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Jeroen Fröhlich volgt Peter van Es op als
voorzitter van het NIVRE
“als je me nu zou vragen wanneer ik tevreden ben over mijn functioneren als nivrevoorzitter, dan is dat wanneer wij als nivre-bestuur binnen mijn ambtstermijn van
twee jaar een visie hebben ontwikkeld over de (nieuwe) rol van de schade-expert in
de sterk veranderende wereld. en dat opdrachtgevers weten waar het nivre en de
register-expert voor staan en wat onze meerwaarde is. al die zaken moeten we met
z’n allen veel meer over de bühne brengen.”

NIVRE

Platform Risicodeskundigheid krijgt meer
en meer vorm
om de rol, positie en zichtbaarheid van risicodeskundigheid in ons land te
versterken, is onder auspiciën van het bestuur van de sector schade van het verbond
van verzekeraars dit jaar het platform risicodeskundigheid in het leven geroepen.
als uitvloeisel van zijn twee jaar geleden gepresenteerde ‘visie op veiligheid’,
heeft het verbond van verzekeraars behoefte aan visieontwikkeling op het gebied
van risicodeskundigheid. om dit te versterken, is het gewenst en noodzakelijk om
expertise van risicodeskundigen beter te (gaan) benutten door kennis te bundelen
en te delen.

RISICODESKUNDIGHEID

Geluidsmetingen conform het
bouwbesluit
het architectonisch bijzondere Bouwhuis, het onderkomen van de brancheorganisatie
voor de bouw- en infrabranche Bouwend nederland, vormde het passende decor
voor het laatste seminar van het jaar dat de Branchegroep opname (bouwkundig)
voor de ingeschrevenen organiseerde. het actuele onderwerp ‘geluidsmetingen
conform bouwbesluit’ trok met meer dan 50 geïnteresseerde opnamedeskundigen
bijna driekwart van alle ingeschrevenen naar zoetermeer.

BRANCHEGROEP OPNAME

Waarom slimme mensen soms domme
dingen doen!
de kop boven dit artikel vormde de intrigerende titel voor het seminar dat de
vakcommissie vervoer & transport van het geassocieerde register risicodeskundige
op 13 november jl. organiseerde bij Achmea in Apeldoorn. een titel die tevens de
nieuwsgierigheid én verwachtingen bij menig bezoeker ﬂink opschroefde, maar
die door de beide bij achmea werkzame inleiders – verkeerspsycholoog dr. adriaan
heino en senior riskmanager daisy Beijersbergen – meer dan werden waargemaakt.

VERVOER & TRANSPORT
— www.nivre.nl —
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op naar het vuurwerk
ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb het gevoel dat naarmate de jaren tellen de jaren
sneller voorbij lijken te gaan dan in mijn younger days. want, nu ik dit voorwoord schrijf, zijn we
net overgestapt van de ene nationale discussie – welke kleur past anno 2014 nog wel bij Zwarte
piet? – naar de volgende. de vraag die ons zo aan het einde van het jaar natuurlijk allemaal
bezighoudt is: wie mag waar en wanneer tijdens de jaarwisseling nog vuurwerk afsteken? voor
onze sector, die het nu eenmaal voor een belangrijk deel moet hebben van de schades, een
belangrijk gegeven.
of dat het enige ‘vuurwerk’ is dat we in 2015 als branche mogen verwachten, is ongewis en laat
in elk geval mijn ‘glazen bol’ niet duidelijk zien. laten we hopen dat het nieuwe jaar voldoende
werk voor ons allen met zich mee zal brengen. wat het nivre betreft, ben ik daar niet echt bang
voor. zoals het er nu uitziet, lijkt het komende jaar minstens zoveel werkzaamheden met zich
mee te brengen dan het afgelopen jaar. Kortom, er is ook in 2015 voldoende werk aan de winkel
voor het bestuur, de branchebesturen en het secretariaat.
nu 31 december met rasse schreden nadert, is dat natuurlijk een uitgelezen moment om even
terug te blikken op het afgelopen jaar. 2014 was voor de niVre-organisatie een belangrijk jaar.
een jaar waarin de in 2012 ingezette nieuwe structuur zich verder heeft gemanifesteerd.
op 13 november hebben we binnen de genoemde nieuwe structuur de eerste wisseling
gekregen van de bestuursvoorzitter ‘nieuwe stijl’. na twee jaar de kar van het nivre-bestuur
te hebben getrokken heeft peter van es de voorzittershamer overgedragen aan Jeroen Fröhlich.
tegelijkertijd is george oostrom aangetreden in de functie van vicevoorzitter en wordt per 1
januari 2015 ook de lang niet bezette portefeuille ‘marketing & communicatie’ ingevuld in de
persoon van Hans coﬀeng. Daardoor kunnen we in 2015 met vliegende start los gaan met een
volledig bestuur.
mutaties hebben zich ook in diverse branchebesturen voorgedaan en dat zal het komende jaar
niet anders zijn. immers, de zittingstermijnen lopen bij meerdere bestuurders ten einde en zij
zullen statutair plaats moeten maken voor een nieuwe generatie bestuursleden. twee van hen
wil ik er uitlichten: rini withagen, die na maar liefst tien jaar is afgetreden als voorzitter van het
branchebestuur personenschade, alsook voorzitter mr. lex westerman, een van de stuwende
krachten binnen het geassocieerde register coördinator Fraudebeheersing.
het vertrek van bestuursleden zorgt altijd een beetje voor gemengde gevoelens. enerzijds is het
jammer dat je hierdoor mensen met kennis, kunde en ervaring kwijtraakt; anderzijds maakt dat
de weg vrij voor ‘vers bloed’, een nieuwe lichting bestuursleden die vol elan en met een frisse
kijk op zaken nieuwe ideeën en impulsen aan de branchebesturen kunnen toevoegen.
rest mij u en uw dierbaren langs deze weg, mede namens mijn collega-bestuursleden en
medewerkers van het niVre, ﬁjne feestdagen toe te wensen en privé een gezond en schadevrij
jaar en zakelijk een voorspoedig en – als het even kan – een schadevol 2015.

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

henk grootkerk
directeur

dit nummer is tot stand gekomen met
medewerking van jolanda Boogerd,
raphaël drent, jo hendriks, Astrid Oosthof
en jan van Stigt Thans.
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Rendez Vous d’Expertise 2015:
op 31 maart in Jaarbeurs Utrecht
noteert u alvast in uw agenda: de volgende editie van ons jaarlijkse
rendez-Vous d’expertise vindt volgend jaar plaats op dinsdag 31 maart
a.s. plaats van handeling is wederom de Jaarbeurs in Utrecht. De oﬃciële
uitnodiging en programma worden tijdig aan eenieder toegestuurd.

vergadering op 3 december jl. heeft hij de voorzittershamer
overgedragen aan peter van den Bedem (van ameyde), die het
voorzitterschap een jaar zal vervullen.
het branchebestuur personenschade bestaat behalve uit van Bedem
verder uit mr. drs. robert andriessen (andriessen expertise), martin
de haan (cunningham lindsey) en mr. maarten van der linden (axell
claims). er is een vacature voor één bestuurszetel.
zowel withagen als de eerder dit jaar vertrokken richard tijink
(europrotector) hebben voor hun grote betrokkenheid en langdurige
inzet voor het nivre als dank een zilveren erespeld van het nivre
en een sculptuur getiteld ‘chapeau’ ontvangen. datzelfde kreeg ook
wim snijders (snijders expertise) voor zijn jarenlange verdiensten als
bestuurslid van het branchebestuur scheepvaart en techniek.

