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voorwoord

Januari 2020: Tijdens de eerste ronde sollicitatiegesprekken voor de functie uitvoerend 

bestuurder bij de VNAB werd o.a. de sterke wens en noodzaak om te komen tot nieuwe 

modelvoorwaarden Brand al benoemd. Na 15 jaar mag er wel eens een nieuwe set komen….

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord werken de Technische commissie 

Brand en de Juridische commissie van de VNAB hard aan de definitieve versie van de 

nieuwe set modelvoorwaarden, zodat deze door het bestuur van de VNAB kunnen worden 

goedgekeurd. De leden van de Technische commissie Brand verdienen alle lof voor het vele 

en complexe werk.

“Het risicobesef bij zowel overheid als bedrijfsleven kan vaak worden bestempeld als ‘onbewust 

onbekwaam’…”. Dit is één van de citaten van het Instituut voor Fysieke Veiligheid die u kunt 

lezen in deze Visie. Zij gaan o.a. in op het feit dat innovatie nu eenmaal sneller gaan dan de 

wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheidseisen kan bijhouden.

Risk engineers van Marsh en HDI gaan hier verder op in en zien dat het veiligheidsbewustzijn 

van Ondernemend Nederland groeiend is, maar nog lang niet op het gewenste niveau zit. 

Kortom, werk aan de winkel.

Persoonlijk ben ik blij dat er ook een artikel is over de Stichting Salvage in de persoon van 

de directeur Johan van den Berg. Zijn boodschap aan de coassurantiebranche om digitaal 

gegevens te kunnen ontsluiten om verzekerden sneller te kunnen helpen, is al opgepakt door 

de VNAB. We gaan de komende tijd kijken of en welke oplossingen we kunnen bedenken.

Tsja. Een Visie over de brandmarkt gaat natuurlijk ook over de harde markt en onder andere 

haar impact op de prolongatie. In een tweetal interviews wordt hierop ingegaan vanuit 

het perspectief van de herverzekeraars, verzekeraars en makelaars. “Het codewoord is 

samenwerken” is een uitspraak die u leest. Samenwerken , de essentie van de coassurantiemarkt. 

Alleen op die wijze komen we tot passende oplossingen voor de klanten, ook en misschien 

juist wel in die segmenten waar de verzekerbaarheid onder druk staat.

Oud versus jong. Wijs versus “nog veel te leren”. Ook in deze Visie komen ervaren professionals 

en young professionals aan het woord. Letterlijk met twee heren die tegen hun pensioen aan 

zitten en twee ambitieuze en leergierige professionals die elkaar veel te vertellen hebben. De 

VNAB omarmt deze combinatie “jong en oud(er)” ook door de start van Match InSurance. Het 

overstijgende mentorprogramma waarin meer dan 30 koppels elkaar de komende maanden 

gaan opzoeken. En niet te vergeten de start van het Risk Insurance Traineeship in september 

waarbij 18 leden samenwerken om nieuw talent aan te trekken.

Samenwerken, de essentie van de coassurantiebranche. We zien het ook bij het werk 

van de Technische commissie Brand die de “VNAB Modulaire voorwaarden voor Zaak – en 

Bedrijfsschadeverzekering 2021”, afgekort VMZB 2021, opleveren. Waarvoor nogmaals grote 

dank! Ook dank aan de gastredactie voor hun medewerking aan deze Visie.

Hopelijk tot gauw in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum! 
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interview

In onderstaand dubbelinterview staan zij stil bij de 

‘nieuwe’ brandrisico’s en roepen zij onder meer de 

verzekeringsbranche op meer samen op te trekken 

en kennis en ervaringen met de brandweersector 

te delen. Daarnaast adviseren zij bedrijven goed 

te kijken naar de risico’s die ze werkelijk lopen en 

te kiezen voor het juiste beveiligingsniveau om 

hun bedrijfscontinuïteit veilig te stellen in plaats 

van voor de minimaal, door de wet- en regelgever 

Nils Rosmuller en Lieuwe de Witte (IFV) over energietransitie en andere trends op brandbeveiligingsgebied

De energietransitie en andere manieren van 
werken, bouwen en gebruik van materialen 
brengen nieuwe risico’s met zich mee
Het is natuurlijk een cliché van de bovenste plank, maar de wereld om ons heen is volop in beweging en de 
innovaties en andere veranderingen volgen elkaar razendsnel op. En daarmee veranderen ook de risico’s die burgers, 
ondernemingen en samenleving lopen. Ook bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), hét kennis-, opleidings- 
en ondersteuningsinstituut in ons land op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing, kunnen ze er over 
meepraten. “Met het oog op het streven naar meer verduurzaming, staan we voor een ingrijpende energietransitie, die 
andere, nieuwe risico’s met zich meebrengt. Datzelfde geldt ook voor de veranderde manier van werken, bouwen en 
het gebruik van materialen”, zeggen dr. ir. Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid en ing. Lieuwe de Witte, 
senior onderzoeker bij het IFV.  Jan van Stigt Thans

en verzekeraars gevraagde preventie-eisen, wat 

volgens hen helaas nog te vaak wordt gedaan. 

“Het risicobesef bij zowel overheid als bedrijfsleven 

kan vaak worden bestempeld als ‘onbewust onbe-

kwaam”, zo benadrukken zij.

Kennisinstituut
Het IFV is het publiek kennisinstituut dat veilig- 

 heids regio’s, Rijksoverheid en crisispartners on der- 

 ling verbindt en versterkt met onderzoek, onder-

wijs, ondersteuning en informatie. Op de website 

verwoordt IJle Stelstra, algemeen directeur IFV, 

het als volgt: “Om Nederland iedere dag een 

beetje veiliger en weerbaarder te maken, zorgen 

we ervoor dat onze visie, ideeën en producten 

resoneren tussen het IFV en de wereld om ons heen. 

Dat doen we samen. En dat doen we steeds beter.” 

Daarvoor werkt het IFV met bijna 300 professionals 

continu aan de kwaliteit en de organisatie van de 

brandweerzorg en crisisbeheersing in ons land en 

draagt het met onder meer kennisontwikkeling, en 

-deling en onderzoeken eraan bij dat hulpverleners 

en bestuurders bij de veiligheidsregio’s hun werk op 

een professionele en veilige manier kunnen doen.  

Zo heeft het IFV recentelijk bijvoorbeeld onderzoek 

gedaan naar de brandbaarheid van meubilair, fa  tale 

woningbranden, rookverspreiding in woon ge bou- 

wen, natuur branden, de risico’s van zonne panelen,  

voertuigen op duurzame energie (elektrisch, water- 

stof), dompelcontainers en de risico’s van waterstof-  

en elektrische auto’s in onder gron dse parkeergarages. 

Vier lectoraten
Voor de uitvoering van zijn kennis ontwikkeling s-  

taken zijn de lectoraten Brandpreventie, Brand-    

weerkunde, Crisisbeheersing en Energie- en trans-  

 portveiligheid belangrijke pijlers van het IFV. De 

lectoraten vormen als het ware de schakels tussen 

onderzoek, onderwijs en de praktijk, ont wikkelen 

en verspreiden op objectieve wijze kennis en doen 

onderzoek, zelfstandig of in opdracht van derden. 

Nils Rosmuller heeft als lector de leiding over het 

lectoraat Energie- en transportveiligheid dat zich 

richt op een veilige energietransitie en op een 

veilig massatransport van personen en goederen. 

Hij initieert en stimuleert op deze gebieden nieuwe 

kennisontwikkelingen, de borging en verspreiding 

hiervan en het doen van onderzoek. Dit gebeurt 

in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s, 

kennisinstituten en marktpartijen. Lieuwe de Witte 

is inmiddels al zes jaar als senior onderzoeker 

verbonden aan het IFV. Hij houdt zich voor de 

lectoraten Brandpreventie, Brandweerkunde en 

Energie- en transportveiligheid bezig met het 

initiëren, bevorderen en uitvoeren van onder zoe ken. 

In dit interview focust hij zich vooral op de werk zaam-

heden voor het lectoraat Brandpreventie, waar bij 

René Hagen al vele jaren de rol van lector vervult.

(Nieuwe) risico’s
Gevraagd naar de voornaamste risico’s en 

onderliggende trends en ontwikkelingen die zij 

waarnemen bij hun werkzaamheden van alledag, 

wijst Rosmuller vooral op de nieuwe risico’s die 

voortvloeien uit de alom levende wens naar een 

meer duurzame samenleving, ook wel aangeduid 

met de energietransitie, de overgang naar nieuwe 

energiebronnen. “Denk in dit verband bijvoorbeeld 

aan risico’s verbonden aan het opwekken en 

opslaan van die duurzaam opgewekte energie, de 

snel toegenomen toepassing van zonnepanelen 

op daken van woningen en bedrijfspanden en de 

aanleg van grote zonnepaneelvelden in weilanden 

en industrieterreinen. Maar ook aan de opkomst 

van meer elektrisch aangedreven auto’s, fietsen 

en andere voertuigen door de aanwezigheid van 

accu’s met lithium-ion-batterijen. Allemaal zaken 

waarover we goed moeten nadenken hoe daar uit 

veiligheidsoogpunt mee om te gaan.”

Volgens de lector Energie- en transportveiligheid 

neemt het aantal branden met zonnepanelen op 

daken van woningen en bedrijfsgebouwen toe, 

mede door een ontoereikende installatie. Met 

het oog hierop hebben het IFV en Brandweer 

Nederland een handreiking opgesteld voor 

risicobeheersing. Ook wijst hij op de risico’s van 

branden in grote oppervlakten, zonnepanelen in 

weilanden en distributiecentra voor onder meer 

het milieu en leefomgeving en de lastige aanpak 

van dit soort branden voor de brandweer. 

Een ander nieuw risico vormen elektrische en 

waterstofauto’s, met name in ondergrondse 

par  keergarages. Ook hiernaar heeft IFV onder-

zoek gedaan. Rosmuller onderkent de hieraan 

verbonden risico’s, met name vanwege het las-

tige blussen van dergelijke branden door de 

brandweer. Toch zijn volgens hem onder be-

paalde voorwaarden wel degelijk laadpalen in 

on der grondse parkeergarages mogelijk. “Plaats 

laadpalen op strategische plekken (bijv. dicht bij in- 

en uitritten), zorg voor veilige laadconcepten zoals 

mode 3 of mode 4 laden, eventuele automatische 

brand blusinstallaties en maak afspraken met laad-

infrabranche, beheerders en gebruikers over het 

veilig gebruik van laadpalen.”

Alles verandert
Naast de door zijn IFV-collega aangehaalde nieuwe 

risico’s, verandert er volgens Lieuwe de Witte nog 

veel meer met betrekking tot de brandveiligheid 

in ons land. Duurzaamheid, toegepaste brand-

veiligheid en innovaties vormen daarbij de 

sleutelwoorden. “Alles verandert: onze manier van 

werken, onze wijze van bouwen en de materialen 

die we daarbij gebruiken. Dat brengt allemaal 

andere risico’s met zich mee waarop we ons met z’n 

allen moeten voorbereiden.”

Hij noemt desgevraagd een aantal voorbeelden. 

“Zo zijn we in de industrie steeds groter gaan 

bouwen, waardoor er een groter accumulatierisico 

ontstaat met toegenomen risico’s en impact voor 

de omgeving. Duurzaamheid en energiezuinigheid 

zorgen er bovendien voor dat woningen steeds 

‘luchtdichter’ gebouwd worden, waardoor bij een 

brand de rookverspreiding in woongebouwen 

toeneemt en het lastiger wordt voor bewoners 

om veilig het pand te kunnen verlaten. Daarnaast 

omvatten de interieurs in woonhuizen en kantoor- 

en bedrijfspanden meer en meer synthetische 

stoffen, die bij een brand versnellend kunnen 

werken en meer rook produceren dan natuurlijke 

materialen.” 

Het IFV maakt zich bij zowel het bedrijfsleven 

als de overheid al jaren sterk voor een betere 

brandveiligheid van meubilair en matrassen. “Zo 

pleiten wij ervoor dat producenten hun meubilair 

minder brandbaar en minder rook producerend 

maken en dat de overheid brandveilig meubilair en 

matrassen in de wetgeving verankert. Leveranciers 

van materialen sporen wij aan om andere, minder 

brandbare en rook producerende materialen 

te ontwikkelen die meubilair en matrassen 

brandveiliger maken”, aldus De Witte. 

Een andere bijkomende verandering is volgens de 

senior onderzoeker dat door de vergrijzing mensen 

langer thuis blijven wonen. “Met alle risico’s van 

dien bij een brand. De snelle rookverspreiding 

aan de ene kant en de verminderde of niet 

zelfredzaamheid aan de andere kant, zorgt voor een 

toegenomen slachtofferrisico.” Uit het recente IFV-

rapport ‘Jaaroverzicht fatale Woningbranden 2020’ 

blijkt bijvoorbeeld dat 18 van de 32 geregistreerde 

dodelijke slachtoffers 65 jaar of ouder waren. 

Uit hetzelfde rapport blijkt dat 25 van de 32 

slachtoffers verminderd of niet zelfredzaam waren. 

“Bevordering van een brandveilige leefomgeving 

en brandveilig gedrag zouden zich dan ook met 

name op deze groepen mensen moeten richten.”

‘Onbewust onbekwaam’ 
Het is algemeen bekend dat het Bouwbesluit 

slechts een minimale eis omvat met betrekking tot 

de brandveiligheid. Uitgangspunt is dat bewoners 

of medewerkers bij brand voldoende tijd moeten 

hebben om de woning of het bedrijfspand veilig 

te kunnen verlaten. Rosmuller: “De Omgevingswet 

vraagt van overheden initiatieven te faciliteren en 

dat is een mooie grondhouding. Het past ook in 

het huidige tijdbeeld waarin ‘alles moet kunnen’ 

en waarin snelheid van invoeren van innovaties 

ten koste kan gaan van de aandacht voor de 

veiligheidsaspecten. Maar om die faciliterende rol 

als overheid goed te kunnen vervullen, moet je wel 

over de juiste kennis beschikken, want anders wordt 

het lastig om aan burgers, bedrijven en andere 

instanties de juiste veiligheidseisen te stellen en 

adviezen te geven. En diezelfde Omgevingswet 

vraagt van bedrijven verantwoordelijkheid te ne-

men voor de impact van hun activiteiten op de 

omgeving, dus van effecten op de omgeving van 

mogelijke incidenten.”

Daaraan wil het volgens beide IFV’ers  nog wel 

eens schorten, zowel bij burgers, ondernemers 

als gemeentelijke, provinciale en landelijke over-

heden. Zij gebruiken beiden de term ‘onbewust 

onbekwaam’. De Witte daarover: “Iedereen doet zijn 

best, maar loopt stelselmatig achter de feiten aan 

waardoor ook de benodigde kennis achterblijft. 

Dat is op zich niet vreemd. Wat tien jaar geleden 

nog mogelijk was, is dat vandaag de dag door 

allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en wet- 

en regelgeving al lang niet meer. Bovendien gaan 

innovaties nu eenmaal sneller dan de wet- en 

regelgeving met betrekking tot veiligheidseisen 

kan bijhouden. Het is daardoor lastig voor bedrijven 

de juiste weg te kiezen en voor overheden de 

juiste vragen te stellen als de kennis hiervoor niet 

optimaal is.”
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Advies verzekeraars en bedrijven 
Tot slot, wat zouden beiden verzekeraars en be-

drijven als goede raad mee willen geven? De Witte 

wijst op de volop aanwezige kennis over schades 

en risico’s bij verzekeraars. Ik zou het toejuichen 

wanneer de verzekeringsbranche nog meer met 

ons en de brandweer zou willen optrekken en de bij 

hen aanwezige kennis en data meer zouden willen 

delen. Vooral vanuit het uitgangspunt wat er wel 

(ge anonimiseerd) gedeeld kan worden. Dat gebeurt 

overigens al op bescheiden schaal, zoals recentelijk 

verwoord in het position paper ‘Duurzaam veilig’, 

die het Verbond van Verzekeraars en Brandweer 

Nederland gezamenlijk hebben uitgebracht. 

Daarin wordt aandacht gevraagd voor nieuwe 

risico’s die voortvloeien uit de energietransitie, de 

vergrijzing en de schijnveiligheid die volgens beide 

organisaties wordt geboden door het Bouwbesluit.

Rosmuller wijst eveneens op de enorme dosis aan 

kennis en ervaring die aanwezig is bij verzekeraars 

en die zij volgens hem meer zouden kunnen 

inzetten en delen met anderen. “Zij beschikken 

daarnaast over een andere interessante optie 

om de preventie en veiligheid bij bedrijven 

te stimuleren: de financiële prikkel van de 

verzekeringspremie”, aldus de lector Energie- en 

transportveiligheid. Zijn boodschap aan bedrijven 

luidt: “Neem je verantwoordelijkheid over je eigen 

bedrijfsveiligheid, die van je medewerkers én 

van je omgeving. Denk goed na welke risico’s je 

loopt en wat hun beveiligingsniveau mogelijk 

kan betekenen voor de bedrijfscontinuïteit van je 

onderneming, en de mogelijke consequenties voor 

de omgeving. Kies vervolgens bewust voor het 

veiligheidsniveau dat je wilt lopen.”

