als risicodeskundige een bijzondere 
ervaring om in een sprinklerlaboratorium en de demo-ruimte 
te kunnen rondlopen en met je eigen ogen van dichtbij te 
kunnen waarnemen hoe een en ander in elkaar steekt.” l

Hans de Jong geeft  een presentatie over certifi cering in Nederland. De sprinklerkoppen die met het tableau op foto op pagina 41 worden aangestuurd.
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“Het vak is te mooi en te leuk 
om te stoppen”

Hij is sinds 1977 werkzaam als technisch schade-expert en bereikte dit jaar de pensioengerechtigde 
leeftijd. Toch blijft ing. Rinse Smeding aan het werk, zij het voor ca. twee dagen in de week. Ook blijft 
hij voor speciale ‘klussen’ altijd beschikbaar. “Dit vak is te mooi en te leuk om te stoppen.” In het 
kader van de rubriek ‘bijzonder (expertise) werk’ vertelt de adjunct-directeur van Arntz|van Helden 
Expertisebureau over de bijzondere aspecten van de schaderegeling bij boringen.

smeding, fries van geboorte, heeft een technische 
achtergrond. na zijn studies Mts werktuigkunde en hts weg- 
en waterbouw werkte hij drie jaar in de baggerwereld bij het 
toenmalige adriaan Volker, waar hij onder meer als assistent-
projectmanager betrokken was bij diverse bouwprojecten 
in europoort en in het toen nog perzië hetende iran. in die 
tijd maakte hij bij schades kennis met het expertisevak en 
die toen nog onbekende sector trok hem wel. in 1977 trad 
hij in dienst van Van helden, schippers & nobels, waar hij 
18 jaar binnen de marine en non marine-tak werkzaam is 
geweest en zich met name heeft beziggehouden met civiele 
schades (kades, meerpalen, steigers, haveninstallaties), 
cascoschades aan baggerwerktuigen en – toen al – schades 
aan pijpleidingen en bij boringen. 

in 1995 stapte hij over naar arntz expertisebureau, waar 
hij zich inmiddels als senior surveyor toelegde op car- 
en landmateriaalschades. een jaar later werd zijn vorige 
werkgever overgenomen en gaat het expertisebureau 
sindsdien door het leven als arntz|van helden. bij dit 
momenteel 25 medewerkers tellende bureau, onder wie 14 
experts, vervulde hij in de afgelopen (bijna) 20 jaar diverse 
directiefuncties en blijft hij, zoals gezegd, actief als expert 
en als klankbord/mentor voor zowel collega’s als enkele 
opdrachtgevers.

Afwisselend, boeiend, technisch
de ervaren ‘rot’ noemt het expertisemetier ‘een prachtig vak’. 
“Het is boeiend en afwisselend. Geen dag en geen schade 
zijn hetzelfde. bovendien heb je in dit vak als schade-expert 
een grote mate van zelfstandigheid en heb je zeker in mijn 
werkgebied geregeld te maken met technisch complexe 
schades. dat de techniek zich op alle fronten voortdurend 
ontwikkelt, maakt het werk extra interessant. het is als expert 
uiteraard wel zaak om al die trends en ontwikkelingen op 
de voet te volgen en zo bij te blijven. zelf bezoek ik onder 
meer het jaarlijkse tweedaagse congres van de dca, de 
brancheorganisatie voor de boorwereld. Mijn ervaring is 
dat verzekerden in het technisch segment het bijzonder op 

prijs stellen wanneer zij iemand tegenover zich hebben die 
technisch onderlegd is en weet waarover hij praat”, aldus 
smeding, volgens wie dit segment naast genoemde kennis 
van zaken verder hetzelfde vraagt wat van elke expert 
wordt gevraagd: onderzoekend, doortastend (doorvragen), 
communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, etc.”

Specialisme
Vanwege de decennialange samenwerking met de Gasunie, 
dat over een groot gasleidingennet beschikt, heeft smeding 
van schades als gevolg van boringen een van zijn specialismen 
kunnen maken. de meeste boringen verlopen volgens hem 
succesvol; gemiddeld bij een vijftal boringen per jaar in ons 
land gaat er wel eens iets mis. Mede vanwege de relatief 
geringe frequentie aan schades, zijn er maar weinig experts 
die op dit terrein als specialist kunnen worden aangemerkt. 
die zijn dan ook op de vingers van één hand te tellen. smeding 
is er één van. door interne opleiding en kennisoverdracht aan 
zijn weg- en waterbouwcollega’s zorgt hij voor continuatie 
van deze specialiteit bij arntz|van helden.