Hans Coffeng (CED) treedt toe
tot NIVRE-bestuur

Marlou Schellekens volgt Lex
Westerman op als voorzitter
Branchebestuur Register
Coördinatoren Fraudebeheersing
tijdens de recente vergadering van het bestuur van het geassocieerde
register coördinatoren Fraudebeheersing (rcF) van het niVre op 17
november jl. heeft voorzitter lex westerman de voorzittershamer
overgedragen aan marlou schellekens. zij is in het dagelijks leven
actief als operationeel onderzoeker / coördinator Fraudebeheersing
afdeling speciale zaken bij verenigde assurantiebedrijven nederland.
schellekens zal de rol van voorzitter ad interim voor haar rekening
nemen voor het komende jaar.
Lex Westerman, die de afgelopen 20 jaar werkzaam was bij het Verbond
van verzekeraars als adviseur criminaliteitsbeheersing & publiekprivate samenwerking, gaat medio januari 2015 het Verbond van
verzekeraars verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. als gevolg van zijn vertrek bij het verbond is hij niet langer
verbonden aan het bestuur van het rcF.

Zilveren erespelden voor
Rini Withagen, Richard Tijink
en Wim Snijders

na gedurende tien jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd
van het branchebestuur personenschade, is rini withagen (groot
letselschade) afgetreden als voorzitter. tijdens de recente bestuurs-

Hans coﬀeng, ceo bij ceD, treedt per
1 januari 2015 toe tot het bestuur van
het nederlands instituut van registerexperts (nivre) als portefeuillehouder
‘marketing en communicatie’. met zijn
aantreden is de laatste zetel in het
nivre-bestuur, die bijna een jaar vacant
was, ingevuld.

het nivre is zeer content met de komst
van coﬀeng. “Wij zijn ervan overtuigd
dat hij met zijn ervaring, know how en speciﬁeke expertise de juiste
man op de juiste plek is en invulling kan geven aan onze doelstellingen
op deze terreinen: de communicatie en marketing meer richten op
waar wij als organisatie voor staan en het instituut meer bekendheid te
geven, juist buiten onze markt en de stakeholders.”

Drie sessies Cursus
‘De psychologie van het
schadespel’ in februari

onder auspiciën van het Branchebestuur Brand van het nivre vinden
op 3, 5 en 12 februari a.s. sessies plaats van de cursus ‘De psychologie
van het schadespel’. de dagcursus, die speciaal voor het nivre is
ontwikkeld in samenwerking met Bleeker training & advies, vindt van
09.00 uur tot 16.00 uur plaats in het Bouw & infra park in harderwijk.
Het doel van deze eendaagse training is het eﬀectief kunnen
communiceren onder spanning en het leren de ‘angels’ uit een gesprek
te halen. tijdens het programma komen de volgende onderwerpen aan
bod: herkennen van gedrag, beïnvloeden van jezelf; je eigen spanning
en beïnvloeden van de ander; emotie en agressie. het programma
heeft een interactief en – door het werken met een acteur – ook een
levensecht karakter.
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Jeroen Fröhlich volgt Peter van Es op als voorzitter van het NIVRE

we moeten met elkaar de moed
hebben om veranderingen
te omarmen
“Als je me nu zou vragen wanneer ik tevreden ben over mijn
functioneren als NIVRE-voorzitter, dan is dat wanneer wij als
NIVRE-bestuur binnen mijn ambtstermijn van twee jaar een visie
hebben ontwikkeld over de (nieuwe) rol van de schade-expert in de
sterk veranderende wereld. En dat opdrachtgevers weten waar het
NIVRE en de Register-Expert voor staan en wat onze meerwaarde
is. Al die zaken moeten we met z’n allen veel meer over de bühne
brengen.” Aan het woord is Jeroen Fröhlich, in het dagelijks leven
CEO bij Cunningham Lindsey, die medio november Peter van Es
is opgevolgd als voorzitter van het NIVRE. Een interview met een
ambitieuze, maar ook reële man. “We moeten met elkaar de moed
hebben het verleden los te durven laten en de vele ingrijpende
veranderingen die eraan komen, omarmen.”

zonder verleden, geen toekomst, luidt een bekend gezegde,
dat zeker ook op het nivre van toepassing is. Fröhlich zegt
daar met veel voldoening en trots op terug te kijken. zo ook
op de afgelopen twee jaar, waarin het nieuwe bestuur met
veel zaken aan de slag is gegaan. “Feit is dat we vooral intern
gericht zijn geweest. een bewuste keuze overigens, omdat dit
nodig was. daarbij hebben we belangrijke stappen gezet op
het gebied van de eerste pijler van ons bestaansrecht: kennis
en opleidingen. zo is er meer uniformiteit aangebracht in
zowel de opleidings- en toelatingseisen van de ingeschrevenen in alle branchegroepen als in het systeem dat wordt
gehanteerd voor de permanente educatie. daarnaast hebben
we normen neergezet voor integriteit en onafhankelijkheid,
onder meer door alle ingeschrevenen eens in de twee jaar
een verplichte kennisbijeenkomst over ethiek te laten
volgen.”
tijdens de speciale bijeenkomst waarop hij de voorzittershamer kreeg overhandigd, had de nieuwe nivre-voorzitter
dan ook een mooi dankwoord in petto voor zijn voorganger
peter van es. “hij is iemand die in staat is over de schutting
van zijn eigen tuin heen te kijken en kan daardoor de wereld
om ons heen in een breder perspectief plaatsen. mede door
zijn passie, beleving en geloof in vakmanschap hebben we
als nivre belangrijke stappen vooruit kunnen zetten, ook
op andere terreinen dan opleidingen en kennis. Juist in deze
38
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Jeroen Fröhlich: “We moeten zowel de meerwaarde van het NIVRE als
instituut als die van de ingeschreven experts, opnamedeskundigen en
toedrachtonderzoekers nóg meer dan voorheen over de bühne brengen, zowel
naar opdrachtgevers, beleidsmakers bij overheid en toezichthouder als naar
de eindklant/consument. Ik ga me daar persoonlijk als voorzitter de komende
tijd nadrukkelijk mee bezighouden.”