De Witte sluit zich daar volmondig bij aan. “Het is 

mensen – en dus ook ondernemers – eigen om de 

randjes van de wet op te zoeken. Zij kiezen daarom 

vaak voor de minimale wettelijke (preventie)

vereisten in de veronderstelling dat deze toereikend 

zijn. Zoals eerder aangegeven, gaan innovaties altijd 

sneller dan de wet- en regelgeving met betrekking 

tot veiligheidseisen, met alle mogelijke risico’s van 

dien. Daar ligt voor ons als IFV een mooie uitdaging 

om door middel van onderzoeken, trainingen/

opleidingen en kennis- en informatieoverdracht 

het risicobesef bij burgers, bedrijven, overheden, 

gemeenten en overige instanties naar een hoger 

niveau te brengen.”

Beide risk engineers hebben door hun dagelijkse 

werkzaamheden een goed beeld hoe het bij 

‘Ondernemend Nederland’ gesteld is met het 

veiligheids- en risicobewustzijn. Hak zit ruim 

30 jaar in het vak, waarvan 11 jaar bij HRC.  

Tom acht jaar, waarvan de afgelopen 2,5 jaar in 

zijn huidige functie waarin hij leiding geeft aan 

zeven risk engineers. Zij komen voor hun werk 

geregeld over de vloer bij ondernemingen om 

te kijken naar bedrijfsprocessen en -risico’s. Om 

vervolgens op basis van die inventarisatie de 

betreffende ondernemers zo nodig preventieve 

adviezen te verstrekken over te treffen ope-

ra tionele en organisatorische maatregelen 

teneinde de kans op schadevolle calamiteiten te 

reduceren en zo hun bedrijfscontinuïteit meer 

veilig te stellen.

Risk engineers Tom de Jong (Marsh) en Hak van der Sijp (HRC)

“het veiligheidsbewustzijn bij ondernemend 
nederland is weliswaar groeiend, maar is bij 
lange na nog niet op het gewenste niveau”
Ondernemers in ons land raken meer en meer doordrongen van de risico’s die ze lopen met betrekking tot hun 
bedrijfscontinuïteit, maar zijn lang niet altijd bereid om daarin flink te investeren, zeker als het niet (wettelijk) verplicht 
wordt gesteld. Dat is één van de conclusies die getrokken wordt uit een gesprek met Tom de Jong (Practice Leader 
Property Risk Consulting bij Marsh) en Hak van der Sijp (Specialist Risk Engineer bij HDI Risk Consulting, HRC). “Het 
veiligheidsbewustzijn is groeiend, maar is nog bij lange na niet op het gewenste niveau.”  Jan van Stigt Thans

met beton of steen, zeker bij nieuwbouw, en 

voor onbrandbaar isolatiemateriaal bij na-

isolatie, bijvoorbeeld met steenwol.” Hak noemt 

daarnaast brandcompartimentering en roept op 

de belangrijkste productieafdelingen op adequate 

wijze tegen brand te beveiligen. 

Tom wijst daarnaast op de ‘Hollanditis’. “Ik heb 

de indruk dat bedrijven meer open staan voor 

adviezen over preventie en riskmanagement, 

totdat blijkt dat het (veel) geld kost. We zijn en 

blijven nu eenmaal Hollanders hè?! En zo lang het 

niet wettelijk verplicht is, is het lastig ondernemers 

te overtuigen van de noodzaak tot preventie 

en uit te leggen dat het Bouwbesluit gericht is 

op de vluchtveiligheid van mensen en niet op 

de brandveiligheid van een gebouw. Ze lopen 

daardoor onnodig risico. Wie eenmaal een brand in 

zijn bedrijf heeft meegemaakt, is daarvan overtuigd 

en is bereid meer te investeren in preventieve 

maatregelen. Misschien zou je de onwetendheid 

van mensen wel als één van de voornaamste risico’s 

kunnen bestempelen.” Hij vindt HRC-collega aan 

zijn zijde. “Het Bouwbesluit is qua brandveiligheid 

de absolute ondergrens.”

Beide risk engineers raden bedrijven daarnaast aan 

om tijdig contact op te nemen met hun makelaar of 

verzekeraar; bij uitbreidingsplannen (nieuwbouw 

of aanbouw), na-isolatie of bijvoorbeeld het 

plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. 

“Bij een verkeerde installatie of het plaatsen van 

zonnepanelen op daken waaronder brandbaar 

isolatiemateriaal ligt, lopen bedrijven niet alleen 

het risico dat ze een verhoogd brandrisico lopen – 

en dus een verkeerde investering hebben gedaan 

– maar hebben daarnaast de kans dat ze zich 

hierdoor niet langer tegen het brandrisico kunnen 

verzekeren.”  <

“Het risicobesef bij 
zowel overheid als 

bedrijfsleven kan vaak 
worden bestempeld als 
‘onbewust onbekwaam’, 

innovaties gaan nu 
eenmaal sneller dan 

de wet- en regelgeving 
met betrekking tot 

veiligheidseisen kan 
bijhouden”  

Brandweerman
Tom heeft in het verleden als brandweerman 

ge werkt en is nu nog actief bij de vrijwillige brand-

weer in zijn woonplaats/regio. “Ik heb dus aan beide 

kanten zicht op wat er allemaal mogelijk mis kan 

gaan. Zo worden wij te vaak te laat geraadpleegd 

in het bouwproces en mogelijke maatregelen. De 

brandweer kan bij branden door regelgeving en 

veiligheidseisen weinig doen om een brandend 

gebouw te redden.”

Daarnaast wordt er volgens hem te weinig inte graal 

nagedacht over (brand)risico’s, een meer maat-

schappelijk probleem. “Men begint met bouwen 

en gaat pas daarna nadenken over de risico’s voor 

bedrijf, personeel en omgeving. Daarnaast worden 

steeds grotere bedrijfs gebouwen gebouwd van 

zo’n 40.000 m2, die ver volgens bewust in kleine 

compartimenten worden ‘opgeknipt’ om de instal-

laties van kostbare sprinklers te voorkomen.” 

Ook Hak wijst op de alsmaar groter wordende 

risico’s, zowel vanwege de directe schades, maar 

vooral door het mogelijke gevolg/(bedrijfs)schade. 

Hij somt er enkele op: een alsmaar geavanceerder 

wordend machinepark met langere levertijden bij 

total loss, grotere weer gerelateerde schades (regen, 

hagel en sneeuw), de opkomst van zonnepanelen, 

lithium-ion batterijen, buurtbatterijen en wind-

molens. “Vanwege de geldende regels op het 

gebied van voedselveiligheid kan bijvoorbeeld 

een kleine brand al voor een mega-schade zorgen, 

omdat de gehele productie/opslag van een voed-

sel producent moet worden afgekeurd.” 

 Verhardende markt
Er is zeker op brandverzekeringsgebied inmiddels 

twee, drie jaar sprake van een verhardende 

markt, wat ontegenzeggelijk een impact heeft 

op het werk van risk engineers. “Er wordt 

nadrukkelijker gekeken naar risico’s en er worden 

meer preventieve maatregelen gevraagd. Er is op 

schadepreventieniveau absoluut sprake van een 

inhaalslag”, steekt Hak van wal. “Er worden geregeld 

forse investeringen gevraagd van bedrijven, zoals 

sprinklers of gasblusinstallaties.”

Tom ziet dezelfde trend. “Naast premieverhogingen 

en dekkingsbeperkingen zijn het opleggen van 

allerlei preventieve voorzieningen natuurlijk 

vervelende boodschappen voor klanten. Maar 

de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de eisen 

meestal wel begrijpelijk en vaak ook terecht 

zijn uit oogpunt van risicomanagement. Bij de 

meeste bedrijven zijn de managementsystemen 

en organisatorische maatregelen in de regel nog 

wel op orde, maar de preventieve en repressieve 

voorzieningen, zoals brandbeveiligingssystemen, 

beduidend minder. Als er, zoals binnen de 

recyclingbranche, twee grote branden per maand 

plaatsvinden, heb je als sector niet bepaald een 

goed imago en wordt het lastig je te verzekeren 

zonder aanvullende maatregelen.” 

Goede raad 
Op de vraag welke preventieve adviezen zij 

bedrijven zouden willen meegeven met betrekking 

tot de brandveiligheid, antwoorden Hak en Tom 

bijna in koor: “Kies voor onbrandbaar bouwen 

Tom de Jong: 
“Zo lang het niet 

wettelijk verplicht 
is, is het lastig 

ondernemers te 
overtuigen van 

de noodzaak tot 
preventie”

Hak van der Sijp: 
“Het Bouwbesluit 

is qua 
brandveiligheid 

de absolute 
ondergrens”
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kennis

Een ander veelgehoorde opmerking over het werk 

van Stichting Salvage is dat de werkzaamheden 

vooral bestemd zijn voor particulieren. “Niets 

is minder waar”, benadrukt Van den Berg. Vorig  

jaar werd de stichting ingeschakeld bij 5.028  

schade-incidenten en 2.642 belendingen. Daarvan 

ging het in zo’n 1.450 gevallen om meldingen 

bij bedrijven, een opslagruimte, horeca, zorg-, 

onderwijs-, overheids- of religieuze instelling, ofte-

wel ruim een kwart van het totaal.

 “Vooral bij bedrijven kunnen de financiële gevolgen 

van een incident groot zijn, zeker als er sprake 

is van bedrijfsstilstand. Zo is uit een onderzoek 

van enkele jaren gebleken dat een bedrijf dat in 

vlammen opgaat maar liefst 50% kans loopt om 

binnen twee jaar failliet te gaan. Hoe eerder een 

Salvagecoördinator ter plaatse is, des te eerder 

kunnen er schadebeperkende maatregelen worden 

getroffen en des te groter de kans dat bedrijven 

hun activiteiten snel weer kunnen voortzetten.”

Werkwijze
Salvage treedt op na een schade bij particulieren, 

bedrijven, overheids- en andere instellingen. 

Hiervoor kan de brandweer en/of een gemeente 

direct een beroep doen op de stichting, die 

vervolgens op basis van reisafstand en specifieke 

deskundigheid voor de betreffende schade één 

van de Salvagecoördinatoren op pad stuurt. Deze 

wordt ter plaatse eerst geïnformeerd door de 

brandweer en bekommert zich vervolgens om de 

gedupeerde(n); stelt hem of haar gerust, zorgt zo 

nodig voor (tijdelijk) vervangend onderdak en voor 

het treffen van maatregelen die de (gevolg)schade 

zoveel mogelijk voorkomen. 

Hiervoor wordt op basis van een aantal vastgestelde 

KPI’s (Key Performance Indicators) één van de 57 

schadestopbedrijven geselecteerd die voldoen 

aan de strenge kwaliteitscriteria van de stichting. 

Ook informeert de Salvagecoördinator bij welke 

verzekeraar de gedupeerde(n) is/zijn verzekerd. 

Overigens worden ook niet-verzekerde getroffenen 

door Salvage geholpen. De eventueel gemaakte 

kosten die niet aan verzekeraars kunnen worden 

doorbelast, komen ten laste van het Garantiefonds. 

Schadestatistieken
Ondanks corona en het massale thuiswerken, heeft 

Stichting Salvage vorig jaar maar een fractie minder 

meldingen ontvangen dan in 2019: 5.028 (2020) te  

ge nover 5.289 (2019), een daling met 4,9%. Het aan - 

tal meldingen buiten kantoortijd bleef gelijk met 

73%. Verreweg de meeste meldingen hadden net 

als in voorgaande jaren betrekking op particuliere 

schades. Een opvallende stijging zien we in het 

aantal meldingen waarbij het hoofdobject een 

opslag/berging of schuur is. 

Menselijk handelen
Menselijk handelen lag, net als in 2019, het vaakst 

ten grondslag aan de (vermoedelijke) oorzaak 

van een brand. Ook de op één na grootste 

schadeoorzaak (kortsluiting of slechtwerkend 

apparaat) is niet gewijzigd.

Uit de statistieken is duidelijk het gevolg van het 

vuurwerkverbod te zien op het aantal meldingen. 

Rond de jaarwisseling daalde het aantal meldingen 

met 56% ten opzichte van een jaar eerder.  

Verder zien we in het jaar 2020 dat de weers-

omstandigheden met code oranje direct van  

nvloed zijn op het aantal Salvagemeldingen. 

Benieuwd naar meer cijfers? https://www.stichting 

salvage.nl/stichting-salvage/feiten-cijfers/.

Hoge waardering
“2020 was in veel opzichten een bijzonder 

jaar”, benadrukt Van den Berg. “De uitbraak van 

een pandemie die we nog niet eerder hebben 

meegemaakt, heeft zeker impact gehad op ons 

werk, zowel organisatorisch als bij de uitvoering. 

Zo hebben we meerdere keren onze werkwijze 

en han delingsprotocollen moeten aanpassen 

en na drukkelijk gekeken in hoeverre het mo-

gelijk was ons werk veilig te verrichten en/of 

wer ken ‘op afstand’ mogelijk was. Ook hebben we 

maatregelen getroffen om de reistijd van zowel 

onze Salvagecoördinatoren als van de schade-

stopbedrijven zoveel mogelijk te beperken. 

Daarbij is communicatie met alle betrokkenen 

essentieel gebleken. Gelukkig hebben we ook 

in het bijzondere coronajaar, samen met onze 

Salvagecoördinatoren en alle andere samen-

wer kingspartners, de hulpverlening namens 

ver ze keraars kunnen waarmaken. De gemiddelde 

waardering voor de dienstverlening van de Stich-

ting Salvage is zelfs nog verder gestegen: van 8,5 

naar 8,6. Een ‘rapportcijfer’ om trots op te zijn.”

Wat volgens hem zeker ook het vermelden 

waard is, is dat het werkterrein van de Stichting 

Salvage geleidelijk aan ook flink is uitgebreid. 

Ooit gestart met hulpverlening na brand, bliksem 

en explosie voor de toenmalige ‘Vereniging van 

Brandassuradeuren’ zijn daar in de loop der jaren 

ook water- en stormschades bij gekomen en 

vorig jaar ook aanrijdingsschades waarbij een 

motorrijtuig en een gebouw betrokken zijn. In-

mid dels heeft de Stichting meegewerkt aan een 

succesvolle pilot met asbestbranden. Ook heeft 

het per 1 januari 2019 de rampencoördinatie 

overgenomen van het Verbond van Verzekeraars 

(waardoor zij namens de gezamenlijke verzekeraars 

het eerste aanspreekpunt is bij rampen) en wordt 

zij door dertien veiligheidsregio’s automatisch 

gealarmeerd vanaf middelbranden, explosies en 

branden met een rieten dak. 

Als het aan Van den Berg ligt, blijft het daar niet 

bij. “We blijven zoeken naar verbreding van onze 

dienstverlening, primair naar zaken die in het 

verlengde liggen van de werkzaamheden die we nu 

verrichten. Asbest is daar één van. Daarnaast komen 

er steeds meer nieuwe risico’s bij. Denk bijvoorbeeld 

aan de energietransitie: zonnepanelen, elektrische 

laadpalen en accu’s in elektrische auto’s, scooters 

en fietsen. Het afgelopen jaar is het aandeel van de 

accubranden met de helft toegenomen: van 2,5% 

naar 3,7%.”

Schadebeperking en goodwill
We zijn en blijven Hollanders, dus vragen we Johan 

van den Berg wat ‘Salvage’ nu op jaarbasis oplevert. 

Hij moet het exacte antwoord schuldig blijven. “Wij 

zijn 35 jaar lang bij 5.000 tot 8.000 objecten per jaar 

betrokken geweest. Daar hebben we maatregelen 

getroffen om de (gevolg)schade zoveel mogelijk te 

beperken. Maar hoeveel dat exact is, verschilt van 

geval tot geval en is onmogelijk in een concreet 

geldbedrag vast te stellen. Maar ik durf te stellen 

dat het om veel geld gaat en dat we daarmee tal van 

bedrijven geholpen hebben de bedrijfscontinuïteit 

veilig te stellen door bijvoorbeeld productielijnen 

te behouden door snel ingrijpen en (handels)

voorraden veilig te stellen. Naast het financiële 

aspect levert het vele bereddingswerk de sector 

ook goodwill op. De waardering is immers hoog, 

maar ook dat is niet of nauwelijks in geld uit te 

drukken.”

Met het oog daarop moet hem iets van het hart. 

“De bekendheid bij het brede publiek is laag, 

terwijl we namens de verzekeraars een belangrijke 

taak vervullen. Daar zou de sector publicitair meer 

gebruik van kunnen maken. Salvage is een mooie, 

gratis service van de verzekeringsbranche. Het is 

een kans dat dit door marktpartijen naar buiten toe 

wordt uitgedragen en publicitair wordt uitgenut. 