wat is vakmatig het bijzondere aan schades door boringen? 
smeding: “in de eerste plaats het technische aspect. er zijn 
diverse methodes om te boren teneinde op die manier gas- 
en andere leidingen onder (spoor)wegen, rivieren, kanalen 
en havenbekkens door te kunnen trekken. Microtunneling 
bijvoorbeeld, waarbij tussen damwandkuipen een gat wordt 
geboord voor de leiding, of hdd (Horizontal Directional 
Drilling), een vorm van horizontaal gestuurd boren waarbij 
geen bouwkuip hoeft te worden geboord en/of grondwater 
wordt onttrokken. ook wordt inmiddels een combinatie van 
beide technieken toegepast (Direct Pipe) en wordt er soms 
ook van beide kanten geboord om in het midden bij elkaar 
uit te komen. bovendien ontwikkelen ook op dit gebied 
de technologische mogelijkheden zich op alle fronten 
voortdurend en is geen schade(oorzaak) hetzelfde. dat 
maakt schades als gevolg van ondergrondse boringen, wat 
overigens vaktechnisch een sterke verwantschap heeft met 
de baggerwereld, zo afwisselend en interessant. niet in de 
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laatste plaats omdat voor een leiding soms honderden meters 
tot zelfs ca. twee kilometer moeten worden overbrugd.”

Schades 
zoals eerder aangegeven, gaat er jaarlijks gemiddeld een 
vijftal keren wel eens wat mis. bijvoorbeeld doordat de 
boorstang breekt, het boorgat door instabiliteit instort, 
er schade aan de coating van de pijpleiding ontstaat of er 
zogeheten blow outs plaatsvinden waarbij zich een uitbraak 
van boorvloeistof op het maaiveld voordoet. “behalve 
door de technologische aspecten wordt de schaderegeling 
bemoeilijkt doordat schades ondergronds plaatsvinden en 
daardoor buiten het zicht van betrokkenen. dat levert in de 
praktijk dan ook geregeld tot discussies over de toedracht en 
schadeoorzaak.”

ook voor een specialist als smeding vormen boringschades 
dus geen dagelijks werk. “overigens reis ik hiervoor maar 
heel sporadisch – één à twee keer per jaar – voor nederlandse 
opdrachtgevers naar het buitenland. zo heb ik in het verleden 
boringschades geregeld in belgië, duitsland, engeland, italië 
en zelfs een keer in kazachstan. overigens komt het ook 
geregeld voor dat we buitenlandse schades van achter ons 
bureau op basis van aangeleverde informatie beoordelen.”

Vak verandert?
rinse smeding loopt inmiddels al weer een jaar of 35 
mee in de wereld van de boringen en andere ‘natte’ en 
‘droge’ technische schades. in hoeverre is het vak en de 
manier van werken in de afgelopen decennia veranderd? 
“het expertisewerk in dit segment is in essentie hetzelfde 
gebleven, al heeft onze manier van werken mede door de 
voortschrijdende automatisering wel de nodige wijzigingen 
ondergaan.”
de voornaamste veranderingen hebben zich volgens de 
boringen-expert voorgedaan in de technologie – “die is 
continu in ontwikkeling” – en in de markt. "de eigen risico’s 
zijn in de loop der jaren fl ink opgetrokken, waardoor het 
aantal opdrachten is verminderd maar de meer complexere 
schades voor expertise in aanmerking komen. een andere 
marktverandering is dat alles veel transparanter is geworden. 
waar wij in het verleden uitsluitend communiceerden via 
de makelaar vindt er nu ook veel meer rechtstreeks contact 
plaats met verzekeraars. in mijn ogen zeker een verandering 
ten goede. dat geldt ook voor het kennisniveau bij makelaars 
en verzekeraars. daar waar vroeger ons rapport vrijwel een-
op-een werd overgenomen, worden daar vandaag de dag de 
nodige vragen over gesteld. ik juich dat toe en het houdt ons 
als expert bovendien scherp.”