fase van veranderingen waarin de samenleving – en ook de
markten waarin wij opereren – verkeren was hij de juiste man
op de juiste plek.”

blik vooruit
tot zover het verleden. het gesprek met Fröhlich staat dan
ook vooral in het teken van de toekomst: van het nivre,
maar ook van het vak van schade-expert. het belang van
de verzekeringsbranche wordt volgens de nieuwe nivrevoorzitter geregeld onderschat en ook wat onderbelicht.
“verzekeringen vormen een van de belangrijkste
smeermiddelen voor de economie. zonder verzekering of
hypotheek kopen mensen geen huis en kunnen bedrijven
geen nieuwe fabrieken opzetten en nieuwe producten
ontwikkelen of op de markt zetten. Bij schade, het moment

waarop mensen en bedrijven deskundige hulp het meest
nodig hebben, kunnen wij als register-experts een
belangrijke rol vervullen. zowel in het rationele deel van
het schadeproces als bij de doorgaans wat minder belichte
emotionele aspecten.”
met het oog hierop erkent Fröhlich dat de expertisebranche
wat het rationele schadeproces betreft de hand ook wel een
beetje in eigen boezem mag steken. “de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat wij als bedrijfstak in zijn geheel te weinig en
te laat hebben ingespeeld op de veranderingen in de markt
en samenleving, de wensen van opdrachtgevers en de
technologische veranderingen. wat dat laatste betreft, zien
we pas de laatste twee, drie jaar concrete veranderingen en
verbeteringen bij de bureaus.” hoewel expertisebureaus
volgens hem ontegenzeggelijk nóg eﬃciënter kunnen
werken en zo kosten kunnen besparen, zit daar volgens hem
wel een ondergrens aan. “als je je focust op kosten, dan
reduceer je kwaliteit; als je je focust op kwaliteit, reduceer
je kosten. het gaat uiteindelijk om een hoge kwaliteit en
eindklanttevredenheid. zeker in de huidige door sociale
media gedomineerde wereld zijn die doorslaggevend. dat
zullen we onze opdrachtgevers moeten blijven voorhouden.”

toekomstige rol expert
wat kunnen de ingeschrevenen en de markt van de nieuwe
voorzitter van het nivre en zijn collega-bestuursleden
de komende jaren verwachten? “dat is, al zeggen we het
zelf, best veel”, steekt Fröhlich van wal. hij noemt twee
speerpunten. “enerzijds blijven we ons sterk maken voor
onze kernfunctie van kennis- en opleidingsinstituut. we zijn
op onze vakgebieden dé ontmoetingsplaats waar kennis en
ervaringen kunnen worden gedeeld. dat moeten we blijven
koesteren. daarnaast is het zaak dat we zowel de meerwaarde
van het nivre als instituut als die van de ingeschreven
experts, opnamedeskundigen en toedrachtonderzoekers
nóg meer dan voorheen over de bühne brengen, zowel
naar opdrachtgevers, beleidsmakers bij overheid en
toezichthouder als naar de eindklant/consument. ik ga me
daar persoonlijk als voorzitter de komende tijd nadrukkelijk
mee bezighouden.”
daarnaast gaat het nivre-bestuur onder leiding van zijn
nieuwe voorzitter zich nóg meer dan voorheen focussen op
de (toekomstige) rol van de schade-expert in de momenteel
snel veranderende wereld. “de samenleving verandert in
rap tempo. hetzelfde zal gelden voor de markten waarin
we actief zijn en daarmee ook onze rol in het schadeproces.
want dat die rol verandert, daar zal iedereen rekening mee
moeten houden. vakkennis is en blijft belangrijk, maar het

Onze rol in het schadeproces
verandert, daar zal iedereen rekening
mee moeten houden
wordt een basisvoorwaarde. die moet gewoonweg uitstekend
zijn. onze meerwaarde en onderscheidend vermogen, zowel
collectief als individueel, komen daardoor op andere vlakken
te liggen, zoals empathie/omgaan met emoties, integriteit,
communicatief vermogen, fraudedetectie en regres. voor
mij persoonlijk is mijn voorzitterschap alleen geslaagd te
noemen als we als bestuur uiterlijk eind 2016 een visie
hebben ontwikkeld op de toekomstige rol van de schadeexpert.”

toekomst
hoe ziet de toekomst van de expert en de expertisebranche
eruit?, vroegen we Fröhlich tot slot. zijn antwoord: “ik voorzie
een verdere segmentering tussen enerzijds de relatief
kleinere schades die snel en eﬃciënt kunnen worden
afgewikkeld en anderzijds de meer diﬀuse schades die
om gespecialiseerde kennis vragen. wat gaat de toekomst
brengen? door betere detectie en preventie, intelligente
technologie die ons deels vervangt, zullen er minder schaden
ontstaan. en er zullen nieuwe complexe schaden ontstaan, in
gebieden die we nu (nog) niet beheersen”, aldus Fröhlich.
“ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat over
vijf jaar minder ingeschrevenen in het nivre-register staan
dan nu. daarbij zal het dé uitdaging als branche zijn om
voldoende geëquipeerde capaciteit over te houden om
grote calamiteiten snel en adequaat aan te kunnen pakken.
als bureaus zijn we natuurlijk concurrenten, maar dat
neemt niet weg dat we tal van zaken gezamenlijk moeten
aanpakken. zoals onze bekendheid en meerwaarde, imago,
professionaliteit en last but not least de aanwas van jonge
nieuwe instromers. ook daarin willen we als nivre een
voortrekkersrol vervullen.” l

Het nieuwe bestuur
Het NIVRE-bestuur bestaat de komende twee jaar uit voorzitter Jeroen Fröhlich
(Cunningham Lindsey), vice-voorzitter George Oostrom (Crawford & Company),
penningmeester Wilco van Schijndel (Troostwijk Expertises) en de portefeuillehouders Hans de Hoog (Lengkeek, Laarman & De Hosson, werkgeversbelang), Paul
Schenk (DEKRA Automotive, toelating/opleiding) en Gerrit Taal (Vanderwal &
Joosten, PE/seminar). Er is momenteel een vacature voor de portefeuillehouder
marketing en communicatie.
— www.nivre.nl —
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“Ik ben iemand die graag iets wil nalaten”