Temeer daar we allemaal weten dat het imago en 

de reputatie van de verzekeringsbranche bij het 

brede publiek best een zetje kan hebben.”  

Er is nog iets wat de Salvagedirecteur de co- 

as surantiebranche wil meegeven. “Een snelle inzet 

van Salvage is van cruciaal belang. Daarom is het 

van belang dat we bij een incident snel weten welke 

verzekeraars betrokken zijn. We gaan daarom graag 

snel met de sector om tafel om te kijken hoe we die 

gegevens van de betreffende verzekeraars digitaal 

kunnen ontsluiten. Zodat we kunnen voorkomen 

dat administratieve rompslomp mogelijk de 

snelheid van werken, voor zowel Salvage als de 

verzekeraar, belemmert.” <

Sinds 1986 wordt hulp gegeven aan gedupeerden die brand hebben gehad en daardoor schade hebben geleden. 
Ook na water-, stormschade en aanrijding van een motorvoertuig tegen een pand, kan Salvage worden opgeroepen 
om hulp te verlenen. Daartoe is een landelijk netwerk beschikbaar van 154 Salvagecoördinatoren, die vaak bij 
nacht en ontij op pad gaan om snel na de melding van de brandweer ter plaatse te kunnen zijn om particulieren en 
ondernemers na een incident te ondersteunen en weer op weg te helpen – de zogenoemde ’schouderfunctie’ – 
en om praktische maatregelen te treffen om de (gevolg)schade zoveel mogelijk te beperken. Hoewel het vrijwel 
ondoenlijk is om de exacte financiële impact hiervan in geld uit te drukken, mag er van worden uitgegaan dat het op 
jaarbasis om een besparing van vele miljoenen euro’s gaat. “Het is een instrument dat vele voordelen heeft voor de 
verzekeringsbranche”, zegt Johan van den Berg, die inmiddels iets meer dan twee jaar als directeur aan het roer staat 
van de Salvage-organisatie.   Jan van Stigt Thans

Directeur Johan van den Berg van Stichting Salvage:

“stichting salvage, 
goede pr voor verzekeraars”

Bron: Stichting Salvage

Bron: Stichting Salvage
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Starten met een nieuwe baan is best spannend. Maar hoe is dat als vanwege het coronavirus thuiswerken 
de standaard is? VNAB Visie vroeg het aan de young professionals Daphne, Ronald, Sherida en Remon. 
“Normaal kijk je de eerste weken met collega’s mee, nu moest ik veel zelf doen.”   Martin Veldhuizen

Het gesprek met Daphne Zorab (36, Advocaat 

bij CMS), Ronald Hagoort (29, Schade-expert bij 

DEKRA Claims and Expertise), Sherida Juistenga 

(24, Desk Engineer bij Allianz) en Remon van 

der Graaf (22, Broker Property bij Howden) vindt 

plaats op het kantoor van laatstgenoemde. Dat 

het kwartet young professionals welkom is bij het 

Rotterdamse makelaarskantoor aan de Veerhaven 

wordt door hen zeer gewaardeerd. “Eindelijk zie ik 

weer mensen in het echt en niet vanaf het scherm 

van mijn laptop”, zegt Sherida, die in maart 2020 

een stormachtig begin kende bij Allianz.

ingewerkt. Als expert werk ik vooral vanuit huis 

of ik ben onderweg. De grootste verandering is 

dat ik kleinere schades nu wat vaker op afstand 

beoordeel. Een grote schade wil ik met eigen ogen 

zien. In die situaties wil ik de klant ook persoonlijk 

spreken en niet via een scherm.”

Netwerk
Remon mist de mogelijkheid om andere mensen 

in de branche te ontmoeten. “Gelukkig mag ik wel 

naar kantoor, maar in een normale situatie ga ik 

ook veel naar klanten, verzekeraars en adviseurs. 

Nu ben ik pas één keer bij een verzekeraar op 

bezoek geweest en heb ik er één bij ons op kantoor 

ontvangen. Een goed netwerk is in onze branche 

enorm belangrijk. De mogelijkheid om contacten 

te leggen, mis ik daarom heel erg.”

Young Professionals over hun start tijdens de coronapandemie

“De mogelijkheid om contacten 
te leggen, mis ik heel erg”

ontmoeten & verbinDen

Daphne moest als herintredende advocaat op-

nieuw worden beëdigd. “De eerste keer maakte dat 

een enorme indruk op mij, nu stond ik met mijn 

toga thuis achter een scherm. Voor mij is dat minder 

erg, want ik heb het al een keer meegemaakt, maar 

voor nieuwe advocaten vind ik het heel jammer.” 

Ook haar eerste werkdagen liepen niet geheel 

vlekkeloos, herinnert Daphne zich. “We werkten 

met een voor mij nieuw systeem en ik kon de 

dossiers niet in. Dat gaf een hoop stress, want 

ik wilde weer knallen. Bovendien moest ik mijn 

kinderen thuisonderwijs geven, dus het was flink 

aanpoten.”

De invloed van het coronavirus op de werk-

zaamheden van Ronald is minder groot. “Omdat 

ik in oktober 2019 begon, kon ik gewoon worden 

Sherida Juistenga (24) werkte tijdens haar 

studie Integrale Veiligheidskunde twee jaar 

bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

In maart 2020 verruilde ze haar baan bij de 

overheid voor een functie in het bedrijfsleven. 

Sherida is Desk Engineer bij verzekeraar Allianz.

“Dat ik met een lichte 
hersenschudding 

naar huis moest, was 
gênant, maar ik heb 

wel een blijvende 
indruk achtergelaten”

Hersenschudding
“Op mijn derde werkdag gleed ik van de trap. 

Dat ik met een lichte hersenschudding naar huis 

moest, was behoorlijk gênant, maar ik heb wel een 

blijvende indruk achtergelaten.” Als Desk Engineer 

is ze betrokken bij de organisatie en voorbereiding 

van de surveys voor de Risk Engineers. Ook 

maakt zij Risk Gradings en kijkt ze mee naar de 

rapporten die Risk Engineers opstellen. “Mijn 

tweejarige leerarbeidsplaats bij de Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond liep ten einde toen ik deze 

baan bij Allianz zag. De inhoud van de functie en 

de kansen en mogelijkheden die het bedrijf bood, 

spraken mij aan.”

Gastheer Remon kwam tijdens zijn studie Finance, 

Tax and Advice min of meer tot zijn eigen verrassing 

in de verzekeringsbranche terecht. “De opleiding is 

vooral gericht op banken en de particuliere markt. 

Tijdens mijn afstudeerstage bij Howden merkte ik 

dat de zakelijke markt mij trok. Dat komt vooral 

door de omvang van de risico’s en het contact 

dat je hebt met allerlei verschillende partijen.” 

De stage beviel van beide kanten zo goed, dat 

Remon in augustus 2020 als Property Broker in 

dienst kon komen. “Ik sluit brandverzekeringen in 

de coassurantie af en zorg ervoor dat klanten de 

afspraken met betrekking tot de schadepreventie 

opvolgen.”

Ronald werkt sinds oktober 2019 als schade-expert 

bij DEKRA. “Ik kreeg na mijn opleidingen op juridisch 

en HR-gebied een baan als schadebehandelaar 

bij Achmea. Ik zag het als een tussenoplossing, 

in afwachting van een baan die aansloot bij mijn 

studie. Maar de functie was leuker dan ik had 

verwacht. De diversiteit aan werkzaamheden als 

schade-expert, het beoordelen van schades ter 

plaatse en het helpen van mensen die door schade 

met hun handen in het haar zitten, maakt de functie 

erg interessant. Mijn werkgebied ligt voornamelijk 

in de provincies Limburg en Noord-Brabant, ik 

concentreer mij hoofdzakelijk op water-, brand- en 

inbraakschades.”

Daphne keerde in januari van dit jaar terug in de 

advocatuur, waarvan ze in 2016 na de geboorte 

van haar tweede kind afscheid nam. Toen CMS, 

haar laatste werkgever, vroeg of ze geïnteresseerd 

was in een terugkeer, hapte Daphne toe. “Ik wilde 

graag weer aan de slag. Bij CMS houd ik mij nu 

bezig met het verzekeringsrecht. Het is hartstikke 

leuk om in grote, spraakmakende dossiers de 

aansprakelijkheid en polisdekking uit te zoeken.”

Het coronavirus
De young professionals werden kort na, of in het 

geval van Daphne tijdens, hun indiensttreding 

geconfronteerd met het coronavirus. Zo werd 

Sherida een week na haar val opnieuw naar huis 

gestuurd, omdat heel Allianz vanuit huis ging 

werken. Het heeft gevolgen gehad voor haar 

ontwikkeling, vertelt ze. “Normaal kijk je de eerste 

weken met collega’s mee, nu moest ik veel zelf 

doen. Gelukkig kon ik altijd bij hen terecht als ik 

vragen had. Via Webex kon ik mijn scherm delen, 

zodat collega’s konden meekijken. Als nieuweling 

wilde ik mij graag laten zien, mijn ontwikkeling 

ging mij veel te langzaam. Dat frustreerde, hoewel 

mijn collega’s zeiden dat ik mij niet druk moest 

maken. Nee, ik heb nooit gedacht: was ik hier maar 

nooit aan begonnen. Nu gaat het goed, ik weet 

steeds meer.”

Remon van der Graaf (22) deed zijn afstu-

deerstage voor de opleiding Finance, Tax and 

Advice bij Howden. Dat beviel beide partijen 

zo goed, dat Remon sinds augustus 2020 

bij het Rotterdamse makelaarskantoor een 

functie heeft als Broker Property.

“Een goed netwerk 
is in onze branche 
enorm belangrijk, 

de mogelijkheid om 
contacten te leggen 

mis ik heel erg”
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Daphne ziet zichzelf voorlopig niet terugkeren naar 

kantoor. “In principe moeten wij thuiswerken, dus 

de gangen zijn leeg. Om naar Utrecht te rijden, 

zie ik daarom niet zitten. Maar het is jammer dat 

ik sommige collega’s nog nooit in het echt heb 

ontmoet.” Sherida: “Allianz heeft een prachtig nieuw 

kantoor, dat ik helaas pas drie keer heb gezien.”

Toch heeft de coronapandemie ook enkele 

voordelen opgeleverd. “We hebben geleerd 

dat niet alles vanzelfsprekend is. Iedereen staat 

weer met twee benen op de grond”, zegt Ronald. 

Daphne weet nog dat thuiswerken in haar eerste 

periode bij CMS onbespreekbaar was. “Ik denk 

dat we daar straks veel flexibeler mee omgaan. 

We komen niet langer voor elke afspraak naar 

kantoor. Het wegvallen van de reistijd is voor mij 

een groot pluspunt. En thuis ben ik productiever 

dan op kantoor, maar ik betwijfel of dat op de lange 

termijn ook zo is. Je mist toch ook het sparren met 

collega’s en even bij elkaar binnenlopen.”

Gastlessen
Op de vraag of ze in de relatief korte tijd dat ze actief 

is in de verzekeringsbranche al verbeterpunten 

hebben ontdekt, blijft het viertal niet lang stil. “Ik 

vind dat er een oplossing moet komen voor de 

risico’s die nu onverzekerbaar zijn”, zegt Remon. 

“Het begint natuurlijk bij een ondernemer die zijn 

risicopreventie volledig op orde moet hebben. 

Bij een klein aantal ondernemers moet je dat er 

echt instampen, want die maatregelen kosten 

geld en dat besteden ze liever ergens anders 

aan. Maar heeft een ondernemer alle mogelijke 

risicobeperkende maatregelen genomen, dan 

moet het risico wél te verzekeren zijn. Verzekeraars 

moeten een beetje durven en samen een oplossing 

bedenken. Bijvoorbeeld door een marktbreed 

fonds op te richten.”

Daphne stoort zich soms aan de meer dan 

vuistdikke dossiers die ze op haar bureau krijgt. 

“De dossiers zijn soms zo dik, dat je verwacht dat 

ze alle benodigde informatie bevatten. Maar vaak 

ontbreekt bijvoorbeeld de meest recente polis of 

een ander belangrijk document.” Sherida is van 

mening dat de verzekeringsbranche meer reclame 

voor zichzelf mag maken. “Ik vind het heel fijn dat ik 

volop de kans krijg om te groeien. Dat mogen we 

best meer kenbaar maken.”

”In mijn opleiding was er vooral aandacht voor 

het bankwezen. Terwijl het verzekeringsvak heel 

veelzijdig en beslist niet saai is. We moeten vaker 

de studenten opzoeken om dat te laten zien”, zegt 

Remon, die het niet alleen bij woorden laat. “Met 

mijn leidinggevende ben ik bezig om gastlessen 

te organiseren voor de mensen die de opleiding 

Financial Service Management volgen.“

Valse start
Ondanks corona ligt de toekomst van het viertal in 

de verzekeringsbranche. Zelfs een dubbele valse 

start bracht Sherida niet op andere gedachten. “Een 

functie als Risk Engineer is mijn doel. Ik wil zelf op 

pad om surveys te doen en rapporten te schrijven. 

Dat verwacht mijn manager ook van mij. Om dat 

te bereiken, moet ik onder andere mijn technische 

kennis verder ontwikkelen door veel met surveys 

mee te gaan en rapporten te lezen. Vanwege 

corona kan dat nu niet, hopelijk komt daar snel 

verandering in.”

Ronald denkt dat hij over een jaar of vijf nog steeds 

als expert werkzaam is. “Deze rol past mij heel 

goed. Ik wil mijzelf verder ontwikkelen en steeds 

complexere schades behandelen. Gelukkig krijg ik 

daar van mijn werkgever alle kansen voor.” Remon 

is minstens zo ambitieus. “Ik ben jong en moet nog 

veel leren. Door allerlei vaktechnische opleidingen 

te volgen, ga ik mijn inhoudelijke kennis vergroten. 

Ooit wil ik een van de beste makelaars van 

Nederland zijn, met een groot netwerk.” Daphne: 

“Ik ben teruggekeerd, omdat ik het werk miste. Ik 

weet zeker dat ik de rest van mijn werkzame leven 

advocaat blijf in de verzekeringsbranche.”

Snelle leerling
Aan het eind van het interview vragen we de young 

professionals wat ze als eerste gaan doen als de 

coronamaatregelen worden opgeheven. “Uit eten”, 

reageren Ronald en Daphne in koor. “Ik ga met mijn 

vriendinnen op een terras zitten”, vult Sherida aan. 

“En ik ga naar een festival”, zegt Remon. “Ik vond 

dit interview al hartstikke leuk”, besluit Daphne de 

bijeenkomst bij Howden.

Bij het afscheid toont Sherida zich een snelle 

leerling. Zonder ongelukken bereikt ze de begane 

grond, waar ze haar nieuwe collega’s gedag zegt. <

Ronald Hagoort (29) volgde opleidingen op 

juridisch en HR-gebied, na zijn studie ging hij 

als schadebehandelaar bij Achmea en later 

VCN aan de slag. Sinds oktober 2019 is Ronald 

schade-expert bij DEKRA Claims and Expertise 

in Capelle aan den IJssel.

“Kleinere schades 
beoordeel ik nu 

wat vaker op 
afstand, een grote 
schade wil ik met 
eigen ogen zien”

Daphne Zorab (36) studeerde Nederlands 

Recht en is advocaat bij CMS in Utrecht. 

Ze werkte eerder van 2007 tot 2016 bij het 

Utrechtse advocatenkantoor. Daphne stopte 

met werken na de geboorte van haar kinderen 

en keerde in januari 2021 terug bij CMS.

“Thuiswerken 
was in mijn eerste 

periode bij CMS 
onbespreekbaar. Ik 
denk dat we daar 

straks veel flexibeler 
mee omgaan”

De impact van corona op de schadecijfers zal voor verzekerings-

maatschappijen sterk afhankelijk zijn van de markt waarin ze actief 

zijn en de branches die ze verzekeren, zo komt naar voren uit een 

marktanalyse van ratingbureau AM Best.

Kort na het begin van de pandemie in maart 2020 stuurde AM Best 

een vragenlijst naar de verzekeringsmaatschappijen waarvan men de 

rating vaststelt om een eerste inschatting te maken van het mogelijke 

effect ervan op maatschappijen. AM Best voerde ook een stresstest uit 

naar de financiële weerbaarheid van verzekeraars om beter inzicht te 

krijgen in kwetsbaarheden en na te gaan bij welke maatschappijen 

nader onderzoek nodig was.

Het werd al snel duidelijk dat het aantal en omvang van de schade-

claims bij verzekeringsmaatschappijen enorm zou variëren. Zo 

werden er vrijwel onmiddellijk claims ingediend op evenementen-

polissen voor afgelaste events terwijl zoals verwacht eventuele 

aansprakelijkheidsclaims wat langer op zich lieten wachten.

