Handvest Kamer

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

De Kamer is een platform van werkgevers waar de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus,
taxatiebureaus, en expertisediensten verenigd zijn.
Het primaire doel van dit platform is de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de aangesloten
organisaties te behartigen en in overleg te treden met diverse belangenorganisaties, alsmede andere
partijen in de markt, zoals verzekeraars en makelaars en is hiermee de schakel tussen het NIVRE en de
(commerciële) markt.
De Kamer - Wat doet de Kamer ?
De Kamer houdt zich onder meer voor en met haar leden bezig met gemeenschappelijke
werkgeverszaken, gericht op de registratie van de medewerkers en houdt zij zich bezig met actuele
zaken zoals tenders, mededingen, nieuwe wetgevingen en internationale ontwikkelingen bij de
Europese Federaties FUEDI, FEMAS en IFAA. Tenslotte is het een taak toe te zien op het profileren van
NIVRE Calamiteiten & Projecten als het adres voor schaderegistratie bij rampen.
De Kamer exploiteert de volgende activiteiten:
houdt toezicht op en beheert het Register, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor het
opleidings- en kwaliteitsniveau van de ingeschrevenen alsmede diegenen die inschrijving
verzoeken. Dat brengt – onder meer – met zich mee dat De Kamer zich bezig houdt met
enerzijds de toelatingseisen en anderzijds de eisen die gesteld worden aan het PE-programma.
Tenslotte zijn de kosten van de NIVRE-registratie, die over het algemeen voor rekening van de
werkgever zijn, een aandachtsgebied van De Kamer;
heeft een belangrijke rol bij calamiteiten. De Kamer zorgt voor een transparante verdeling van
de werkzaamheden bij calamiteiten, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van
de aangesloten organisaties;
heeft overleg met belangenorganisaties en vervult daarmee de externe lobby om het beroep
schade-expertise als ook het instituut te promoten en/of de behoefte van kwaliteit af te
stemmen;
heeft als taak een kandidaat vice-voorzitter voor het Bestuur NIVRE aan te dragen, die conform
het reglement na twee jaar voorzitter wordt;
heeft als taak de kandidaat portefeuillehouder Werkgevers voor het Bestuur aan te dragen.
Bij de Kamer zijn 44 Expertise- en taxatiebureaus en 5 expertisediensten van verzekeraars aangesloten.
De NIVRE-experts die werkzaam zijn bij deze organisaties zijn allen actief op negen specifieke
werkgebieden, te weten:











Agrarisch
Aansprakelijkheid/Technische Varia
Brand
Motorvoertuigen
Opname (bouwkundig)
Personenschade
Risicobeoordeling
Scheepvaart & Techniek
Toedrachtsonderzoek
Transport/Goederen

In totaal is 65% van de ingeschrevenen bij het NIVRE werkzaam bij een expertisebureau of
expertisedienst van verzekeraar, welke is aangesloten bij De Kamer.
De Kamer - Hoe kan men aansluiten bij De Kamer
Voor aansluiting bij de Kamer worden toelatingseisen gehanteerd. Een organisatie welke om
inschrijving verzoekt dient onder andere te voldoen aan de volgende omstandigheden:









De meerderheid van het operationeel management van de organisatie dient individueel als
Register-Expert te zijn ingeschreven, dan wel ingeschreven te zijn als Register-Taxateur bij de
Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs. Indien en voor zover er slechts twee
directieleden zijn aangesteld bij de verzoekende organisatie, dan geldt dit vereiste voor ten
minste één van hen.
De organisatie dient tenminste vijf jaar ingeschreven te zijn als expertise-/inspectie-/taxatiebureau bij de Kamer van Koophandel.
De organisatie dient de meest recente jaarstukken aan het NIVRE secretariaat te overleggen.
om de levensvatbaarheid en continuïteit te kunnen beoordelen, waarbij de cijfers worden
getoetst aan de hand van financiële ratio’s zoals solvabiliteit en liquiditeit.
De organisatie dient zijn expertise-, inspectie- en taxatieactiviteiten op objectieve en integere
wijze te beoefenen. Indien het zich voordoet dat er een klacht over de organisatie bij de
Klachten- en geschillencommissie van het NIVRE is voorgelegd zal er voor de duur van de
behandeling van de klacht, waarbij er toetsing van de gedragscode plaatsvindt, de
inschrijvingsbeoordeling opschorten.
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijving op grond van Klachtenbehandeling in
het verleden te weigeren.
Indien de organisatie verklaart geen gebruik te maken van de collectieve
beroepsaansprakelijkheids-verzekering dient de organisatie een dekkingsbewijs te overleggen
ter zake de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de voorwaarden
minimaal gelijk zijn aan die van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het
NIVRE.

Overige bepalingen ten aanzien van het in- en uitschrijven van organisaties bij De Kamer zijn
opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van het NIVRE.

De Kamer - Wat biedt De Kamer de aangesloten organisaties individueel?
 Er is specifiek voor de aangesloten organisaties een collectieve
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
 Er zijn leveringsvoorwaarden opgesteld, die de aangesloten organisaties kunnen toepassen;
 Indachtig het bepaalde in de Arbowet is er een model RI&E (Risico Inventarisatie en
Evaluatieformulier) opgesteld, hetwelk iedere organisatie op de eigen organisatie kan
toepassen;
 Gebruik van het beeldmerk NIVRE;
 Korting op de jaarbijdrage van de registratie van werknemers;
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