george oostrom
benoemd tot vice-voorzitter niVre en neemt
over twee jaar de voorzittershamer over
George Oostrom, managing director Benelux & France bij
Crawford & Company, is tijdens een speciale bijeenkomst van
het NIVRE-bestuur benoemd tot vice-voorzitter van het NIVRE. Hij
volgt daarmee Jeroen Fröhlich op, die na twee jaar deze functie
te hebben vervuld, de komende twee jaar de voorzittersfunctie zal
vervullen als opvolger van Peter van Es. Geheel in lijn met de twee
jaar geleden ingegane nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur
binnen het NIVRE, zal Oostrom in 2016/2017 de voorzittershamer
overnemen van Fröhlich. Een nadere kennismaking.
oostrom zegt het als een eer te ervaren gevraagd te
zijn voor een functie binnen het nivre-bestuur. “ik ben
iemand die graag iets wil nalaten met alles wat ik doe.
dat geldt voor mijn bedrijf, maar ook voor het nivre. wat
dat betreft kan het momentum niet mooier zijn. we staan,
zowel in de samenleving als in de expertisebranche, voor
ingrijpende, ja zelfs revolutionaire veranderingen. denk
aan de technologische mogelijkheden, maar ook aan de
ontwikkelingen binnen de ﬁnanciële sector. naar mijn
mening zullen de komende jaren dan ook bepalend zijn hoe
de toekomst eruit gaat zien. alles gaat veranderen, ook onze
branche. daarvan ben ik overtuigd. ik vind het een enorme
uitdaging om daarbij te kunnen zijn en aan die ontwikkeling
mede invulling te mogen geven voor onze beroepsgroep.”

Vele slagen te maken
oostrom zegt zich er terdege van bewust te zijn dat er de
komende jaren veel van hem en zijn collega-bestuursleden
wordt gevraagd. “ik heb respect voor wat er tot dusver door
het nivre is gedaan. er is fantastisch werk verricht, met name
op het gebied van kennis en opleidingen. maar er zijn op
tal van fronten nog vele slagen te maken. daar moeten we
zelf ook kritisch en met een open mind naar blijven kijken.
kortom, we zullen de komende jaren onze mouwen moeten
opstropen.”
Behalve de reeds genoemde veranderingen blijven volgens
hem zaken als kennis/opleidingen, compliance en ethiek
belangrijke aandachtsgebieden binnen het bestuur.
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George Oostrom: “De komende jaren zullen bepalend zijn hoe de toekomst
eruit gaat zien. Alles gaat veranderen, ook onze branche.”

“daarnaast zal nog meer dan voorheen is gedaan naar buiten
toe – markt, toezichthouder en eindklant – moeten worden
uitgedragen wat het nivre zoal doet, waar het instituut
voor staat en wat de meerwaarde van register-experts is”,
benadrukt oostrom, die binnen het bestuur compliance,
ethiek, de geschillencommissie en de toepassing van
de gedragsregels als primaire aandachtsgebieden heeft.
“ik zal me er vol voor inzetten en daarnaast zal ik me de
komende vier jaar samen met mijn bestuurscollega’s sterk
maken voor een adequaat antwoord op de vele ingrijpende
veranderingen die ons te wachten staan. daarin zal het nivre
een voortrekkersrol moeten vervullen. lk ben van mening dat
we daarvoor als nivre-bestuur momenteel een goed team
tot onze beschikking hebben dat elkaar prima aanvult.” l

Bijna driekwart ingeschrevenen Branchegroep Opname aanwezig
in het Bouwhuis

geluidsmetingen
conform het bouwbesluit
Het architectonisch bijzondere Bouwhuis, het onderkomen van de brancheorganisatie voor de bouwen infrabranche Bouwend Nederland, vormde het
passende decor voor het laatste seminar van het jaar
dat de Branchegroep Opname (bouwkundig) voor de
ingeschrevenen organiseerde. Het actuele onderwerp
‘Geluidsmetingen conform bouwbesluit’ trok met meer
dan 50 geïnteresseerde opnamedeskundigen bijna
driekwart van alle ingeschrevenen naar Zoetermeer.
Een interessante bijeenkomst, die duidelijk maakte dat
wanneer alle bedrijven en instanties zich daadwerkelijk
zouden conformeren aan het Bouwbesluit, dat een enorme
hoeveelheid extra werk met zich zou meebrengen voor de
beroepsgroep.
in het Bouwbesluit van oktober 2010 wordt het lawaai van
bouwwerkzaamheden bij woningen aan banden gelegd. om aan te
tonen dat door de betreﬀende bouwer/aannemer hierbij wordt voldaan
aan de regels, is continu meten van het hiermee gepaard gaande geluid
gewenst. gastspreker Bas möllenkramer van möllenkramer training
(links op de foto) legde uit hoe de eisen van het bouwbesluit dienen
te worden geïnterpreteerd en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn
voor de bouw. pieter Blanckaert, sales manager bij norsonic Benelux,
lichtte de werkwijze van enkele meetapparaten toe.
volgens möllenkramer wordt in de circulaire Bouwlawaai uitgegaan
van een bouwduur van 60 dagen en dient over de gehele termijn
tussen 07.00 uur en 19.00 uur de dagwaarde van het zogeheten
langetijdgemiddelde beoordelingsniveau te worden gemeten volgens
de handleiding meten en rekenen industrielawaai (hrmi). daarbij
dient lang genoeg te worden gemeten om incidentele invloeden buiten
te sluiten. “door bewaking van kalibratie, kennis en deskundigheid krijg
je zekerheid.”

Uitgangspunten voor geluidsmetingen
als uitgangspunt voor geluidsmetingen wordt gehanteerd dat de
dagwaarde lager dient te zijn dan 60 dB(a), een geluid dat volgens
möllenkramer te vergelijken is met een geluid dat wordt geproduceerd
als twee mensen op een meter afstand met elkaar praten. wordt die
grens niet overschreden, dan is de maximale blootstellingsduur voor
omwonenden onbeperkt. is de dagwaarde hoger dan 60 dB(a), dan is
die maximale blootstelling van kortere duur. voor activiteiten die een
dagwaarde veroorzaken van meer dan 60 dB(a) zijn ten hoogste 50
dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen de dagwaarde meer

dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag de dagwaarde maximaal
15 dagen hoger zijn dan 70 dB(A). De dagwaarde bij gevels van woningen
mag maximaal vijf dagen tussen de 75 en 80 dB(A) bedragen. Bouwen
met een daggemiddelde van meer dan 80 dB(A) is niet toegestaan.
de spreker maakte zijn gehoor er daarnaast op attent dat indien er
sprake is van impulsgeluiden, te vergelijken met het geluid van heien
of het geregeld op een aambeeld slaan, de gemeten waarde met 5 dB(a)
dient te worden vermeerderd. ook wees hij op de stelregel dat bij drie
decibel meer of minder altijd sprake is van een verdubbeling of een
halvering. “Wanneer een apparaat bijvoorbeeld 80 dB(A) aan geluid
produceert en je zet daar een soortgelijk tweede apparaat naast, dan
zal een meting niet leiden tot het dubbele aantal decibels, maar tot
83 dB(A). Dat impliceert dat wanneer je er door maatregelen in slaagt
het aantal decibels met drie te verlagen, je dan twee keer zo lang kunt
bouwen”, aldus möllenkramer, die in dit verband de aanwezigen wees
op de website www.geluidkalibratie.nl.
zowel de presentatie van möllenkramer als die van pieter Blanckaert
over de verschillende soorten meetapparatuur en de werkwijze
ervan, leidden tot een levendige discussie met de aanwezige
risicodeskundigen. een nuttig advies van laatstgenoemde was de relatie
met het weer. “zware wind (boven 5 m/sec) en neerslag beïnvloeden
(lees: verhogen) het geluidsniveau en daarom kan hierbij beter niet
worden gemeten.” tijdens de discussie werd ook aandacht besteed
aan de verhoogde kans op aansprakelijkheidsclaims die kunnen
voortvloeien uit het Bouwbesluit als gevolg van materiële schade, maar
ook vanwege gederfd woongenot en/of ziekte of andere vorm van
hinder door geluidsoverlast. het Bouwbesluit kan leiden tot extra werk
voor opnamedeskundigen, temeer daar volgens enkele aanwezigen
de beroepsgroep momenteel slechts betrokken wordt bij ongeveer
10% van alle bouwwerkzaamheden waarbij conform het Bouwbesluit
monitoring van het geluid voor omwonenden gewenst is. kortom, werk
aan de winkel voor de nalevingsautoriteiten. l
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Drs. Peter Peeters (links) en drs. Marko van Leeuwen: “Het is de bedoeling dat het Platform Risicodeskundigheid uitgroeit tot hét aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot
risicodeskundigheid, zowel voor bedrijven en organisaties uit de verzekeringsbranche als daarbuiten.”

Platform risicodeskundigheid
krijgt meer en meer vorm
Om de rol, positie en zichtbaarheid van risicodeskundigheid in ons
land te versterken, is onder auspiciën van het bestuur van de Sector
Schade van het Verbond van Verzekeraars dit jaar het Platform
Risicodeskundigheid in het leven geroepen. Als uitvloeisel van
zijn twee jaar geleden gepresenteerde ‘Visie op Veiligheid’, heeft
het Verbond van Verzekeraars behoefte aan visieontwikkeling op
het gebied van risicodeskundigheid. Om dit te versterken, is het
gewenst en noodzakelijk om expertise van risicodeskundigen beter
te (gaan) benutten door kennis te bundelen en te delen. “Daartoe
willen we de circa 250 risicodeskundigen in ons land, werkzaam
in verschillende gremia en branches, samenbrengen”, lichten
drs. Peter Peeters en drs. Marko van Leeuwen, resp. voorzitter en
secretaris van het Platform Risicodeskundigheid toe. Het Register
Risicodeskundige blijft als onafhankelijk kwaliteitslabel opereren
onder beheer van het NIVRE, zij het als geassocieerd register.
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het platform risicodeskundigheid kent een zevenkoppig
bestuur, dat zichzelf aanduidt als ‘kwartiermakers’. naast
de reeds genoemde peter peeters, in het dagelijks leven
werkzaam als manager achmea risicoanalyse en preventieadvies, en marko van leeuwen, beleidsadviseur bij het
verbond van verzekeraars, zijn dat peter doorn (delta lloyd),
gerard kerkman (hdi-gerling), martijn kommer (allianz
nederland), rené nobels (tvm) en maarten prins (achmea).
daarbij fungeert peeters, voorzitter van het branchebestuur
van het geassocieerde register risicodeskundige van het
nivre, als ‘linking pin’ tussen het platform risicodeskundigheid en het branchebestuur. op zijn beurt heeft van leeuwen
namens het verbond als adviseur zitting in het bestuur van het
geassocieerde register risicio deskundige. daarvan maken
tevens deel uit gert-Jan van driesum (nn), peter koetsier
(achmea agro), gerard van riet (Bovemij verzekeringen) en
alex van der wijk (achmea).

Vreemde eend
dat het register risicodeskundige is omgezet naar een
geassocieerd register vinden peeters en van leeuwen op zich
een logische en begrijpelijke keuze. “het is nu eenmaal een
gegeven dat circa 80% van de risicodeskundigen werkzaam
is bij verzekeraars. mede daardoor vormt de branchegroep
risicodeskundigen een beetje een vreemde eend in de nivrebijt en past zij uit dien hoofde beter bij een instituut als het
platform risicodeskundigheid dat onder auspiciën van het
verbond van verzekeraars ressorteert”, aldus eerstgenoemde.
“zeker nu het verbond van verzekeraars van risico’s en
veiligheid nadrukkelijk een agenda- en beleidspunt heeft
gemaakt. dat blijkt onder meer uit het feit dat binnen
het verbond het onderwerp veiligheid/risico-inzicht
wordt opgepakt en er inmiddels diverse Safety Deals met
publiek - en private partijen zijn gesloten, zoals trials
(rijvaardigheid jongeren), woningovervallen, het convenant
stalbranden en de checklistbrand.nl”, vult van leeuwen
aan. “al die activiteiten gebeuren echter nog te veel op ad
hoc basis, versnipperd over de verschillende branches
(aansprakelijkheid, agrarisch, brand, criminaliteit, mkb, motor
en transport) en doorgaans zonder enige samenhang. daar
willen we met het platform verandering in brengen en het
onderwerp veiligheid en risicodeskundigheid centraler en op
een meer gestructureerde manier aanpakken. op die manier
kunnen we vanuit het verbond alle ideeën op het gebied
van preventie en risicodeskundigheid centraal bundelen en
kunnen we nadrukkelijker de prioriteiten in de activiteiten op
het gebied van preventie en risicodeskundigheid bepalen.”

ambitieuze plannen
de beide bestuursleden van het nieuwe platform
risicodeskundigheid zijn dan ook ambitieus. “het is de
bedoeling dat het platform uitgroeit tot hét aanspreekpunt
voor alle zaken met betrekking tot risicodeskundigheid, zowel
voor bedrijven en organisaties uit de verzekeringsbranche als
daarbuiten”, benadrukt van leeuwen. “daartoe zullen we ook
contact leggen, onderhouden en bevorderen met organisaties
als aspo, het ccv (centrum voor criminaliteitspreventie
en veiligheid), nen en kiwa, onder meer over een actieve
bijdrage van risicodeskundigen in normcommissies en
(tijdelijke) themawerkgroepen, zoals dweil (waterschades
door leidingbreuk), inspectieprotocol vier (verzekeraars
inspectie elektrotechnische risico’s) en stalbranden.”
het samenbrengen van risicodeskundigen uit diverse gremia
is een andere doelstelling van het platform. “daarmee willen
we, vanuit de gedachte dat informatie pas kennis is als je
die met elkaar deelt, de onderlinge uitwisseling van kennis