In diverse Europese landen hebben claims voor immateriële bedrijfs-

schade tot rechtszaken geleid vanwege onduidelijk geformuleerde 

polis teksten. Daarentegen zullen sommige verzekeraars met grote 

motorrijtuigenportefeuilles een positief effect hebben gezien op het 

technisch resultaat vanwege een lagere schadefrequentie.

Economische volatiliteit
De door corona veroorzaakte economische volatiliteit is aanleiding  

voor grotere zorg bij zowel levens- als schadeverzekeraars. Rente-

percentages bevonden zich al (bijna) op een historisch dieptepunt 

voordat corona toesloeg en de pandemie verdere ontwrichting van  

de financiële markten veroorzaakte.

Een scherpe daling op wereldwijde aandelenmarkten en groter 

wordende spreiding van corporate bonds met een verhoogd risico 

op wanbetaling hadden een negatieve invloed op de balans van 

verzekeraars in het voorjaar van 2020, hoewel dit grotendeels werd 

omgebogen in de tweede helft van 2020.

De schrijvers, werkzaam bij A.M. Best (EU) Rating Services B.V. in Amsterdam, zijn dr. Mathilde Jakobsen, Director, 
Analytics bij AM Best - Rating Services en dr. Angela Yeo, Senior Director, Analytics & Head of Operations.

gastcolumn

Impact van corona en 
de verharding van de 
verzekeringsmarkt op de 
ratings van verzekeraars 
– een beoordeling vanuit 
AM Best-perspectief

Er blijft echter enige onzekerheid bestaan, met name doordat veel 

Europese landen nog steeds in lockdown zijn en het onduidelijk is 

hoe snel er versoepelingen mogelijk zijn en uiteindelijk alles weer 

zijn gewone gang gaat. Vooral voor levensverzekeraars staan door de 

implicaties van een `lager voor langer’ rentepercentage de inkomsten 

en premievolumes onder druk.

Impact op ratings
In 2020 hebben er minder wijzigingen in ratings plaatsgevonden 

bij rechtspersonen beoordeeld door AM Best-vestigingen in de 

EU en het VK (voor de EMEA-regio) dan in het jaar ervoor. Onder de 

ratings die wel wijzigden, waren meer downgrades dan upgrades. 

Europese verzekeraars met een rating zijn over het algemeen een 

goed gekapitaliseerd en beschikken over een goede Enterprise Risk 

Management (ERM), ondersteund door een gedegen regelgevend 

kader, die eraan hebben bijgedragen dat ze deze crisis hebben 

doorstaan. AM Best zag dat vele coronascenario’s werden ondervangen 

door interne stresstests van bedrijven.

Aan het begin van 2021 werd ernstig rekening gehouden met 

een echt harde markt, met name voor zakelijke verzekeringen en 

herverzekeraars. Nu we het einde van het 1e kwartaal van 2021 

naderen, lijkt duidelijk dat de sector zich in een verder verhardende 

markt bevindt, enkele afwijkingen in sommige bedrijfstakken en ook 

of een account al dan niet werd beschouwd als verliespost daargelaten.

In het begin van 2021 waren de verwachtingen van een echte harde 

markt hooggespannen, vooral bij zakelijke verzekeringslijnen en bij 

herverzekeraars. Nu we het einde van het eerste kwartaal van 2021 

naderen, lijkt het duidelijk dat de sector in een verhardende markt is 

gebleven, met enkele verschillen tussen de business lines en/of een 

account al dan niet met een schadeclaim was geconfronteerd. 

AM Best ziet tekenen van aanhoudende acceptatiediscipline, met 

bedrijven die premies verhogen en voorwaarden aanscherpen om de 

huidige achterblijvende prestaties van bepaalde deelsegmenten aan 

te pakken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat verzekeraars bereid zijn 

risico’s te weigeren die weinig uitzicht bieden op het behalen van een 

aanvaardbaar rendement voor aandeelhouders.

ontmoeten & verbinDen

Dr. Mathilde Jakobsen, Director   Dr. Angela Yeo, Senior Director
Analytics bij AM Best - Rating Services   Analytics & Head of Operations
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marktmeesterschap

Proces 
De VNAB is gebouwd op een aantal pijlers, één van 

deze pijlers is het Marktmeesterschap. Hierbinnen 

zorgt de VNAB, onder andere door de ontwikkeling 

van ICT-systemen en de commissies en werk-

groepen, dat de Nederlandse coassurantiemarkt 

efficiënt kan functioneren. Daarbij zijn solide 

standaard modelproducten essentieel, zodat 

het coassurantie verkeer soepel verloopt en 

verzekerden goed verzekerd zijn. Binnen de pijler 

Marktmeesterschap is productontwikkeling be-

langrijk en probeert de VNAB steeds te innoveren.

Bij innovatie hoort experimenteren en testen. Er 

kan gerust gesteld worden dat dit de afgelopen 

jaren uitvoerig is gedaan. Er zijn diverse dekkingen 

en regelingen bedacht die na een uitgebreid ont-

wikkelingstraject praktisch niet haalbaar bleken. 

Ook de factor tijd, of het ‘momentum’, speelt 

een belangrijke rol bij productievernieuwing. 

Commissies begonnen met het ontwikkelen van 

nieuwe voorwaarden in de zachte markt, maar 

werden door het verstrijken van de tijd ingehaald 

door de ontstane nieuwe harde marktsituatie. 

Al met al is productinnovatie voor een tamelijk 

complex product, wat deze brandvoorwaarden 

zijn, een ontzettend lastig traject. 

 

De huidige Technische commissie Brand (TC 

Brand) is anders te werk gegaan. In plaats van per 

definitie innovatief te willen zijn, is ook gekeken 

Zoals het er nu uit ziet, introduceert de VNAB later dit jaar nieuwe modelvoorwaarden Brand. Dit nieuwe product 
krijgt de naam VNAB Modulaire voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering 2021, afgekort de VMZB 2021. 
De markt heeft lang uitgekeken naar deze set VNAB modelvoorwaarden. De huidige NBZB en NBUG dateren uit 
2006 en zijn 15 jaar oud. Hoog tijd dus voor vernieuwing!

naar wat haalbaar is bij de marktomstandigheden 

van vandaag de dag. Iedereen is het erover eens 

dat er in 2021 niet meer met een product uit 

2006 gewerkt kan worden. Door de jaren heen 

is de levenscyclus van een verzekeringsproduct 

steeds korter geworden, daarom zal de VNAB 

de brandvoorwaarden vaker vernieuwen. Dat 

heeft als voordeel dat dekkingen en regelingen 

in de modelvoorwaarden met de marktsituaties 

meebewegen, waardoor de VNAB de rol van 

‘Marktmeester’ nog adequater uitvoert. 

 

De VMZB 2021 is ontstaan uit de NBZB- en NBUG 

2006. Aan de dekkingen als zodanig is weinig 

veranderd. De nieuwe brandvoorwaarden zijn 

nu modulair opgezet, omdat dit beter past bij 

andere verzekeringsproducten die momenteel in 

de markt verkrijgbaar zijn. De modulaire opbouw 

is ook overzichtelijker en sluit beter aan bij 

automatiseringssystemen die worden gebruikt. 

Het taalgebruik is zoveel mogelijk aangepast aan 

het gangbare zakelijke taalgebruik in 2021. Zinnen 

zijn korter en de opmaak overzichtelijker, daarmee 

zijn de voorwaarden beter leesbaar. En uiteraard 

zijn de regelingen aangepast naar huidige wet- en 

regelgeving of de dagelijkse praktijk. 

 

Verwachting
De TC Brand is inmiddels met de Juridische 

commissie (JC) in gesprek over VMZB 2021. De JC 

toetst de modelvoorwaarden onder andere aan 

het wettelijk kader waarbinnen de voorwaarden 

worden gebruikt. Ook wordt gekeken naar het 

taalgebruik en de opbouw van de voorwaarden. 

Nadat de TC Brand en de JC overeenstemming 

hebben bereikt, wordt het product aangeboden 

ter goedkeuring aan het bestuur. Beide commissies 

werken er hard aan om de VMZB 2021 zo spoedig 

mogelijk te kunnen introduceren. 

Samen met de nieuwe modelvoorwaarden, zullen 

ook een nieuw polisblad, een verschillenlijst met 

de NBZB- en NBUG 2006 en een toelichting op de 

VMZB 2021 beschikbaar gesteld worden. 

Er wordt nog nagedacht over de manier waarop de 

VMZB 2021 zal worden gelanceerd. Een marktbreed 

event in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 

heeft hiervoor de voorkeur. Helaas is dit in verband 

met de huidige coronamaatregelen niet realistisch. 

Daardoor zal de introductie online plaatsvinden, 

mogelijk zelfs al tijdens één van de twee VNAB 

Visie events eind juni! Na de introductie zullen 

er in ieder geval ook extra kennissessies worden 

georganiseerd, waar meer inhoudelijk op het 

nieuwe product zal worden ingegaan. 

Technische commissie Brand 
In de Technische commissie zitten Therese Spiessens 

(Aon), Marlies Fröhlich (Marsh), Ramses Moumen 

(VLC & Partners), Fred van der Padt (MS Amlin), 

Jeroen Vermaas (Zurich) en Willem Jan Beekenkamp 

(Allianz - voorzitter).  <

Therese Spiessens (Aon)                 Marlies Fröhlich (Marsh)          Ramses Moumen (VLC & Partners)                          Fred van der Padt (MS Amlin)           Jeroen Vermaas (Zurich)    Willem Jan Beekenkamp (Allianz - voorzitter)

nieuwe brandvoorwaarden
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Op 19 mei gaat Erik Janssens met pensioen. Dit 

aantrekkelijke vooruitzicht is niet de reden voor het 

enthousiasme waarmee de geboren Rotterdammer 

aanschuift voor een gesprek met zijn bijna veertig 

jaar jongere collega Pim Rommens. Erik praat nu 

eenmaal graag over de wereld waar hij vrijwel heel 

zijn leven onderdeel van is. “Ik krijg energie als ik 

met anderen over het vak discussieer. ‘Wat maak 

jij je druk, over twee maanden ben je weg’, hoor ik 

weleens. Zonder op specifieke dossiers in te gaan: 

ik kan mij nog steeds kwaad maken over dingen die 

gebeuren en waar ik anders over denk.”

Pim, wat denk jij als je Erik hoort 
praten?
“Ik zit tegenover iemand met passie voor het vak 

en gigantisch veel werkervaring. Ik hoop dat 

zelf ook allemaal mee te maken. Er wordt van de 

verzekeringswereld een beeld geschetst dat het 

saai is. Maar verzekeringen zijn complexer dan 

mensen denken en juist die complexiteit vind ik 

ontzettend leuk.”

Heb jij een ‘type Erik’ waarop je kunt 
terugvallen?
“Ik ben een voorstander van het koppelen van 

young professionals aan ervaren medewerkers 

en heb gelukkig een aantal collega’s waar ik veel 

van leer. Ondanks de hectische periode waarin we 

zitten, word ik goed begeleid. Maar ik wil ook graag 

zelf dingen ervaren en leer het meest van learning 

by doing.”

Dan kun je ook onderuitgaan.
“In de elektrische installatie van één van mijn 

klanten is ooit schade ontstaan. Daar moet je mee 

leren omgaan. Toen ik het dossier opnieuw bekeek, 

constateerde ik dat ik de richtlijnen heb gevolgd. 

Ik sta daarom nog steeds achter mijn beslissing. 

Maar het was wel even slikken, want het kostte 

ons bedrijf veel geld. Aan de andere kant is het 

mooi dat we als verzekeraar een klant in geval 

van schade kunnen helpen en hem continuïteit 

kunnen bieden.”

Erik: “Dat is de goede mentaliteit! Als underwriter 

moet je een beetje het gevoel hebben dat je de 

schade zelf betaalt.”

Erik, jij stuurt een team van 
acceptanten aan. Hoe doe je dat?
“Ik laat ze vooral zelf hun werk doen. Zij moeten 

het risico bekijken en hun oordeel vellen. Bij 

twijfel of vragen mogen ze bij mij langskomen.”

Was vroeger alles beter? 
“Zeker niet! Als ik een brief maakte, moest mijn 

leidinggevende een paraaf zetten en werd de 

brief pas verzonden nadat een hogere baas zijn 

handtekening had gezet. Tegenwoordig hoeft dat 

gelukkig niet meer. Organisaties zijn veel platter 

geworden, de hiërarchie is veranderd.”

naast je functie, ga in commissies. Dat is leuk voor je 

ontwikkeling, maakt je scope breder en we kunnen 

je frisse ideeën goed gebruiken. Ga als acceptant  

ook zoveel mogelijk met inspecties mee. Als je 

een paar metaal- of houtbewerkingsbedrijven 

hebt bezocht, dan kijk je heel anders naar 

inspectierapporten dan wanneer je zo’n bedrijf 

nooit gezien hebt.”

Hoe ziet je toekomst eruit?
“Ik wil eens voelen hoe het is om niet meer te 

hoeven werken en ga eerst een tijdje niets doen. 

Met zeven kleinkinderen, aardig wat hobby’s en 

een huis waaraan het nodige moet gebeuren, hoef 

ik mij niet te vervelen. Ik sluit niets uit, maar ik denk 

niet dat ik nog iets in de verzekeringswereld ga 

doen. Ik heb bijna 50 jaar gewerkt, het is goed zo.”

Pim, wat zijn jouw plannen?
“Ik ben pas bevorderd tot Underwriter en heb 

bijna het branchediploma schadebehandelaar/

acceptant op zak. Ik wil vooral kennis en ervaring 

opdoen en mijzelf ontwikkelen naar senior 

acceptant. Daarna zie ik het wel. Ooit ambieer 

ik een leidinggevende rol, zodat ik mijn visie tot 

uiting kan laten komen.”

“Het lijkt leuker dan het is, Pim”, waarschuwt Erik 

zijn jongere collega lachend. “Als leidinggevende 

kwam ik niet toe aan de dingen waarvan ik dacht 

dat ik er goed in was. Terwijl alles waar ik een hekel 

aan had, mijn hoofdtaak werd.”

De laatste woorden zijn voor jullie.
Pim: “Ik heb behoefte aan persoonlijk contact met 

mijn vakgenoten. Ik wil elkaar in de ogen kijken 

en de sfeer proeven in de onderhandelingen die 

we met elkaar voeren. Zodat we samen het beste 

aanbod voor de klant neerleggen, met een premie 

die in verhouding is met de kwaliteit van het risico.”

Erik: “De laatste tien jaar was er sprake van een 

neergaande markt. Met z’n allen hebben we die 

negatieve trend weten om te buigen, maar we 

mogen niet denken dat we er nu zijn. Verder heb 

ik op basis van saamhorigheid en vertrouwen met 

heel veel plezier in dit circuit gewerkt. Ik ga weg, 

maar blijf jullie in de gaten houden, haha!”

Verzekeren is een mooi vak, vinden Erik Janssens, Commercieel Manager 
Property bij Allianz en Pim Rommens, Underwriter Property bij HDI Global. Erik 
kan het weten, want hij is al bijna een halve eeuw actief in de assurantiebranche. 
“Een verzekering is geen sexy product. Maar als je in het vak zit, is het veel leuker 
dan wanneer je er van de buitenkant tegenaan kijkt.”  Martin Veldhuizen

Erik Janssens (Allianz) en Pim Rommens (HDI Global)

“als underwriter moet je een 
beetje het gevoel hebben dat 
je de schade zelf betaalt”

ontmoeten & verbinDen
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Pim: “Mijn leidinggevende stimuleert het om bij 

hem binnen te lopen. Ons nieuwe pand is er ook 

op ingericht om elkaar te ontmoeten voor overleg. 

Ik denk dat het de cohesie van teams ten goede 

komt. Als je afstand creëert, durven medewerkers 

hun zegje niet te doen en dat moet je niet willen.” 

In de financiële wereld gaat veel tijd zitten in het 

herstellen van fouten. Op de vraag of polissen en 

clausules beter gecontroleerd moeten worden, 

antwoordt Pim: “Als ik voor een aandeel moet 

tekenen die boven mijn capaciteit ligt, dan hanteren 

wij het vier-ogen principe. Wat mij betreft kijken wij 

samen met de klant en zijn makelaar continu hoe 

we risico’s beheersbaar kunnen maken. Maar dit 

zijn langere trajecten, die niet in een paar maanden 

te realiseren zijn.”

Wat is het meest bijzondere dossier 
waar je aan gewerkt hebt?
Erik: “Als je een halve eeuw in dit circuit werkt, 

dan zijn dat er heel veel. De tijd rond de millen-

niumwisseling staat mij nog helder voor de geest. 

Het was een verschrikkelijke chaos, vol angst. Par-

tijen trokken zich terug waardoor capaciteit wegviel 

en veel zaken niet meer te verzekeren waren.”

Pim: “Vorig jaar kregen we een nieuwe aanvraag 

voor een groot industrieel risico, maar het lukte 

niet dit te verzekeren. Omdat de onderlinge 

verstandshouding met de makelaar goed was, 

zocht ik nu in een vroeg stadium opnieuw contact. 

Deze keer lukte het wel om het risico te verzekeren. 