Rinse Semding: “Geen schade en oorzaak is hetzelfde.”
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Wensen
desgevraagd blijkt de ervaren technisch schade-expert nog 
enkele wensen te hebben ten aanzien van het door hem 
zo geliefde vak. “ik hoop dat het technisch mogelijk wordt 
om het resultaat van het ondergrondse boorproces nog 
nauwkeuriger in beeld te brengen om zo de ware toedracht 
en oorzaak van de schade beter te kunnen achterhalen en 
de huidige discussies met betrokkenen wat dat betreft te 
reduceren.”

ten tweede maakt hij zich zorgen over het tariefniveau dat 
opdrachtgevers vandaag de dag in het algemeen bereid zijn te 
betalen voor schade-expertises. al doelt hij daar nadrukkelijk 
niet op het specialistische expertisesegment, zoals onder 
andere boringen. ”Met name de tarieven van de reguliere 
technische schades zijn in de loop der jaren aanzienlijk 
uitgehold, hetgeen wringt met het kunnen blijven leveren 
van de vereiste kwaliteit.” smeding is ervan overtuigd dat 
dit de schadelast op termijn niet ten goede zal komen.ook 
is er tegenwoordig een tendens dat door verzekeraars sla-
overeenkomsten met expertisebureaus worden afgesloten.
hierdoor zou naar zijn mening zelfs de vrije keuze van 
partijen en de onafhankelijkheid van de expertisebureaus 
ter discussie kunnen komen te staan. Men moet zich naar de 
toekomst toe realiseren dat expertisebureaus een bepaald 
tarief nodig hebben om het kennis- en kwaliteitsniveau van 
de medewerkers op het gewenste niveau te houden en ook 
kunnen blijven investeren in het opleiden van jonge, nieuwe 
experts.”
 
daarnaast gaat het smeding aan het hart dat ‘het mooie 
expertisevak’ zo weinig bekend is bij de buitenwacht. “Je 
komt er als buitenstaander eigenlijk alleen maar mee in 

aanraking door de praktijk: bij een schade bij je thuis of op je 
werk. zo heb ook ik kennisgemaakt met de expertisebranche. 
ik zou het dan ook toejuichen wanneer er meer werk gemaakt 
zou worden van de promotie van het vak, om op die manier 
meer young en andere professionals te interesseren voor een 
carrière in de schade-expertisewereld.”

de schade van je leven
het is alsof je antwoord moet geven op de vraag wie je 
favoriete kind is. elke schade-expert heeft ‘een schade van 
zijn leven’, een klus waarover hij graag praat met zowel 
collega’s als in de privésfeer met familie en vrienden. 
rinse smeding moet lang nadenken, omdat hij naar eigen 
zeggen in zijn loopbaan zoveel interessante schades heeft 
meegemaakt. hij kiest uiteindelijk voor een schade aan een 
leiding onder het iJsselmeer.

“een leiding was gelegd en inmiddels al afgedekt met grond, 
toen werd ontdekt dat er sprake was van een coatingfout. 
toen met behulp van speciale apparatuur werd gevonden 
waar de coatingfout zich bevond, werd deze hersteld. kort 
daarna manifesteerden zich elders in de leiding wederom 
coatingfouten en ook de procedure herhaalde zich. dat 
gebeurde daarna keer op keer, omdat de meetapparatuur 
telkens slechts de ergste coatingfout ontdekte. uiteindelijk 
bleek er op diverse plekken in de leiding sprake te zijn van 
coatingschade als gevolg van gebroken betonbekleding rond 
de lasstukken. het hele dossier heeft uiteindelijk meer dan 
een jaar geduurd en benadrukt nog eens de complexiteit om 
de oorzaak van een schade vele meters onder de grond vast 
te kunnen stellen.” l
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luchtbeweging in containers
door Van Ameyde Marine

Het verschil tussen de termen ‘ventilatie’ en 
‘circulatie’ wordt in de markt niet altijd goed 
begrepen. Er zijn verschepers die een hoge 
verse luchtinname eisen, in de veronderstelling 
dat het de circulatie binnenin de container 
verbetert en zo ook de vervoerscondities. Verse 
(omringende) lucht vormt een belasting voor de 
koelinstallaties, vooral in tropische gebieden, 
omdat er energie nodig is om de verse lucht op 
dezelfde temperatuur te krijgen als de lucht die 
al in de container aanwezig is. Kortom, minder 
verse luchtinname betekent sowieso minder 
energieverbruik en minder CO2 uitstoot.

er is echter meer. de luchtcirculatie, onder druk van 
mechanische ventilatoren, is de luchtstroom in de container 
en door en/of rondom de lading gestuwd in de container. 
het doel van de luchtcirculatie is om de juiste temperatuur 
te bereiken, de verse lucht te verspreiden en om de 
relatieve vochtigheid, etc. te verminderen. de luchtcirculatie 
capaciteit in een container is ongeveer 5.400 m3/uur bij 
volle snelheid en ongeveer 2.350 m3/uur bij lage snelheid 
van de ventilatoren (beide bij 60 hz). het volume van een 
(40’ high cube) container is ongeveer 65 m3 (tot de maximale 
laadlimiet). 