Informatie is pas kennis als
je die met elkaar deelt
en ervaringen stimuleren. Bijvoorbeeld door vanuit het
platform twee of drie plenaire bijeenkomsten te organiseren
en door over bepaalde onderwerpen themabijeenkomsten
te organiseren of werkgroepen in het leven te roepen,
zoals brandveiligheid, waterschade en preventie transport.
door al deze activiteiten willen we bevorderen dat
specialisten op bepaalde risicogebieden elkaar makkelijker
kunnen vinden”, vertelt peeters. “vanuit het platform zal
ook de kwaliteitsborging worden aangestuurd, zoals de
toelatingseisen en de voorwaarden waaraan ingeschreven
risicodeskundigen dienen te voldoen op het gebied van
de permanente educatie. de uitvoering wordt bewust
overgelaten aan het onafhankelijke kwaliteitsregister van
het nivre. door de aanwezigheid van zowel marko van
leeuwen als ikzelf in de besturen van zowel het platform
risicodeskundigheid als het register risicodeskundige zijn
we ervan overtuigd daadwerkelijk een goede onderlinge
samenwerking te kunnen realiseren.”

wanneer tevreden?
wanneer zijn jullie tevreden, luidde de slotvraag aan
peeters en van leeuwen. laatstgenoemde antwoordt:
“vooropgesteld, er is inmiddels al heel wat bereikt.
het platform risicodeskundigheid is er, we hebben de
risicodeskundigen in kaart gebracht en geënquêteerd en
de eerste platformbijeenkomsten zijn achter de rug. de
reacties van de risicodeskundigen zijn ronduit enthousiast
te noemen. het is nu zaak onze doelstellingen daadwerkelijk
te verwezenlijken. zoals het versterken van de rol, positie en
zichtbaarheid van risicodeskundigheid. en er concreet voor te
zorgen dat we risicodeskundigen werkzaam in verschillende
gremia binnen en buiten de verzekeringsbranche echt samen
weten te brengen, teneinde het gewenste onderling delen
van kennis te bevorderen en een bijdrage te leven aan een
veiligere samenleving.”
peeters vult aan: “twee derde van de werkzaamheden van
risicodeskundigen hebben betrekking op brandgebied. Branden inbraakveiligheid en het voorkomen van waterschade. we
zijn tevreden als we erin slagen te bevorderen dat we vooral
de risicodeskundigen vanuit de andere branches – agrarisch,
aansprakelijkheid, motor en transport – aan het platform
weten te binden en dat de specialisten uit de verschillende
werkgebieden elkaar beter en makkelijker kunnen vinden.” l
— www.nivre.nl —
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waarom slimme mensen soms
domme dingen doen!

De kop boven dit artikel vormde de intrigerende titel voor het
seminar dat de vakcommissie Vervoer & Transport van het
geassocieerd Register Risicodeskundige op 13 november jl.
organiseerde bij Achmea in Apeldoorn. Een titel die tevens de
nieuwsgierigheid én verwachtingen bij menig bezoeker – de
journalist incluis – ﬂink opschroefde, maar die door de beide bij
Achmea werkzame inleiders – verkeerspycholoog dr. Adriaan Heino
en senior riskmanager Daisy Beijersbergen – meer dan werden
waargemaakt. De gemiddelde score van een 4,8 op een schaal
van vijf, die de risicodeskundigen het seminar gaven, bevestigt
dat. De sprekers gaven hun gehoor een blik in het brein van zowel
de particuliere als bedrijfsmatige chauﬀeur/automobilist en aan
de hand daarvan een verklaring waarom slimme mensen – in het
verkeer maar ook daarbuiten – soms domme dingen doen. “We
zitten geregeld ‘bewusteloos’ achter het stuur.”
heino zette aan het begin van de bijeenkomst meteen de toon.
“iedereen weet dat deelname aan het verkeer risico’s met
zich meebrengt en dat alertheid achter het stuur geboden is.
hoe is het dan te verklaren waarom ‘we’ tijdens het autorijden
geregeld gevaarlijk gedrag vertonen als telefoneren, sms’en
of whatsappen? wie heeft het niet meegemaakt dat hij of zij
in de auto ongemerkt een bepaald punt al gepasseerd is?
dat komt omdat we heel vaak ‘bewusteloos’ achter het stuur
zitten. we rijden het overgrote deel zonder na te denken op
‘de automatische piloot’, misschien wel 90 tot 95% van de
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tijd, en zijn vaak onbewust met onze gedachten bij andere
dingen.”

Veiligheidsijsberg
achmea’s verkeerspsycholoog lichtte de circa 40 aanwezige
risicodeskundigen onder meer de veiligheidsijsberg toe.
daarvan wordt het bekende topje van de ijsberg gevormd
door het aantal dodelijke verkeersslachtoﬀers, die in ons
land al vele jaren lang, op een kleine ‘hub’ in 2011 na, een
neerwaartse lijn vertoont. in 2013 werden in nederland 570
verkeersdoden geregistreerd, 70 minder dan de 640 in 2010.
“de daling is behalve aan een aantal verkeersmaatregelen
ook toe te schrijven aan de veiliger geworden auto’s en de
verbeterde medische zorg.“
ook in het topje van de ijsberg zitten de ongevallen met
ernstig gewonde verkeersdeelnemers. dit aantal schommelt
de afgelopen drie, vier jaar rond de 19.000 à 20.000.
“nederland behoort op verkeersgebied al jaren tot de veiligste
landen in europa”, aldus heino, die het aantal verkeersdoden
en -letsels als ‘scary’ cijfers bestempelt. “mijn ambitie is dan
ook de verkeersveiligheid te bevorderen en uiteraard juich
ook ik de beweging toe die ‘van de nul een punt maakt’. het
realiseren van nul verkeersdoden is misschien niet haalbaar,
maar moet wel het streven zijn.”
naast de calamiteiten in de top omvat de veiligheidsijsberg
verder de ongevallen met grote en kleine materiële schade

We zitten heel vaak
‘bewusteloos’ achter het
stuur en rijden voor 90 tot
95% op de automatische
piloot
en de bijna-ongelukken. naarmate de ernst van de gevolgen
afneemt, wordt de ijsberg breder.

meer registreren
volgens de verkeerspsycholoog zijn er op veiligheidsgebied
de nodige stappen te maken. hij ziet in een betere registratie
van de kleinere aanrijdingen een belangrijk middel om dit
doel te bereiken. “als je de oorzaken van de verschillende
verkeersongevallen analyseert, valt op dat er in feite niet
veel verschil is in de manier waarop deze ontstaan. aan
ongevallen met zwaar letsel en grote materiële schade
liggen in grote lijnen dezelfde oorzaken ten grondslag dan
aan de bijna-ongevallen en ongelukken met licht letsel
of een laag materieel schadebedrag. omdat dodelijke
verkeersongevallen relatief weinig voorkomen, kun je er
niet of nauwelijks lering uit trekken. daarom doen politie,
veiligheidsinstanties en bedrijven er verstandig aan ook van
de kleinere verkeersincidenten de toedracht te registreren
en waar mogelijk te analyseren, omdat zij daarmee inzicht
krijgen in het ontstaan van ongevallen. de eerste stap in
het voorkomen ervan, inclusief de grote ‘klappers’. kortom,
veiligheid begint met het serieus nemen van ‘het kleine
grut’”, verklaart heino.