De moeite die ik erin stak, kreeg ik terug, dat gaf 

gigantisch veel energie.”

Erik, heb je een tip voor jonge mensen 
als Pim?
“Een verzekering is geen sexy product. Maar als je 

in het vak zit, is het veel leuker dan wanneer je er 

van de buitenkant tegenaan kijkt. Doe ook dingen 

erik Janssens (66) begon zijn loopbaan in 

de financiële wereld bij de Amro Bank. “Mijn 

vader had een stukadoorsbedrijf en zijn 

verzekeringsman, meneer Blokland, wist altijd 

leuk over zijn vak te vertellen.” Daarna werkte 

Erik in verschillende functies bij onder andere 

Tollenaar en Wegener, Aon en UAP, voordat 

hij in 2003 bij Allianz terechtkwam. Daar is hij 

Commercieel Manager Property, maar niet 

lang meer. Op 19 mei gaat Erik met pensioen.

Pim Rommens (27) werkt sinds 2015 bij 

HDI Global. Eerst als bijbaan op de afdeling 

motorrijtuigen, naast zijn studie Financial 

Service Management. “Dat leek mij leuker 

dan vakkenvullen bij Albert Heijn.” Na zijn 

afstudeerscriptie bij de afdeling Sales- en 

Business development van HDI Global werd hij 

in 2019 Junior Underwriter bij de verzekeraar 

in zijn woonplaats Rotterdam. Sinds januari is 

hij Underwriter Property.
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kennis

De vier ramen de herverzekeringsmarkt in Nederland 

op ca. 1,8 miljard euro gecedeerde premie, waar-

van 460 miljoen voor property. Zij spreken van 

een mature, sophisticated markt waarop een groot 

aantal (ca. 75) herverzekeraars actief zijn en een 

beperkt aantal (4) herverzekeringsmakelaars. De 

markt wordt ook aangemerkt als ‘redelijk stabiel’, 

zeker voor treaty herverzekeringen (herverzekering 

op portefeuilleniveau). “De harde markt heeft wel 

wat meer impact op het facultatieve segment (her-

verzekering op postniveau). Ook vanuit Solvency 

II-regelgeving gaat een stimulerend effect uit op 

de vraag naar herverzekering”, benadrukt Bob. 

Daar staat volgens Susanne tegenover dat de 

toenemende schaalvergroting daarop een ma-

tigend effect heeft. “1+1 is nooit 2, maar eerder 1,5.”

Arnold: “De markt is volwassen en staat open voor 

nieuwe technische ontwikkelingen en innovatie. 

Zo zien we bijvoorbeeld een snelgroeiende vraag 

in cyber.” Dinesh: “Mede door de volwassenheid 

en penetratiegraad van de Nederlandse her- 

 ver zekeringsmarkt, is er nog maar weinig ruimte 

voor autonome groei. Toch groeit de totale markt 

licht, deels door de premieverhogingen voor  

(her)verzekeringen.” 

Trends en ontwikkelingen  
Dinesh ziet dat vanwege de verhardende pro-

pertymarkt verzekeraars vaker de oplossing buiten 

de eigen portefeuille zoeken en naar meer creatieve 

herverzekeringsoplossingen kijken. “Dat bevestigt 

de rol die herverzekeraars kunnen vervullen als tool 

om een portefeuille minder volatiel te maken.” De 

belangrijkste risico’s voor herverzekeraars blijven 

volgens hem de klimaatverandering, de grotere 

afhankelijkheid van partijen binnen de supply 

chain en het toenemende accumulatierisico. Dat 

vraagt om een grote focus op underwriting.” 

Löw noemt COVID-19 als kortetermijnrisico. “Er 

bestaat grote onzekerheid over de uiteindelijke 

schadelast en de wereldwijde protection gap is 

Dinesh Ho-A-Hing: “Wat anders is, is dat de verharding dit 
keer in gang is gezet door de primaire verzekeraars zelf 
en niet zoals voorheen door herverzekeraars. Er is minder 
capaciteit voor handen, wat leidt tot hogere premies. 
Daarbij zien we meer focus op kwaliteit. Hierdoor is de 
markt een stuk gezonder geworden, al zijn we nog niet op 
het niveau van enkele jaren geleden.”

“Blijven denken in en zoeken naar verzekeringsoplossingen. Dat moet voor primaire verzekeraars de insteek blijven 
om bedrijven bij te staan bij het afdekken van hun financiële en andere risico’s. Dat is één van de adviezen aan het 
adres van de primaire verzekeraars afkomstig van vier ervaren representanten van op de Nederlandse markt actieve 
herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars: Arnold Löw (Swiss Re), Dinesh Ho-A-Hing (Arch Re), Susanne Miller 
(Guy Carpenter) en Bob Reichenfeld (Amwins Re).  Jan van Stigt Thans

Herverzekeringbranche laat licht schijnen op de directe verzekeringsmarkt

het zoeken naar verzekerings-
oplossingen moet voor primaire 
verzekeraars dé insteek blijven  

verder toegenomen. Vanwege de systemische 

aard van pandemieën is het risico niet ver-

ze kerbaar en daarom ondersteunen wij de 

ont wikkeling van pooloplossingen in publiek-

pri vate partnerschappen.” Daarnaast noemt hij 

cyber als één van de langetermijnrisico’s. “Door 

COVID-19 is digitalisering hoger op de agenda 

van verzekeraars gekomen. “Klimaatverandering is 

een andere belangrijke trend, vanuit Nederlands 

perspectief vooral relevant met betrekking tot 

het overstromingsrisico. Steeds meer particuliere 

en zakelijke klanten en verzekeraars zien ESG 

(Environmental, Social, Governance) als een on-

derwerp met hoge prioriteit op de strategische 

agenda. Last but not least zal de rente laag blijven 

en zullen business- en prijsmodellen verder aan 

deze realiteit moeten worden aangepast.” 

Bob bestempelt de herverzekeringsmarkt als ro-

buust en stabiel. “Vooral voor treaty her ver zekering 

is voldoende capaciteit voor handen. Overall 

zie ik de vraag naar herverzekering toenemen 

voor zowel excess of loss als voor proportionele, 

prospectieve en retrospectieve op lossingen. Daar-

bij is het wel paradoxaal gezien de aanpak van 

verzekeraars op de primaire verzekeringsmarkt 

dat er géén schommelingen in de te betalen her-

verzekeringspremies wordt getolereerd.” 

Volgens Susanne is ook de (her)verzekerings-

branche verrast door COVID-19. “Vooral in de  

eerste maan den was er sprake van een zekere 

nervositeit vanwege de onzekerheid over de 

dekkingsvraag bij claims en riskexposure. Die  

vrees is achteraf ongegrond gebleken, zeker omdat 

de Nederlandse verzekeraars gelukkig nauwelijks 

COVID-19 schades hebben gehad.”

De zakelijke propertymarkt in 2020
Hoe kijken jullie vanuit herverzekeringsperspectief 

naar het afgelopen jaar in de zakelijke brandmarkt? 

Susanne: “We hebben al heel lang niet zo’n ver-

hardende markt meegemaakt, tegelijk met co  rona. 

De verhardende directe markt heeft nu ook zijn 

intrede gedaan in de facultatieve her ver  zekerings- 

markt en door de pandemie is de riskappetite van 

herverzekeraars wel wat veranderd.”

Bob wijst op de afwijkende impact van COVID-19 

in Nederland ten opzichte van die in andere 

landen. “De sector is relatief weinig geconfronteerd 

met corona gerelateerde schades. Er waren 

nagenoeg geen claims voor bedrijfsonderbreking 

zoals in andere landen, maar slechts enkele 

evenementenclaims. Ik heb er moeite mee dat 

bepaalde risico’s en bedrijfstakken niet meer 

te verzekeren zijn, zoals food en recycling. “Dat 

zouden we als sector niet mogen laten gebeuren.”     

Dinesh: “Wat anders is, is dat de verharding dit 

keer in gang is gezet door de primaire verzekeraars 

zelf en niet zoals voorheen door herverzekeraars. 

Er is minder capaciteit voor handen, wat leidt tot 

hogere premies. Daarbij zien we meer focus op 

kwaliteit. Hierdoor is de markt een stuk gezonder 

geworden, al zijn we nog niet op het niveau van 

enkele jaren geleden. Door de pandemie wordt 

meer thuisgewerkt. Daardoor en door de GDPR-

regelgeving is het cyberrisico toegenomen. Er zal 

steeds meer naar de (her)verzekeringsindustrie 

gekeken worden voor oplossingen.”

Arnold wijst op het tweede achtereenvolgende 

jaar van marktverharding waarin elke verzekeraar 

zijn eigen aanpak had met een combinatie van 

maatregelen: risicopreventie, beperkingen in 

polisvoorwaarden en prijsstijgingen, vooral bij 

‘gevaarlijke bedrijfstakken’ als recycling, voedsel, 

papier, hout, plastic, opslag, enz. “In het algemeen 

kan de premieontwikkeling worden gezien als een 

correctie voor de lage prijsniveaus in de afgelopen 

jaren en is er tot op zekere hoogte sprake van 

een normalisatie. De jarenlange softe markt 

heeft de duurzaamheid van de sector negatief 

beïnvloed”, zegt Löw. Hij maakt de vergelijking 

met de ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie: 

“De prijzen voor vluchten daalden jaar na jaar tot 

dumpprijzen. Op deze manier manoeuvreerde 

de industrie zich in een negatieve spiraal naar 

onhoudbare prijsniveaus, uiteindelijk ook ten 

nadele van hun klanten. Dit voorbeeld laat zien 

hoe belangrijk adequate prijsniveaus zijn voor de 

duurzaamheid op lange termijn van een bedrijfstak 

voor alle spelers en klanten.”

Verwachtingen voor 2021
Wat zijn jullie verwachtingen voor 2021? Dinesh: 

“Ik hoop dat de harde markt zich nog even voortzet 

en een premiegroei laat zien. Na jaren van dalingen 

zijn meerdere stappen nodig om weer op een 

gezond niveau te komen. Daarnaast verwacht ik 

dat verzekeraars meer sturen op kwaliteit middels 

risk engineering.”

Ook Arnold voorziet een verdere verharding,  

zowel in de directe propertymarkt als die 

voor facultatieve herverzekeringen. “Wel zal 

deze waarschijnlijk gematigder zijn dan in de 

jaren daarvoor en zal in de markt voor treaty-

herverzekeringen doorzetten naar een meer 

duurzamer prijsniveau. Daarnaast zal de vraag naar 

cyberdekking toenemen. In het algemeen zal de 

mate van maatregelen - prijsstelling, uitsluitingen, 

beperking dekking - verschillen per branche of 

type herverzekering.”

Bob houdt eveneens rekening met een verdere 

premieverhoging: “In Europa met gemiddeld 5 à 

10% en in ons land iets lager. De Nederlandse markt is 

namelijk minder volatiel dan bijvoorbeeld in België, 

Frankrijk en vooral Groot-Brittannië. Bovendien 

zie ik de vraag naar herverzekering toenemen ter 

bescherming van hun kapitaalspositie. Er wordt 

zowel naar de P&L- als kapitaalsprotectie gekeken, 

een goede ontwikkeling.”

Susanne sluit zich daarbij aan en verwacht dit jaar 

een verdere vraag naar herverzekeringen, met 

name op het gebied van cyberrisico’s. Ook de 

IFRS 17-regelgeving is er eentje om in de gaten 

te houden. “Ik hoop verder dat we snel kunnen 

terugkeren naar ons oude ‘normale‘ leven. Ons 

vak is nu eenmaal bij uitstek people’s business. 

De veerkracht lijkt er een beetje uit te raken, dus 

moeten we nog even volhouden.”

Samenwerken
Wat zouden jullie de markt mee willen geven?  

Arnold: “De weg naar een duurzaam evenwicht 

is in het belang van alle spelers in de her ver zeke- 

rings sector. Laten we als business partners sa men 

bouwen aan een betere toekomst! Susanne: “Her-

verzekeraars, kijk niet alleen naar de global market, 

maar ook naar de lokale markt. Verzekeraars, 

begin tijdig met renewals zodat je meer tijd hebt 

om de juiste oplossing te vinden. En gebruik 

herverzekeringen niet als ‘afvoerputje’ voor minder 

goede risico’s, maar juist als middel voor het vinden 

van een adequate verzekeringsoplossing. Het 

zoeken daarnaar moet de insteek zijn.” 

Dinesh: “Blijf denken in oplossingen. Kies voor 

het meer proactieve ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, 

tenzij’. En werk samen met een herverzekeraar, die 

open staat voor sparren, meedenken en samen-

werken. Realiseer daarbij dat herverzekeren 

een efficiënte manier is om geld vrij te maken 

voor andere activiteiten en investeringen.” Bob: 

“Pak de dialoog op en kijk hoe risico’s nog wel 

verzekerd en herverzekerd kunnen worden, be-

oordeel risico’s individueel en scheer bedrijven 

binnen een bedrijfstak niet allemaal over één 

kam. We hebben als (her)verzekeringsbranche ook 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid om 

ondernemers in staat te stellen te ondernemen 

door hen hun financiële bedrijfsrisico’s af te kunnen 

laten dekken.”  <

Susanne Miller: “Gebruik herverzekeringen niet 
als ‘afvoerputje’ voor minder goede risico’s, maar 
juist als middel voor het vinden van een adequate 
verzekeringsoplossing.”

Arnold Löw: “De prijsontwikkeling voor vliegtickets laat 
zien hoe belangrijk adequate prijsniveaus zijn voor de 
duurzaamheid op lange termijn van een bedrijfstak voor 
alle spelers en klanten.”

Bob Reichenfeld: “Ik heb er moeite mee dat bepaalde risico’s 
en bedrijfstakken niet meer te verzekeren zijn, zoals food 
en recycling. “Dat zouden we als sector niet mogen laten 
gebeuren.”     
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marktmeesterschap

het codewoord is samenwerken
De zakelijke verzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door het fenomeen van elkaar afwisselende ‘zachte’ en ‘harde’ 
markten. Maar nog niet eerder was de verzekeringsmarkt wereldwijd zo lang soft. Op een tweetal korte ‘oplevingen’ na 
(de millenniumwissel in 2000 en nine eleven in 2001) zag de markt een daling van de verzekeringspremies. Sinds 2018 
zien we een verharding op de brandverzekeringsmarkt. Verzekeringscontracten worden beëindigd, premies aangepast, 
dekkingen gewijzigd en soms worden bepaalde risico’s uitgesloten. Vanaf maart 2020 kwam COVID-19 daar nog bij. In 
dit artikel belichten vier property-specialisten, werkzaam bij makelaars en verzekeraars, het roerige verlengingsseizoen 
2020/2021 en kijken zij vooruit naar de komende jaren. Ondanks de soms tegengestelde belangen zijn ze het over een 
aantal zaken met elkaar eens. Centraal staat het belang van de klant. “Daarom moeten we samen blijven werken aan 
goede verzekeringsoplossingen voor de klant. Dit bereiken we alleen als we elkaar opzoeken en zaken bespreken.  
De samenwerking tussen verzekeraars en makelaars maakt hierin het verschil voor de klant.“  Jan van Stigt Thans

Geheel in de lijn met ‘het nieuwe normaal’ spreken 

we de vier ‘brandmannen’ digitaal. Bij elkaar zijn ze 

goed voor maar liefst 87 jaar ervaring in de zakelijke 

verzekeringsmarkt. Pieter van Rossum, sinds vorig 

jaar Manager Schadeverzekeringen Brand bij 

Meijers, neemt 33 dienstjaren mee. Jeroen Vermaas, 

20 jaar werkzaam in de branche, is sinds een kleine 

twee jaar terug bij Zurich, momenteel in de rol 

van Head of Property, Marine and Technical Lines 

Benelux. Mark van Veen is afgelopen december 

overgekomen van Aon Singapore als Managing 

Director Property & Risk Control. Hij werkt al 14 jaar 

bij Aon. Laurens Schox werkt 20 jaar in de branche 

en is sinds mei 2020 werkzaam als directeur van 

Nationale-Nederlanden Beurs (NN). Daarvoor 

werkte hij o.a. als Unit Manager Coassurantie bij 

Vivat/Reaal, Manager bij Tokio Marine en was 

hij schade-expert en manager Claims bij het 

toenmalige Cunningham Lindsey (nu Sedgwick).

Markt groeit licht
De zakelijke brandmarkt in ons land wordt geraamd 

op een omzet van 1,9 à 2 miljard euro, waarvan naar 

schatting zo’n 900 miljoen euro is toe te schrijven aan 

de coassurantiemarkt. Afgelopen jaar was er sprake 

van een omzetgroei in de brandverzekeringsmarkt 

ten opzichte van de jaren hiervoor. De groei van 

de geboekte premie is voor een deel een gevolg 

van doorgevoerde premieverhogingen bij de 

verlengingen. Daarnaast was er door de Brexit ook 

meer aanbod in buitenlandse, vooral Britse, risico’s 

van Nederlandse klanten. 