Ventilatie
Ventilatie is de uitwisseling van lucht, het vervangen van de 
lucht in de ruimte (container) door omgevingslucht. de verse 
luchttoevoer-capaciteit varieert voor de meeste containers 
van 0 tot 180 m³/uur (50 hz). Verse lucht (ventilatie) wordt 
geïntroduceerd om de respiratiegassen te verwijderen, zoals 
koolstofdioxide en ethyleen, vrijgelaten door de lading door 
rijping. de hoeveelheid geïntroduceerde verse lucht in de 
container hangt af van de hoeveelheid respiratiegassen, 
welke worden uitgestoten door de lading.

Elke lading heeft zijn eigen specifi eke respiratiekenmerken. 
als het fruit betreft: een vuistregelverschil in respiratie-
kenmerken hangt af van het soort fruit in kwestie, 
climacterisch of niet-climacterisch. climacterisch fruit is fruit, 
welke in staat is om te rijpen nadat het geplukt is en niet-

climacterisch fruit is fruit dat alleen rijpt terwijl het nog steeds 
vastzit aan de moederplant. climacterisch fruit verwijst naar 
fruit dat een hoge respiratie heeft. climacterisch fruit omvat 
onder meer, peren, mango’s, avocado’s en bananen , maar is 
niet daartoe beperkt. niet-climacterisch fruit omvat onder 
andere citrusfruit, druiven, kersen en watermeloenen, maar 
is evenmin daartoe beperkt. 

De hoeveelheid verse lucht beïnvloedt de effi  ciëntie van 
de installatie. de koudere verdamperspiraal verwijdert het 
vocht, dat aanwezig is in de lucht binnenin de container. 
als verse lucht wordt geïntroduceerd, moet de verdamper 
ook het vocht, aanwezig in de verse lucht, verwijderen. bij 
lagere setpunt temperaturen (<+10°c), betekent dit meer 
ontdooiperioden en de daaruit voortvloeiende stilstand van 
de circulatieventilatoren. dus: minder verse lucht betekent 
dat de verdamper minder vaak ontdooid moet worden en 
daardoor de luchtcirculatie minder onderbreekt.

een soortgelijke situatie doet zich voor bij inname van verse 
lucht, in combinatie met een actieve ontvochtiger. Het eff ect 
van ontvochtiging neemt toe wanneer de verse luchttoevoer 
wordt verminderd. daarom zou het doel moeten zijn, in 
het belang van alle partijen, dat fruit wordt vervoerd onder 
de laagst mogelijke temperatuur en zo min mogelijk verse 
luchtuitwisselingen, met betrekking tot het behouden van 
kwaliteit. onnodig te zeggen dat de combinatie van verse 
luchttoevoer met Controlled Atmosphere-voorwaarden 
onmo gelijk is. l
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personenschade 
de heer mr. J.M.c. van den enden  per 11 september  2014
de heer J.i. Jagt  per 26 september  2014
de heer mr.drs. p.r.J. de Jong  per 26 september  2014

Kandidaat-register-coördinator fraudebeheersing 
De heer L.H. van Gestel  per 11 september  2014
De heer C. Meyborg  per 1 september  2014
De heer G.J. Stuurwold  per 22 oktober  2014
 
register-coördinator fraudebeheersing 
de heer r. van der heijden  per 2 september  2014
de heer n. hofsté  per 2 september  2014
Mevrouw k.M. koning  per 2 september  2014
de heer J.e. naber  per 2 september  2014

AtV/Agrarisch 
de heer ing. M.J. brockhus per 9 oktober  2014
 
Brand 
de heer c.f. kreleger per 2 oktober  2014
  
motorvoertuigen 
de heer k. klomp per 17 oktober  2014

register van voormalig register-experts
de heer h.M.M. tordoir                               per 30 september  2014

AtV/Agrarisch 
de heer ing. J.l.p. smeets  per 11 september  2014
 
Brand 
de heer r. van akkeren  per 26 september  2014
de heer ing. a.J.a. rennen  per 26 september  2014
 
motorvoertuigen 
de heer M.f.w. beckers  per 11 september  2014
De heer G.J.T. Beekers  per 11 september  2014
de heer M. bos  per 1 september  2014
de heer J. van dijk  per 11 september  2014
De heer N.P.M. Grondhuis  per 11 september  2014
de heer e.l.M. Mansvelt  per 26 september  2014
De heer M.G.G. Oomen  per 11 september  2014
 
personenschade 
de heer mr. f.w. Verhelst  per 11 september  2014

register-risicodeskundige 
De heer T.P.R. Groen  per 9 oktober  2014