Adriaan Heino

“autorijden vergt veel aandacht en concentratie, maar het
is nu eenmaal onmogelijk dat bestuurders continu voor
de volle 100 procent op het verkeer gefocust blijven. de
aandacht verschuift naar andere dingen, zoals het lezen
van allerlei informatie over de auto en het verbruik (vooral
bij vrachtwagenchauﬀeurs), (handsfree) telefoneren etc. zo
werkt het brein nu eenmaal. en dan gaat ‘de schuif’ van groen
geleidelijk meer en meer richting rood. dat hoeft op zich niet
erg te zijn als de situatie op de weg voorspelbaar is. maar
zodra dat verandert, bijvoorbeeld bij weersveranderingen of
drukker wordend verkeer en ﬁles, is het zaak de schuif weer
van ‘rood ’naar de groene kant op te krijgen”, aldus heino.

samen met de aanwezige risicodeskundigen liep hij de
meest voorkomende oorzaken van verkeersincidenten langs.
in willekeurige volgorde passeerden daarbij veel zaken de
revue: aﬂeiding, een (te) strakke planning, (het omgaan met)
stress (kokervisie/oogkleppen, meer bereid risico’s te nemen),
de thuissituatie, ﬁnanciële sores, de lichamelijke (ﬁtheid)
en geestelijke gesteldheid, competenties/vaardigheden,
alcohol/drugs/medicijnen (tragere reactie, zelfoverschatting/
risico-onderschatting) en (jeugdige) overmoed. “verkeersongelukken zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één
onder jongeren”, aldus de verkeerspsycholoog.

hoe kun je het rij- en ander routinegedrag van mensen
veranderen? de verkeerspsycholoog beaamt dat dit een
lastig karwei is. “mensen willen op zich best veranderen,
ook wat hun rijgedrag betreft, maar ze willen niet veranderd
worden. dat vergt een goede communicatie en zeker enig
psychologisch inzicht. als er al een gesprek komt tussen een
(directeur of afdelingschef van een) bedrijf en een chauﬀeur
van een bestel- of vrachtwagen over hoe een schade heeft
kunnen ontstaan en in het vervolg kan worden voorkomen,
dan ontaardt dit al snel in een (gevoel van) veroordeling.
mijn tip aan bedrijven: toon respect voor het vakmanschap
van de ander, ga zelf wat meer in de vraagmodus zitten en
laat de ander zoveel mogelijk aan het woord. luister wat de
ander vertelt over hoe een en ander heeft kunnen gebeuren
en wees behulpzaam, bijvoorbeeld door te vragen wat jij als
leidinggevende kunt doen om incidenten in de toekomst
te voorkomen”, aldus heino, volgens wie deze aanpak net
zo goed kan worden toegepast bij het bevorderen van de
(brand-, inbraak- en ongeval)veiligheid in bedrijven en het
terugdringen van het ziekteverzuim.

Van rood naar groen

e-driver

het bovenstaande maakt duidelijk dat de factor mens een
cruciale rol speelt bij het ontstaan van verkeersongevallen.

na het buﬀet voerde senior risicoadviseur Daisy
Beijersbergen het woord over e-Driver, een online trainings— www.nivre.nl —
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Mensen willen wel
veranderen, maar niet
veranderd worden
Daisy Beijersbergen

en informatieplatform dat zich richt op veilige en duurzame
verkeersdeelname en slimmere mobiliteit van werknemers.
“hiermee bieden we organisaties management- en
mobiliteitstools om de veiligheidscultuur binnen hun bedrijf
te optimaliseren en zowel de brandstofkosten, co2-uitstoot
en de schadelast te reduceren.”
volgens achmea’s risicoadviseur is e-Driver gebaseerd op
(recente) wetenschappelijke inzichten over beïnvloeding
en onbewuste gedragssturing en heeft zich inmiddels in
de praktijk bewezen. “Bij bedrijven die hiermee werken,
is het personeel bij 15% minder verkeersongevallen
betrokken dan daarvoor. Bovendien heeft onderzoek van
tÜv rheinland uitgewezen dat, indien de implementatie
volgens de richtlijnen verloopt, het mogelijk is om al in het
eerste jaar een schadelastreductie te behalen van 30%. Bij
continuering in een driejarig traject blijkt het mogelijk de
schades tot 50% te reduceren. de besparing op brandstof
bedraagt gemiddeld 8,5% per jaar.”
hoe werkt het? Beijersbergen wijst op het driestappenplan.
“door middel van een scan wordt de veiligheidscultuur van
een bedrijf doorlopen, worden de probleemgebieden ten
aanzien van communicatie, operatie, organisatie en personeel
in beeld gebracht en aan de hand daarvan realtime adviezen
gegeven om de veiligheidscultuur verder te verbeteren.
desgewenst worden ook online trainingen gegeven aan
leidinggevenden om veilig gedrag bij de medewerkers te
verhogen.”

Het realiseren van nul verkeersdoden
is misschien niet haalbaar, maar moet
wel het streven zijn
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in stap 2 wordt aangegeven hoe medewerkers door
deelname aan een online trainings- en informatieplatform
hun inzicht kunnen vergroten in hoe schades ontstaan en
hoe zij in het vervolg deze kunnen voorkomen. tevens krijgen
zij tools aangereikt op basis waarvan zij zuiniger (minder
brandstofverbruik) en duurzamer (minder co2-uitstoot)
leren rijden. “door de interactieve en speelse aanpak – aan
de hand van een visuele kennis- en inzichtquiz – wordt een
aantoonbare hoge manier van kennisoverdracht gerealiseerd
en het risicobewustzijn bij de chauﬀeurs daadwerkelijk
verhoogd”, zegt Beijersbergen.
de laatste stap omvat het monitoren en borgen van resultaten:
hoe ontwikkelt zich de schadelast, het brandstofverbruik en
de vitaliteit? “met de schadetool kunnen snel en eenvoudig
schades worden geregistreerd en meldt het systeem
automatisch als er zich een verhoogde kans op een ongeval
voordoet. daarbij kijkt het systeem naar risicovolle locaties –
de zogeheten black spots – en risicovolle medewerkers. ook
verschaft het systeem bedrijven veel managementinformatie
ten aanzien van schadeverloop, brandstofverbruik en
co2-uitstoot, zowel totaal als per medewerker. Met die
informatie kunnen organisaties meer grip krijgen op de
veiligheidscultuur van de organisatie en medewerkers.”
aan de hand van enkele in het e-Driver opgenomen
video’s met bewegende beelden werden praktijksituaties
nagebootst. daarbij werden de deelnemende risicodeskundigen meerdere keren geconfronteerd met waartoe
aﬂeiding in het verkeer kan leiden: dat je voor je er erg in
hebt een verkeersbord hebt gemist, door het rode licht bent
gereden of aan de verkeerde kant een eenrichtingsweg
inslaat. of dat je, wanneer je bij een snelheid van 100 km/uur
bij handsfree telefoneren even 4,5 seconden niet op de weg
kijkt, je ongeveer 125 meter ‘blind’ rijdt. Deze confrontaties
maakten de aanwezigen klip en klaar duidelijk waarom
slimme mensen soms domme dingen doen. l