Makelaars en verzekeraars belichten roerig verlengingsseizoen

Een andere gesignaleerde trend is dat het aantal 

aanbieders in de markt afneemt, vooral door 

consolidatie onder verzekeraars. Daarnaast trekken 

sommige verzekeraars zich terug uit bepaalde 

segmenten of schrijven beperktere aandelen. De 

vier zien niet alleen terugtrekkende bewegingen. 

Er treden ook nieuwe aanbieders tot de markt 

toe. Dat zijn er alleen niet voldoende om de totale 

teruggang in beschikbare capaciteit tegen te gaan, 

zodat er overall meer (her)verzekeraars nodig zijn 

om bepaalde risico’s rond te krijgen.  

COVID-19 
We kunnen er natuurlijk niet omheen: COVID-19. 

Wat is de impact van de pandemie op de sector? 

Het totale premievolume in de coassurantiemarkt 

wordt door COVID-19 nog niet beïnvloed, maar 

volgens Pieter kan dit de komende jaren nog wel 

gebeuren. Hij wijst daarnaast op de schadekant. 

“De aan corona gerelateerde schades zijn in ons 

land tot nu toe beperkt gebleven”. Hij krijgt op dat 

punt bijval van collega-makelaar Mark. “Zowel het 

aantal schades als de omvang vallen inderdaad 

mee, zeker in vergelijking met sommige andere 

landen om ons heen.”

Verzekeraar Laurens plaatst een kanttekening bij 

de schadelast. “Het is een gegeven dat het aantal 

schades op de brandportefeuille in het tweede en 

derde kwartaal van 2020 zijn achtergebleven bij 

voorgaande jaren, maar dat bleek van tijdelijke 

aard. In het laatste kwartaal van 2020 nam dat 

aantal toe en het eerste kwartaal van dit jaar zit 

al op het niveau van dezelfde periode vorig jaar. 

Daarnaast kunnen er altijd nog onvoorziene claims 

boven tafel komen.”

Jeroen: ‘’Ik denk dat we de balans pas kunnen op-

maken als corona echt onder controle is. Be drijven 

die nu nog kunstmatig in stand worden gehouden, 

kunnen straks ineens omvallen met alle risico’s 

van dien. Denk ook aan schades in verband met 

achterstallig onderhoud of schades die ontstaan 

door verslonsde veiligheidsroutines. En hoewel in 

Nederland de schadelast over 2020 meevalt, zie 

je in het buitenland die vermindering niet: meer 

CAT, zowel nat-cat als man-made schade claims en 

denk bijvoorbeeld aan alle schade gere lateerd aan 

coronaprotesten of ‘black lives matter.’’ 

Complexiteit en ‘handjes’
Wat houdt de gemoederen in de zakelijke brand-

verzekeringsmarkt nog meer bezig? Mark noemt 

de toenemende administratieve druk waarmee 

makelaars en verzekeraars te maken hebben. “Er 

komt steeds meer wet- en regelgeving waarmee 

wij rekening moeten houden bij onze dagelijkse 

werkzaamheden. Voorbeelden zijn governance, 

com pliance en de sanctiewet. Deze activiteiten  

lei den tot extra taken en dit kan vertragend  

werken.” Pieter benadrukt de toenemende com-

plexiteit in het alledaagse zakendoen, wat hij 

onder meer toe schrijft aan de toegenomen krapte 

op de ver zekeringsmarkt en het verschijnsel dat 

verzekeraars meer en meer individuele eisen stellen 

aan de acceptatie van coassurantieposten (premie,  

voorwaarden, eigen risico): de zogeheten 

BIPAR-clause. Dat maakt het steeds lastiger en 

tijdrovender om posten rond te krijgen.” Jeroen: 

‘’Je ziet nu, doordat vrijwel elke polis aangepast 

en verwerkt moet worden, er gigantische pro-

blemen ontstaan op het administratieve vlak. 

Het administratieve apparaat is door de jaren 

heen steeds meer ingericht op een zachte markt, 

veel is weggesaneerd of geoutsourcet. Nu het 

ingewikkelder wordt alles goed en volledig in een 

polis te verwoorden, zie je dat het veelal spaak 

loopt, met veel frustratie tot gevolg. Niet alleen 

duurt het lang voor de klant zijn polis heeft, het 

is ook steeds lastiger om als verzekeraar tijdig je 

premie te innen.’’

De markt verhardt
Pratend over 2020 kunnen we niet om de ver har-

dende markt heen. Brandposten werden mas saal 

opgezegd, premies verhoogd – met regel matig 

dubbele cijfers –, dekkingen beperkt en risico’s 

uitgesloten. Bovendien trok een aantal verzeke-

raars zich uit bepaalde segmenten terug, wat de 

verze ker baarheid van sommige bedrijfstakken 

tot een uitdaging maakte. Pieter en Mark noemen 

als voorbeeld de food- & feed-industrie, de 

recycling branche, verzamelgebouwen, opslag, de 

energy-sector en de zware chemische risico’s.

Klanten begrijpen volgens hen ook wel dat maat-

regelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat 

verzekeraars in de zwarte cijfers terecht kunnen 

komen. Premieverhogingen zijn dan tot op zekere 

hoogte acceptabel, zo ook beperkingen van de 

dekking. Maar ze hebben er geen begrip voor 

dat een verzekeraar, bij wie ze soms jarenlang 

zijn verzekerd, zich uit een bepaald marksegment 

terugtrekt, zeker bij een goede schadehistorie. 

Hetzelfde geldt voor de, in de beleving van de 

klant, forse preventie-eisen. Verzekeraars stellen 

nu al een paar jaar in toenemende mate preventie-

eisen om een risico te kunnen verzekeren. Dit kan 

in sommige gevallen tot forse investeringen voor 

de klant leiden en dat is soms lastig uit te leggen 

aan de klant, stellen beide makelaars.

Double digits
Pieter wijst op de forse double digits-verhogingen 

die enkele prominente brandverzekeraars al 

voor het derde achtereenvolgende jaar hebben 

doorgevoerd. “Veel ondernemers betalen stevige 

brandpremies voor hun risico’s op de coassu rantie-

markt. Bij een premieverhoging met dubbele cijfers 

gaat het dan ook meteen om forse geldbedragen”, 

aldus Meijers’ brandmanager. 

Jeroen is het daar niet mee eens, maar erkent 

wel dat er inderdaad partijen zijn die de gehele 

portefeuille met vaste percentages hebben ver-

hoogd. ‘’Bij Zurich geloven we daar niet in. We 

hebben altijd vastgehouden aan ons principe van 

risk-managed business. Het risicobewustzijn van 

een klant is belangrijk en wij proberen dat terug te 

laten komen in onze offertes. De premies zijn jaar 

op jaar geslonken, tot verbazing van verzekeraar 

én makelaar. We zijn nog niet terug op de oude of 

gewenste niveaus, maar juist daarom moeten we 

nu technisch naar risico’s kijken, met focus op de 

juiste aanbevelingen en investeringen.’’

Too long too soft
Pieter zegt vooral moeite te hebben met het op-

zeggen van volledige portefeuilles. “Er wordt te 

weinig gekeken naar de individuele risico’s die 

zich in deze portefeuilles bevinden”. Mark deelt die 

mening en stipt daarnaast het gebrek aan capa-

citeit aan. “Enkele jaren geleden was capa citeit wel 

in voldoende mate voorhanden. Als er dan een 

verzekeraar was die zich uit de markt terugtrok of 

met forse premieverhogingen en/of preventie-eisen 

kwam, had je altijd wel één of meerdere alter-

natieven. Dat is nu veel minder vanzelf sprekend.”

Laurens zegt zich hierin te herkennen. “Doordat 

meer aanbieders uit de markt stappen, krijgen wij 

steeds meer aanvragen om capaciteit te leveren 

en (grotere) aandelen te tekenen op deze risico’s. 

Hiermee neemt de werkdruk toe voor onze 

medewerkers die door de verlengingen al met 

grote werkvoorraden geconfronteerd worden. 

Wat de insteek van anderen is, weet ik niet, maar 

wij proberen risico’s op hun merites te beoordelen. 

Dit betekent dat we geen maatregelen op 

portefeuille niveau nemen, maar op post niveau.” 

Dat benadrukt ook Zurich-collega Jeroen. “We 

vinden het te makkelijk om klanten alleen maar een 

premieverhoging op te leggen en kijken dus verder 

dan dat, dus ook naar eigen risico’s, voorwaarden 

en preventie.“

Mark van Veen: 

“We zijn er als markt – verzekeraars én 

makelaars – voor de klant. Het is aan ons 

om er met elkaar voor te zorgen dat we 

verzekeringsoplossingen bieden voor alle risico’s, 

zodat bedrijven hun bedrijfscontinuïteit veilig 

kunnen stellen. Daarvoor zijn in de eerste plaats 

voldoende gekwalificeerde mensen nodig, nu 

maar ook in de toekomst. Daarin moeten we 

blijven investeren.”

Jeroen Vermaas: 

“Het valt of staat met goed 

verwachtingsmanagement en 

daarmee met een goede, onderlinge 

communicatie naar elkaar toe.”
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Zowel Laurens als Jeroen geven aan dat de markt de 

afgelopen jaren (tot 2018/19) lang soft is gebleven. 

De noodzaak om te verbeteren (in resultaat) komt 

hierdoor in de ogen van de klant misschien hard 

aan. “Ik heb eerlijk gezegd best wel eens gedacht 

dat een echte ‘harde markt’ er niet meer zou komen, 

maar gelukkig is dat nu wel het geval. Het is goed 

dat de markt verhardt en we weer meer toewerken 

naar een toekomstbestendig rendement op de 

brand portefeuille. Uiteindelijk is iedereen daarbij 

gebaat”, aldus Jeroen.” Laurens wijst hiervoor onder 

meer op de langdurig lage rentestand en ver-

anderde wet- en regelgeving. “Voor heen kwam het 

rendement van verzekeraars uit een combinatie 

van verzekeringsresultaten en be leggingen. Tegen-

woordig moet het rendement volledig uit het 

verze keringstechnische resultaat komen.”

Wat zijn de verwachtingen voor het 
komende jaar? 
Allen zijn van mening dat ook 2021 zal worden 

gekenmerkt door actieve verlengingen waarbij 

maatregelen in de portefeuille te verwachten zijn. 

“Het premieniveau is weliswaar gestegen, maar 

in veel gevallen is de juiste risicopremie nog niet 

bereikt. Er zijn voor bepaalde segmenten dan 

ook nog de nodige slagen te maken”, benadrukt 

Laurens, die aangeeft dat NN rond 1 juli de risk 

appetite voor de komende verlengingen kan 

presenteren. Jeroen hoopt eveneens sneller in 

contact te treden met makelaars om zo te zorgen 

dat klanten tijdig geïnformeerd zijn over veran-

deringen in hun verzekeringspakket. ‘’Als pas laat 

wordt gecommuniceerd over complexe risico’s, 

hebben verzekeraars weinig tijd om een passend 

voorstel te doen.”

Pieter blijft sceptisch. “Na drie jaren op rij van forse 

premieverhogingen zou naar mijn mening de 

technische risicopremie in zicht moeten zijn. Zeker 

nu verzekeraars ook op de coassurantiemarkt 

hebben geprofiteerd van de veel lagere schadelast 

en allemaal een verzekeringstechnische winst 

heb ben gerealiseerd”. Laurens deelt die mening 

niet. “Er zijn nog heel wat verzekeraars met een 

verlies gevende portefeuille en, zoals ik eerder al 

aan gaf, neigt het schadeniveau zich inmiddels 

alweer te ontwikkelen richting het niveau van 

vóór corona.”

Wat moet er gebeuren?
Volgens Jeroen, Laurens, Mark en Pieter zou in 

principe elk risico verzekerbaar moeten zijn, mits 

de juiste premie, voorwaarden en preventieve 

maatregelen worden gehanteerd. Wat moet er 

gebeuren? Het simpele antwoord is samenwerken, 

de essentie van de coassurantiemarkt, benadrukken 

de vier. Mark verwoordt het als volgt: “We zijn er als 

markt – verzekeraars én makelaars – voor de klant. 

Het is aan ons om er met elkaar voor te zorgen 

dat we verzekeringsoplossingen bieden voor alle 

risico’s, zodat bedrijven hun bedrijfscontinuïteit 

veilig kunnen stellen. Daarvoor zijn in de eerste 

plaats voldoende gekwalificeerde mensen nodig, 

nu maar ook in de toekomst. Daarin moeten we 

blijven investeren.”

Hij vindt bijval bij zijn discussiegenoten, die 

daarnaast pleiten voor een terugkeer naar de 

aloude verzekeringstechnische principes bij het 

beoordelen en accepteren van risico’s en het 

bepalen van de juiste prijsstelling en voorwaarden. 

Pieter zegt daarnaast te hopen dat de tendens 

keert en dat verzekeraars minder selectief zijn in 

hun risk appetite. Nu is de ervaring dat verzekeraars 

steeds minder bereid zijn om hun capaciteit breed 

in te zetten. “Daardoor dreigt de solidariteit meer 

en meer uit de markt te verdwijnen.”

Communicatie
Om de jaarlijks terugkerende werkdruk rond de 

jaarwisseling te voorkomen, zouden de vier het 

toejuichen wanneer de renewalonderhandelingen 

meer over het jaar worden verspreid. Dit zou vooral 

moeten kunnen voor contracten waarvan de 

verlenging de minste tijd kost. Zo blijft de meeste 

tijd over voor de ‘moeilijke’ renewals. Met het oog 

daarop is het volgens hen ook wenselijk om de  

direct bij de polis betrokken brancheprofessionals 

zo min mogelijk te belasten met de alsmaar toe-

nemende verplichte administratieve rompslomp.

De vier wijzen tot slot op de wens om zo snel 

mogelijk met de verlengingen voor het komende 

seizoen te kunnen beginnen. Jeroen daarover: ”Het 

valt of staat met goed verwachtingsmanagement 

en daarmee met een goede, onderlinge commu-

nicatie naar elkaar toe. Welke informatie wordt 

verlangd en wanneer, zodat iedereen weet wat 

er van hem of haar wordt gevraagd en ook wat 

men zelf kan verwachten. Goede communicatie 

en samenwerking versnelt dit proces en daar 

profiteert de klant van. Bovendien werken we in 

een industrie waarbij we exact weten wanneer een 

contract verlengd moet worden. Dan moeten we 

toch in staat zijn om dat met elkaar beter te plannen 

en te leveren. Als we op een meer gestructureerde 

manier met elkaar overleggen, voorkomen we 

verrassingen bij een renewalcycle. Het codewoord 

is, blijft en zal altijd blijven: samenwerken.”  <

Pieter van Rossum: 

“Ik heb vooral moeite met het opzeggen 

van volledige portefeuilles. Er wordt te weinig 

gekeken naar de individuele risico’s die zich in 

deze portefeuilles bevinden.”

laurens schox: 

“Het premieniveau is weliswaar gestegen, 

maar in veel gevallen is de juiste risicopremie 

nog niet bereikt. Er zijn voor bepaalde 

segmenten dan ook nog de nodige 

slagen te maken.”

marktmeesterschap column

Toen ik mijn eerste Visie-bijdrage in COVID-tijd schreef (juli 2020), kon ik 

niet vermoeden dat ik het jaar erna nog steeds werkend thuis zou zijn. 

Ik mis mijn eigen leven. Ik mis een heus Visie-event op het VNAB kennis- 

en ontmoetingscentrum. Met die kennis zit het wel goed, nog steeds. 

Maar ontmoeten. Wát kun je daar naar verlangen. En tegelijkertijd is 

het okee. Ik ben gezond, mijn dierbaren ook, onderwijs gaat door en ik 

doe nog onderzoek. Alom geprezen wordt het wegvallen van reistijd, 

maar het is een besparing die ik niet voel. Ik kom uren-dagen-weken te 

kort en ik ben welhaast blij dat ik me tussen al het ge-Team en ge-Zoom 

door mag zetten aan mijn tweede Visie-opdracht in deze wat onrustige 

pandemietijd: BRAND! 

“Door de voornaamste directeuren en agenten van verzekering maat-

schappijen zijn zoowel te Amsterdam als te Rotterdam brandpolissen 

vastgesteld, waarvan de conditiën zijn neergelegd ten kantore van een 

notaris te Amsterdam en op de griffie van de Rechtbank te Rotterdam. 

Deze worden beurspolissen genoemd.” Mooi om te zien, deze 

omschrijving van Nolst Trenité in zijn boek Brandverzekering (Haarlem: 

De Erven F. Bohn, p. 96).  

 Het boek van Nolst Trenité dateert alweer uit 1902 en eerlijk 

gezegd: ik bladerde er vaker in, maar zelden zag ik aanleiding om er 

uit te citeren. In het kader van een heus wetenschappelijk stuk kom 

ik daar kennelijk niet zonder meer toe. Vandaag gun ik mezelf tijd om 

te reflecteren. Ik ben vanzelfsprekend geïnspireerd door het thema 

van de voorliggende Visie, maar vooral ben ik geïnspireerd door de 

omschrijving van de actoren. “De voornaamste directeuren en agenten”. 

We zijn bijna 120 jaar verder en ik stel me de vraag of de leden van de 

Technische Commissie Brand anno nu dan onze ‘voornaamsten’ zijn. Zij 

stellen nu, namens verzekeraars en makelaars, de conditiën vast. Maar 

of dit “brandpolissen” zijn, waar Nolst Trenité over sprak? Het is een 

definitiekwestie, maar voor ons is de polis vooral een akte, waarin de 

overeenkomst van verzekering is vastgelegd. Wat art. 7:932 BW zegt, is 

namelijk waar.

 Dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt, kan ook blijken uit 

de openingszin van het hoofdstuk van Drion en Van de Meent in de 

bundel Verzekering ter Beurze (Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 379): 

“Het begrip “brandverzekering” dekt niet de lading. Heden ten dage 

wordt met de brandverzekering die vorm van objectverzekering 

bedoeld, die opstallen, inventaris, goederen en inboedel verzekert 

Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde • Hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

BRAND!

tegen diverse schadeveroorzakende gebeurtenissen (veelal inclusief 

de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade), ook wel uitgebreide 

gevaren verzekering genoemd.” Ik volg ze. Niks brandverzekering, maar 

verzekering van het hele pakket, tot de schade van het – ten gevolge 

van de brand – stilliggen van het bedrijf aan toe. 

We schieten daarmee op de tijdlijn van 1902 naar 2017. Maar tussendoor 

maakten we nog een wezenlijke stop in 2006. Het jaar waarin de 

Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering 

(NBUG 2006) en de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en 

Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) uitgebracht werden. Conditiën, 

die beurspolissen zijn? Het zal geen eindstation zijn, maar kennelijk 

deugen de voorwaarden, als ze vijftien jaar verder nog steeds gangbaar 

zijn. Onze realiteit op het gebied van de brandverzekering is daarmee 

een systematiek waarin omschreven gevaren onder de dekking vallen: 

de zogenoemde named perils. Een systematiek die duidelijkheid 

verschaft, leerden we tijdens deze periode van de pandemie. Want wat 

je niet als gedekt omschrijft, hoef je ook niet uit te sluiten. 

We zijn daarmee weer terug in ons COVID-tijdblok, waar ik mee begon. 

En waar ik zo graag uit zou willen. Ik kijk daarom even verlangend 

vooruit. Naar een wereld waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Mensen in 3-D. Liefst een hele zaal vol. We werken er-an, met zijn allen. 

 En ondertussen op de achtergrond wordt aan wat anders 

moois gewerkt: een dissertatie over ‘de brandverzekering’. Juist omdat 

het product zo alomvattend en interessant is, wordt er onderzoek 

gedaan naar dat hele pakket. Het verzekerd object, het verzekerde 

belang, de verzekerde persoon, overgang van belang, de omschrijving 

van het verzekerde risico, de uitsluitingen, uitleg, de consequenties 

van gekozen polistechniek. “De conditiën” in het juridisch kader van 

nu. Het is zalig om een dergelijk onderzoek als promotor te mogen 

begeleiden en een zo wezenlijk boek tot stand te zien komen. Mijn 

verwachtingen zijn hooggespannen, ook omdat ik weet dat dat bij 

deze promovendus kan. Ik kijk er naar uit. Ik doe er een wild voorstel 

bij: bij gelegenheid wijden we er een heuse presentatie aan. In het 

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Met zoveel mogelijk mensen 

in de zaal. Ik merk dat ik wat ga fantaseren, maar dat mag. Ik houd het 

erop dat we het zo gaan doen. Op naar een mooi boek. Op ook naar 

nieuwe NBUG-NBZB-voorwaarden? Maar voor nu vooral: op naar een 

mooie editie van de Visie. 
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ontmoeten & verbinDen

Een risico dat niet of alleen na verregaande risicobeperkende maatregelen  
te verzekeren is, een premie die flink hoger wordt of een schade die niet 
(volledig) gedekt is. Het brengen van slecht nieuws is nooit leuk en vraagt   
om een specifieke aanpak. En hoe doe je dat online? In dit artikel ge ven 
opleidingsadviseur Gijs-Jan Groeneveld en trainer Jeroen Heun van 
Debatrix tips hoe je je boodschap overtuigend communiceert. “Een goede 
voorbereiding is heel belangrijk.”  Martin Veldhuizen

“het gevoel van de ander 
staat altijd centraal”

Slechtnieuwsgesprekken

toewerken, is eveneens niet nodig. Zijn er mogelijke 

oplossingen dan kun je die best benoemen, maar 

alleen als de ander daarvoor open staat. Anders 

bewaar je dat voor het vervolggesprek.”

Wesley Sneijder
Maar wat als je een klant slecht nieuws moet vertellen 

en jou daarbij iets te verwijten valt? Omdat je een 

verkeerd advies hebt gegeven of omdat er in de 

communicatie iets niet helemaal goed is gegaan? “Je 

hebt twee opties: liegen of eerlijk zijn”, zegt Jeroen. 

“Het is niet handig eromheen te draaien, je kunt beter 

eerlijk zijn. Al word je dat niet altijd in dank afgenomen 

en kan het je zelfs de klant kosten. Maar dat is nog 

altijd beter dan liegen. Eerlijkheid levert uiteindelijk 

vertrouwen op en dat is ontzettend waardevol.”

“In moeilijke situaties gaan mensen vaak afstan-

delijker en in de derde vorm praten. Dat komt 

niet alleen onecht over, het is ook alsof je de 

verantwoordelijkheid van je afschuift. Vooral in 

de sport zie je dat terug. Een coach die na een 

gewonnen wedstrijd zegt dat ‘we de overwinning 

verdienden’, hoor je na een nederlaag vaak iets 

zeggen van: ‘ze waren niet scherp genoeg’. In de 

halve finale van het WK in 2014 in Brazilië miste 

Wesley Sneijder tegen Argentinië een strafschop. 

Sneijder zei na de wedstrijd: ‘ja, je mist weleens 

een penalty’. Als hij had gescoord, dan had hij 

waarschijnlijk gezegd: ‘ik wist dat ik ‘m zou maken’.”

Eigen studio
Sinds de uitbraak van het coronavirus vinden veel 

gesprekken online plaats. Bij Debatrix hebben ze 

er een heuse studio voor gebouwd, waar het duo 

trots en gewillig poseert. Gijs-Jan vertelt dat online-

gesprekken een aantal aanpassingen vragen. “Je 

wilt niet dat het gesprek wordt verstoord door een 

slechte verbinding. Gebruik daarom een inter  net-

kabel in plaats van wifi en controleer of je camera en 

microfoon werken. Verder is een goede beeld regie 

belangrijk. Zet je laptop op een stapel boeken of 

een schoenendoos, zodat de camera op ooghoogte 

is. Dat benadert het meest het directe oogcontact 

wat je normaal gesproken met je gespreks partner 

hebt. Zie je jouw plafond? Dan moet je laptop 

omhoog! Om duidelijk verstaanbaar te zijn, moet 

je wat meer letten op je articulatie. Zie je je eigen 

lippen bewegen, dan articuleer je goed. En voorkom 

tegenlicht en een rommelige achtergrond. Dat leidt 

af van de boodschap die je wilt vertellen.”

De inhoud van het gesprek is niet per se anders, 

besluit Jeroen. “Bij slecht nieuwsgesprekken laat je 

na het slechte nieuws een stilte vallen, online doe 

je dat ook. Blijft het daarna stil, dan ga je wellicht 

twijfelen aan de verbinding. Je kunt dan een 

checkvraag stellen, zoals ‘ik merk dat je stil bent, 

is mijn boodschap goed overgekomen?’ Verder  

gelden de ‘regels’ die we eerder hebben genoemd. 

Ook bij een slechtnieuwsgesprek dat je online  

voert, staat het belang van de ander altijd centraal.” <

Debatrix helpt mensen met specialistische kennis 

om die kennis op een overtuigende manier over te 

brengen op anderen. Het in Rotterdam gevestigde 

bedrijf schreef in het verleden onder andere mee 

aan de verkiezingscampagne van Barack Obama. 

Maar we zijn niet bij Gijs-Jan Groeneveld en 

Jeroen Heun op bezoek voor een gesprek over 

mijn enigszins uit de hobby gelopen hobby heb ik 

geleerd hoe ik in korte tijd met goede argumenten 

de essentie van mijn mening kan overbrengen”, 

vertelt Jeroen. “Het belangrijkste is een goede 

voorbereiding. Wat vind JIJ van de boodschap 

die je gaat brengen? Mensen zijn snel geneigd 

om aan te sluiten bij de verwachtingen van hun 

gesprekspartner, maar je kunt niet goed je punt 

maken als je niet weet wat jijzelf vindt. Als je dan 

geconfronteerd wordt met verrassingen, ga je 

weifelen en dat ontkracht je boodschap.”

Ook over onderhandelingen moet je vooraf goed 

nadenken, gaat hij verder. “Je staat veel steviger 

in je schoenen als je weet of iets wel of niet 

onderhandelbaar is. En je moet altijd wat te ruilen 

hebben, anders is het geen onderhandeling. De 

kunst is om iets weg te geven wat voor de ander 

Gijs-Jan: 
“Het gevoel dat 

mensen na afloop van 
een gesprek hebben, 

is veel belangrijker 
dan de uitkomst”

Jeroen: 
“Draai niet om de 
boodschap heen. 
Leidt met één zin 
het gesprek in en 

vertel dan het 
slechte nieuws”

waardevol is en voor jou niet.” Gijs-Jan haalt een 

uitspraak aan van de Amerikaanse schrijfster en 

dichteres Maya Angelou. “Zij zei: ‘People will forget 

what you said, will forget what you did, but will 

never forget how you made them feel’. Het gevoel 

dat mensen na afloop van een gesprek hebben, is 

veel belangrijker dan de uitkomst.”

Slecht nieuws
Een niet meer te verzekeren risico, noodzakelijke 

risicobeperkende maat  regelen, een hogere premie 

of een niet-verzekerde schade, ook in de ver ze  ke-

ringsbranche komt het brengen van slecht nieuws 

voor. Die gesprekken vra gen een specifieke aanpak, 

bevestigt Jeroen. “Ik hoop niet dat mijn eerste tip 

nog nodig is, maar draai niet om de boodschap 

heen. Leidt met één zin het gesprek in en vertel dan 

het slechte nieuws. Dus zeg: ‘ik heb slecht nieuws 

over je polis, we kunnen je niet meer verzekeren’. 

Of: ‘ik vind het vervelend om te zeggen, maar je 

krijgt niet alle schade vergoed’. Vervolgens blijf 

je een paar seconden stil, zodat de ontvanger de 

boodschap kan verwerken.”

Het gevoel van de ander staat altijd centraal, 

vult Gijs-Jan aan. “Hoe de ontvanger ook rea-

geert, vertel hem niet dat het ook voor jou 

heel vervelend is. Daar heeft hij namelijk geen 

boodschap aan. Bespreek wel de consequenties, 

maar praat niet over een oplossing als die er niet 

is. Daarmee geef je alleen maar valse hoop. Je 

hoeft je gesprekspartner ook niet eerst op zijn 

gemak stellen met een gesprek over koetjes en 

kalfjes. Kom je daarna met slecht nieuws, dan 

verliest het eerste deel van het gesprek al z’n 

waarde. Geforceerd naar een positieve afsluiting 

de Amerikaanse politiek, wij willen graag van hen 

horen hoe je een slechtnieuwsgesprek aanpakt.

Goede voorbereiding
Jeroen Heun won in het verleden diverse prijzen 

bij (inter)nationale debat wedstrijden. Hij geeft 

communicatietrainingen namens Debatrix. “Door 
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Wim Leijdens (Raetsheren) en Jari Vervoort (VLC & Partners)

Jari Vervoort (26) staat als Junior Broker Brand van 
VLC & Partners aan het begin van zijn carrière, terwijl 
Wim Leijdens, Senior Accountmanager bij Raetsheren, 
in december met pensioen mag. Het duo schoof aan 
voor een gesprek over het analyseren van risico’s, SBS6, 
thuiswerken en plantjes. “Ik heb nog geen zin om achter 
de geraniums te zitten.”   Martin Veldhuizen

“risico’s analyseren 
en dekking regelen 

is een mooie uitdaging”
Wim, voor veel mensen in de branche ben je geen 
onbekende, maar kun je jezelf toch kort introduceren?
“Ik begon in 1973 op de brandafdeling van De Holland in mijn woonplaats 

Dordrecht. Die maatschappij werd overgenomen door AMEV, het latere Fortis. De 

eerste jaren had ik een kantoorfunctie, later werd ik inspecteur in de buitendienst. 

Toen Fortis Interlloyd overnam, kwam ik als makelaar in de coassurantie terecht. 

Sinds 2011 werk ik voor Raetsheren, waar ik als Senior Accountmanager grote 

intermediairs bezoek en hen begeleid in het elimineren van risico’s om de post 

daarna zoveel mogelijk kant-en-klaar af te leveren aan de broker.”

Hoe ben jij in de assurantiebranche terecht gekomen, Jari?
“Ik ben er toevallig ingerold. Tijdens mijn studie Sportmarketing aan de Fontys 

Hogeschool in Tilburg liep ik stage bij FC Den Bosch en RKC Waalwijk en ik 

wilde het liefst op de marketingafdeling van een voetbalclub werken. Via een 

detacheringsbureau kreeg ik een tijdelijke klus bij Van Lanschot Chabot en dat 

beviel van beide kanten zo goed, dat ik er in mei 2018 polisbeheerder werd. 

Ik kwam steeds vaker in contact met de brokers en zij maakten mij warm voor 

hun vak.”

Je begint helemaal te glimlachen.
“De vraag of ik zelf broker wilde worden, kwam totaal onverwachts. Nu wil ik 

voorlopig niets anders meer. Ik vind het een mooie uitdaging om moeilijke 

risico’s op brandgebied voorgeschoteld te krijgen, het risico te analyseren en 

in overleg met verzekeraars dekking te regelen. Het geeft echt een kick om 

iemands probleem op te lossen.”

Is dat herkenbaar, Wim?
“Ik haal er nog steeds veel voldoening uit om een ondernemer te helpen die 

met zijn handen in het haar zit. Door in combinatie met onze sluitingsafdeling 

zijn risico te verzekeren en het bedrijf vervolgens jaren in de boeken te houden. 

Het blijft ontzettend leuk om met ondernemers aan tafel te zitten en samen 

te kijken hoe ze hun bedrijf aansturen, hoe de veiligheid op de werkvloer is 

geregeld en hoe je de risico’s kunt elimineren.”

Het vak kent ongetwijfeld ook mindere kanten.
Wim: “Ik kan slecht tegen ondernemers die de prijs belangrijker vinden dan het 

voorkomen van risico’s. Verder heb ik moeite met de wijze waarop verzekeraars 

met data omgaan. Je wordt soms op één verliesgevende post afgerekend, 

terwijl de rest van je portefeuille prima is. Verzekeraars zijn sowieso hele 

rare wezens, haha. Zodra de portefeuilles weer winstgevend zijn, komt er 

voldoende capaciteit op de markt. En de gevolgen weten wij allemaal. Ik heb 

nu vier harde markten meegemaakt en die golfbewegingen laten ze iedere 

keer weer gebeuren.”

Jari: “Het is een harde, prijsgerichte markt en dat maakt het moeilijk. Veel 

bedrijven hebben het ook lastig en sommigen zijn geholpen als ze in termijnen 

mogen betalen, zonder dat ze meteen een termijntoeslag krijgen. Daarnaast wil 

ik juist dieper ingaan op het voorkomen van risico’s vóórdat er een verzekering 

wordt gesloten die past bij de risico’s van het betreffende bedrijf.”

Welke invloed heeft corona op je werk, Wim?
“Door corona werk ik nu veel thuis. Bij het sluiten van een post is dat lastig, 

voor het onderhouden van je portefeuille is thuiswerken de toekomst. Als ik 

voorheen mijn klanten in Limburg bezocht, dan was ik de hele dag onderweg. 

Nu ben ik in een halve dag klaar.”

Jari: “Vanaf maart 2020 werk ik voornamelijk thuis. In mijn vorige functie was 

dat prima, als Junior Broker bel ik dagelijks uren met collega’s om mijn vragen te 

bespreken. De gesprekken met verzekeraars en klanten gaan vooral via Teams. 

Ik ken hen nu via de schermen en zou ze graag eens in het echt ontmoeten.”