Derde kwartaal 2014:

recordaantal grote branden zorgen voor
de op twee na grootste schadelast ooit
tussen begin juli en eind september van dit jaar hebben in totaal 37
grote branden plaatsgevonden waarbij de schade wordt geraamd op
één miljoen euro of meer. niet eerder sinds de start van de registratie
van het aantal miljoenenbranden deden zich in een derde kwartaal van
een jaar zoveel calamiteiten voor. De 37 grote branden in het derde
kwartaal zorgden voor een schadelast voor verzekeraars van naar
verwachting 188 miljoen euro. Alleen in 2000 (432,9 miljoen euro) en
vorig jaar (233 miljoen euro) was de schadelast in een derde kwartaal
hoger, zo blijkt uit de meest recente registratie van de grote branden, die
tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het nivre aangesloten
expertisebureaus en met expertiseorganisaties van verzekeraars.
in vergelijking met voorgaande jaren valt op dat zich in het derde kwartaal
naar verhouding relatief weinig grote brandcalamiteiten hebben
voorgedaan. er werden slechts drie grote ‘klappers’ geregistreerd,
die gezamenlijk goed zijn voor 63,3% van de totale schadelast in de
maanden juli, augustus en september. de absolute topper was een
brand bij een zuivelfabriek in het Friese Gerkesklooster op 29 juli jl.,
waarbij de schade naar verwachting 85 miljoen euro bedraagt. op ruime
afstand volgen een brand op 19 juli jl. bij een afvalverwerkingsbedrijf
in het Gelderse Wilp (bij Voorst) – schade geraamd op 22 miljoen euro

– en een brand op 14 augustus jl. in een bedrijfspand in Breda (schade
geschat op ca. 12 miljoen euro). op de vierde plaats staan gezamenlijk
twee branden met een verwacht schadebedrag van 4,5 miljoen euro:
een brand op 17 augustus jl. bij een bedrijfspand in Vlaardingen en
een brand op 12 september jl. bij een waterzuiveringsinstallatie in
rotterdam. Bij de overige 32 miljoenenbranden wordt de schade
geraamd op een bedrag tussen de één en 3,8 miljoen euro.
in de eerste negen maanden van dit jaar deden zich in ons land
100 miljoenenbranden voor. sinds 1998 vonden alleen vorig jaar
(109), 2003 (107) en 2001 (101) meer grote branden plaats. Met de
100 calamiteiten tussen januari en september is een schadebedrag
gemoeid van naar verwachting 379,5 miljoen euro. Vijf keer viel de
tussenbalans sinds 1998 hoger uit: 2000 (571,7 miljoen euro), 2013
(503,5 miljoen euro), 2003 (459,3 miljoen euro), 2008 (390,8 miljoen
euro) en 2001 (380,5 miljoen euro).

de kwartaaloverzichten van het nivre zullen gepubliceerd worden
op de websites van het nivre (www.nivre.nl) en het verbond van
verzekeraars (www.verzekeraars.nl). l

Overzicht grote branden sinds 1998
Eerste 9 maanden
Jaar

Aantal

tot nu toe

eerste kwartaal

tweede kwartaal

derde kwartaal

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

100
109
95
65
82
63
76
66
56
48
59
107
69
101
68
78
66

379.500.000
503.500.000
272.000.000
271.500.000
174.000.000
279.847.016
390.752.532
315.399.900
210.254.217
191.250.000
299.450.000
459.335.000
257.050.000
380.543.000
571.715.000
276.938.000
221.323.000

74.500.000
99.000.000
81.000.000
134.000.000
56.192.843
71.665.071
80.254.400
49.740.000
73.012.376
82.650.000
40.050.000
223.000.000
55.750.000
151.676.000
47.420.000
31.820.000
64.210.000

117.000.000
171.500.000
109.000.000
76.000.000
41.243.500
106.266.080
236.576.957
161.802.500
60.741.841
56.200.000
182.550.000
116.835.000
104.050.000
119.503.000
432.906.000
64.891.000
97.563.000

188.000.000
233.000.000
82.000.000
61.500.000
72.682.320
101.915.865
73.921.175
103.857.500
76.500.000
52.400.000
76.850.000
119.500.000
97.250.000
109.364.000
50.350.000
80.227.000
59.550.000
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l niEUW geregiStreerden
KANDIDAAT-REGISTER-EXPERTS •

INSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERD REGISTER •

atV
De heer J.t. Baumann
De heer mr. t.A. Honig

per 4 december
per 4 december

2014
2014

Personenschade
De heer J.p. Dijkman
Mevrouw K. Joosten-den Boer
Mevrouw D. redegeld

per 18 november
per 7 november
per 4 december

2014
2014
2014

kandidaat-register-Coördinator Fraudebeheersing
Mevrouw J. Gouw
per 4 november
Mevrouw A.n.M. inees
per 30 oktober
Mevrouw J.L. postema
per 17 november
De heer r. Vogel
per 27 november

2014
2014
2014
2014

register-Coördinator Fraudebeheersing
De heer G. Baan
per 27 november

2014

REGISTER-EXPERTS •
Personenschade
De heer mr. e.G.M. Driessen
Mevrouw n.c.e. eertink
Mevrouw mr. G.H. de Groot
De heer mr. A.D. Gudde
De heer s.A. van de schootbrugge

per 7 november
per 27 november
per 11 november
per 4 december
per 18 november

2014
2014
2014
2014
2014

motorvoertuigen
De heer W. egges
De heer c.J. van sas
De heer G.F. van silfhout
De heer D.W.J. trinks
De heer s.A.M. Verouden
De heer B.n.G. Zwiers

per 1 december
per 8 november
per 24 november
per 30 oktober
per 27 november
per 27 november

2014
2014
2014
2014
2014
2014

opname (bouwkundig)
De heer ing. p.B. Huvenaars

per 1 december

2014

Personenschade
De heer J.A.t. Albers

per 3 november

2014

toedracht
De heer H. Gleisberg

per 1 november

2014

UITSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERD REGISTER •
register-Coördinator Fraudebeheersing
De heer J.G. oﬀerman
per 17 november

UITSCHRIJVINGEN •

De beste wensen
voor het nieuwe jaar!

Bestuur en medewerkers van het NIVRE
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