Wim, je hebt vast bijzondere dossiers om over te vertellen?
“Ik had ooit ‘De week van Murphy’. Op maandagavond keek ik naar het 

nieuwsprogramma van SBS6 en zag dat een pand waarop ik een aandeel had 

geaccepteerd in brand stond. Een dag later gebeurde hetzelfde en later die 

week nog een keer. Ik was nooit vroeger op kantoor als die week. Ik wilde zo 

snel mogelijk in de dossiers kijken of ik fouten had gemaakt. Gelukkig was dat 

niet het geval, maar je wilt niet dit soort resultaten boeken.“

Heb jij al iets meegemaakt waar je op verjaardagen over 
vertelt, Jari?
“Dat niet, maar dat ik rond de prolongaties een aantal posten kon verlengen en 

nieuwe kon sluiten, gaf een behoorlijke boost.”

Wat zou je van Wim willen leren?
“Waar let jij op als je een risico beoordeelt, waar moet ik aan denken en hoe 

krijg ik het beste resultaat bij een verzekeraar?”

“Ga zoveel mogelijk op locatie kijken, geef je ogen goed de kost en begin daar 

buiten al mee”, adviseert Wim. “Ligt er overal rommel of is het mooi opgeruimd? 

Hetzelfde doe je binnen. Zijn er voldoende afvalbakken, slingert er brandbaar 

materiaal rond? Vervolgens vraag je de ondernemer hoe de veiligheid op 

de werkvloer is geregeld, of de medewerkers geïnstrueerd zijn en hoe de 

constructie van het pand is. Daarnaast moet je inschatten hoe de ondernemer 

in de wedstrijd zit. Ik ga voor continuïteit, dus als een nieuwe klant zegt: ‘Ik  

vind je offerte te hoog, maar doe maar, dan kijken we volgend jaar wel verder’, 

dan ben ik vertrokken. Elk jaar handjeklap, daar heb ik geen zin in.”

Denk je dat Jari een goede broker wordt?
Wim, vol overtuiging: “Hoe hij over zijn werk, het bezoeken van klanten en de 

samenwerking met verzekeraars praat, bevalt mij wel. Ik denk dat hij nog wel 

een paar stappen kan maken en een lastige klant wordt voor accountmanagers.”

Hoe zie jij je toekomst, Jari?
“Ik wil zo snel mogelijk weer naar kantoor om collega’s en relaties te 

ontmoeten, klanten te bezoeken en een netwerk op te bouwen. Uiteindelijk 

wil ik doorgroeien naar Senior Broker. Verder hoop ik niet dat ik over tien jaar 

op een portal van een verzekeraar inlog, een risico intik, allemaal vinkjes zet 

en er dan een premie uitrolt. Het moet wel een vak blijven waarin je mensen 

ontmoet.”

Wim: “Mijn vrouw is een paar jaar geleden overleden, sinds kort heb ik een 

nieuwe vriendin. Ik hoop samen met haar een tweede huisje op Texel te ko-

pen. Of een camper. Maar voorlopig wil ik nog een jaar of twee doorwerken.  

Ik ben 65 jaar en mag in december met pensioen, maar ik heb nog geen zin om 

achter de geraniums te zitten. Ik vind mijn werk nog veel te leuk.” <

ontmoeten & verbinDen

Wim: “Het blijft leuk om samen 
met een ondernemer zijn 

risico’s te elimineren”

Jari: “Het geeft echt 
een kick om iemands 

probleem op te lossen”
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kennis

‘Daar heb je weer een vrouw die het wil proberen. Wedden dat ze binnen drie 

maanden weg is’. Toen Josee Tomassen eind 1992 bij Hoeijmans Expertise in 

Eindhoven solliciteerde naar de functie van schade-expert, reageerde een 

deel van haar toekomstige mannelijke collega’s nogal sceptisch. De geboren 

Brabantse kan er bijna dertig jaar later in het Eindhovense kantoor van 

haar huidige werkgever Von Reth contra-expertise hartelijk om lachen. “De 

expertise was toen nog een enorm mannenbolwerk. Later begreep ik dat er 

zelfs opdrachtgevers waren gebeld met de vraag of het een probleem was dat 

een vrouw de baan zou krijgen, haha.”

Josee werkte op dat moment als controller bij een bedrijf dat aan de snelweg 

lag. Ze zag al die auto’s rijden en dacht: ik wil ook een baan waarbij ik veel 

onderweg ben. “Toen bij ons bedrijf het dak instortte, werd ik geconfronteerd 

met het werk van een schade-expert en dat leek mij ook wel wat.” Josee leerde 

bij Hoeijmans, waar ze op 1 januari 1993 begon, ook de particuliere markt 

kennen. “Een geweldige leerschool, waar ik gevoel kreeg voor wat mensen 

belangrijk vinden nadat ze met een calamiteit zijn geconfronteerd.”

Contra-expert
In 1997 stapte Josee over naar Thomas Howell Kiewit (het huidige Crawford 

& Company), waar ze bedrijfsschade expert werd. Sinds 2011 staat ze haar 

mannetje als contra-expert bij Von Reth contra-expertise. Josee onderkent 

de toegevoegde waarde van haar functie. “Een calamiteit komt altijd onver-

wachts. Er komt van alles op de ondernemer af waar hij geen verstand van 

heeft. Bovendien spelen heftige emoties een rol, omdat zijn bedrijf in puin 

ligt en hij z’n toekomst in rook ziet opgaan. Ik vind daarom dat elk bedrijf met 

een substantiële schade een eigen expert zou moeten inschakelen, die zijn 

belangen verdedigt. De ondernemer heeft over het algemeen beperkte kennis 

van de polis en weet niet hoe de hazen lopen.”

Josee en haar collega’s zijn binnen twee uur na de schademelding ter plaatse 

om de klant bij te staan. “Wij pakken de regie om te voorkomen dat de klant 

in zijn emoties verkeerde beslissingen neemt. We leggen verzekerde uit 

welke partijen zich bij hem melden en wat hun positie is. En we nemen de 

polis en clausules door om te beoordelen of er voldoende dekking is. Zachte 

heelmeesters maken stinkende wonden, dus we geven de ondernemer zo snel 

mogelijk duidelijkheid hoe de vlag ervoor staat. Is er bijvoorbeeld sprake van 

een onderverzekering of beperkte polisdekking, dan vertel ik dat direct.”

Tegelijkertijd zorgt ze graag voor licht aan het eind van de tunnel. “Direct na 

de brand zien de meeste ondernemers dat niet, maar na een paar dagen kun 

je gerust vragen of ze de oude situatie wel terug willen. Veel ondernemers zijn 

geneigd om door brand getroffen machines te laten reconditioneren en te 

repareren, zodat ze verder kunnen. Maar als ze toch al plannen hadden om 

uit te breiden, dan kunnen ze beter in een nieuwe machine investeren. Vaak 

kan er in combinatie met ‘ander materieel herstel’ een flinke besparing in de 

bedrijfsschade gerealiseerd worden. Juist dat deel van het vak, het bedenken 

en berekenen van diverse scenario’s, maakt het beroep van bedrijfsschade 

expert zo interessant.”

Samenwerking
Dan bekent Josee dat de naam ‘contra-expert’ haar enorm tegenstaat. “Ik vind 

het een vervelend woord met een negatieve lading. Het gaat in ons vak juist 

om samenwerking. De expert verdedigt de belangen van de verzekeraar, 

wij die van de klant, maar samen moeten we tot een oplossing komen. Krijg 

ik te maken met professionele en deskundige experts, dan ontstaat er ook 

vrijwel nooit een probleem in de afwikkeling van de schade. Helaas zijn er 

ook experts die op elke slak zout leggen. Of experts die vinden dat wij als 

contra-expert de claim moeten berekenen en vervolgens met een rode pen 

gaan strepen. Is er geen onderling vertrouwen, dan wordt het een stroef en 

langdurig proces, met een oplossing waar beide partijen vaak niet tevreden 

over zijn. In die situaties vind ik mijn werk niet zo leuk. Maar ik ben ervan 

overtuigd, dat er ook contra-experts zijn waar de experts van verzekeraars 

niet mee kunnen werken, hoor”, zegt ze er achteraan.

Geen leuk jaar
Josee vond haar werk afgelopen jaar minder leuk. “Bij het vaststellen van 

bedrijfsschade hebben wij meer dan gemiddeld last van het coronavirus. Veel 

ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, verzinnen alternatieve manieren 

om hun bedrijf draaiende te houden. In het dorp waar ik woon, zit een 

sterrenrestaurant dat tegenwoordig stampotten, maar ook luxe diners en 

borrelboxen voor thuis verkoopt. De plaatselijke modezaak toont outfits op 

Facebook, die klanten kunnen bestellen en in een zogenaamde Pas Tas worden 

thuisbezorgd om te passen. Zo kent iedereen wel voorbeelden uit zijn eigen 

omgeving, waaruit blijkt dat ondernemers niet stilzitten. 

Josee Tomassen is contra-expert bij Von Reth contra-expertise. Ze houdt van haar werk, maar de coronapandemie 
maakt het wel minder leuk. “Bij ondernemers die voor of tijdens de coronacrisis door brand getroffen zijn, is het lastig 
om de bedrijfsschade vast te stellen. We kunnen niet goed aannemelijk maken wat de omzet zou zijn geweest als er 
geen brand was geweest en de bedrijfsschade is dus heel moeilijk in geld uit te drukken. Terwijl veel ondernemers juist 
op alternatieve manieren proberen hun bedrijf draaiende te houden.”  Martin Veldhuizen

Josee Tomassen, Von Reth contra-expertise

“bij het vaststellen van bedrijfs-
schade hebben wij meer dan 
gemiddeld last van het coronavirus”

“Met professionele en 
deskundige experts 

ontstaat er vrijwel nooit 
een probleem in de 

afwikkeling van de schade”
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Ik heb veel bewondering voor hun creativiteit en doorzettingsvermogen, 

maar is zo’n bedrijf voor of tijdens corona door brand getroffen, dan is het 

vrijwel onmogelijk om de bedrijfsschade vast te stellen. Omdat historische 

omzetgegevens ontbreken, kunnen we lastig aannemelijk maken wat de omzet 

zou zijn geweest als er geen brand was geweest en kunnen we de schade dus 

ook heel moeilijk in geld uitdrukken.”

Gelukkig zijn er ook situaties waarbij de bedrijfsschade wel aannemelijk 

gemaakt kan worden, vertelt Josee. “Als een door brand getroffen bedrijf on - 

derdeel is van een franchiseorganisatie, dan kun je de omzet van vestigingen 

die geen brand hebben gehad als referentiekader gebruiken. Daarnaast 

zijn er bedrijven waarbij de omzet sinds de uitbraak van het coronavirus 

is toegenomen, zoals bouwmarkten en de keuken- en fietsenhandel. 

Branchegegevens en statistieken van het CBS geven dan enige houvast, 

maar deze informatie is branchebreed en niet altijd passend bij de getroffen 

ondernemer. Dat leidt op dit moment tot veel discussies met schade-experts.”

NOW-regeling
Josee voorspelt dat de branche nog minimaal vier jaar last heeft van de 

pandemie. “Bij bedrijfsschadeberekeningen kijk je voor omzetontwikkelingen 

vanuit het verleden naar de toekomst. Wat als een bedrijf, waarvan de omzet 

door corona nu heel anders is dan voorheen, over twee jaar afbrandt? Hoe 

bepalen we dan de normomzet? We missen betrouwbare referentiecijfers. 

Daarnaast hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de NOW-regeling, 

maar ooit volgt er een afrekening en vraagt de overheid dat voorschot geheel 

of gedeeltelijk terug. Wanneer en hoe is echter nog niet bekend.

Experts willen nu op de schadeberekening een bedrag in mindering brengen 

als het verzekerde bedrijf geld ontvangt via een NOW-regeling. Maar als de 

klant dat bedrag later aan de overheid moet terugbetalen, kan hij dat deel dan 

weer opvragen bij de verzekeraar? Verder konden we in het verleden zaken 

voortijdig afwikkelen, daar waren alle partijen bij gebaat. De komende tijd 

wordt dat door de factoren die ik net noemde een stuk lastiger.”

Langere hersteltermijn
Ook de mogelijk langere hersteltermijn speelt op dit moment een rol. 

“Fabrieken in sommige landen waren maanden dicht. Er is vertraging ontstaan 

in levertijden van bouwmaterialen of machines, waardoor het langer duurt 

voordat een bedrijf weer volledig operationeel is. De ondernemer loopt dan 

het risico dat de uitkeringstermijn van de polis overschreden wordt. 

Het wordt pas echt vervelend als de expert van de verzekeraar de langere 

hersteltermijn niet als bedrijfsschade wil meenemen, omdat de vertraging het 

gevolg is van deze pandemie. Want een pandemie is geen gedekt evenement 

op de brandpolis.”

Toch heeft het coronavirus ook wat positiefs opgeleverd, constateert Josee. “Ik 

word heel blij van het lage aantal files. Ik werkte altijd al veel vanuit huis, maar 

bij een brand wil ik zo snel mogelijk naar de plek des onheils om de ondernemer 

uit te leggen hoe bedrijfsschades werken en om te vertellen wat ik voor hem 

kan betekenen. Dat blijf ik doen, maar reguliere voortgangsgesprekken voer ik 

tegenwoordig wel vaker online, via Teams. Ik verwacht dat dit in de toekomst 

ook zeker zo blijft, want het bevalt mij prima.”

One woman show
Josee is sowieso blij met haar functie van contra-expert, die ze inmiddels alweer 

negen jaar vervuld. “Het werk biedt de afwisseling waarop ik had gehoopt. 

En het is ontzettend mooi als een ondernemer het vertrouwen heeft dat zijn 

probleem bij ons in goede handen is. En dat hij na alle ellende op enig moment 

zegt: ik ga weer 25 jaar verder. Wil je echter geen one woman show van dit 

artikel maken? Want ik doe het niet alleen, maar samen met mijn collega’s.” <

Christel van der Aa, 
Van der Aa Kozijnen

“We stonden er niet alleen voor”
Timmerfabriek Van der Aa Kozijnen uit Hilvarenbeek maakt kozijnen, 

trappen en deuren. Op 16 april 2020 werd het bedrijfspand door 

brand verwoest. Christel van der Aa werkt op de administratie van de 

onderneming, die haar echtgenote Mark in 2019 van zijn vader overnam. 

Zij vertelt over de rol van Josee in de afhandeling van de schade.

“Op advies van onze accountant besloten wij een contra-expert in te 

schakelen. RMR Interieurdesign, waar een maand eerder brand was 

geweest, wees ons op Von Reth.” Amper een uur later stond Josee al op de 

stoep. “Ze gaf ons direct het gevoel dat we er niet alleen voorstonden. ‘Ik 

zie wel mogelijkheden’, zei ze toen ze onze polis had bekeken.”

Het getroffen bedrijf kon dankzij een regeling met de verzekeraar snel 

een ander pand kopen en de productie hervatten. “We hadden liever 

geen brand gehad, maar hebben er iets moois voor teruggekregen”, zegt 

Christel met blijde stem. “Josee regelde alles en nam al onze zorgen weg. 

Ze heeft heel veel voor ons betekend.”

Rob Rijnen, RMR Interieurbouw
“Nooit vijandig naar elkaar”

Op 14 februari 2021 opende RMR Interieurbouw hun nieuwe bedrijfspand, 

exact één jaar nadat het vorige tot de grond afbrandde. Rob Rijnen, 

één van de drie eigenaren, blikt terug op ‘een gruwelijk zwaar jaar’. “De  

ochtend na de brand zaten we in no-time met allerlei mensen aan tafel. 

Waaronder Josee, die direct een actie- en prioriteitenlijst maakte. Ik dacht 

altijd dat een contra-expert alleen nodig was bij onenigheid, maar de 

experts van de verzekeraar en Josee en haar collega’s deden nooit vijandig 

tegen elkaar. Integendeel, ze zochten samen naar reële oplossingen voor 

onze situatie.”

Het in interieurbouw gespecialiseerde bedrijf uit Moergestel kon tijdens 

de herbouw op een tijdelijke locatie terecht. “We waren gelukkig goed 

verzekerd en konden machines aanschaffen om de productie te hervatten. 

Ons vertrouwen in Josee is goed uitgepakt”, zegt Rob, die een advies 

heeft voor collega-ondernemers die ook met een brand geconfronteerd 

worden. “Schakel zo snel mogelijk een contra-expert in en probeer Josee 

aan tafel te krijgen. Zij heeft zich 24 uur per dag voor ons ingezet.”

LEZERSONDERZOEK

Beste lezer,

De VNAB hecht veel waarde aan uw mening. Om ervoor te zorgen dat dit magazine in de 

toekomst nog beter aansluit bij uw wensen, nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan ons 

lezersonderzoek. In dit onderzoek vragen wij om het magazine, zoals deze nu is, te beoordelen. 

Variërend van een algemene beoordeling tot de beoordeling van rubrieken en thema’s. Ook 

zijn wij benieuwd of u de VNAB Visie in de toekomst liever online of op papier ontvangt. 

Als dank voor uw deelname, verloten wij onder alle deelnemers 5x een Lunch & Learn. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect. Het invullen 

van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van het onderzoek 

zullen met u worden gedeeld.

Alvast ontzettend bedankt voor het geven van uw mening!

DeelNeMeN?
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