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voorwoord

De nieuwe VNAB Visie ligt weer voor u. Ieder half jaar stelt de VNAB een magazine samen, op 

papier en met een wat afwijkend formaat. De inhoud wordt bepaald door een voor iedere editie 

samengestelde gastredactie met specialisten uit de branche en de Technische Commissie.

Waarom doen we dat eigenlijk? We zijn ervan overtuigd dat kennis delen, ervaringen 

uitwisselen en samen over het vak praten, leerzaam is. Dat het innovatie op gang brengt en 

inhoudelijke contacten verstevigt. We zien ook het enthousiasme bij de gastredactie en de 

geïnterviewden. Iedere Visie weer worden er onderwerpen besproken die actueel zijn en waar 

vakgenoten over door praten. En waar uiteindelijk de klant van onze markt beter van wordt. 

Zijn risico wordt kleiner of zijn risico wordt beter verzekerbaar.

Deze Visie, met de branche aansprakelijkheid als onderwerp, heeft dat ook allemaal weer in 

zich. Young professionals vertellen over hun ervaringen met het aansprakelijkheidsvak. Hoe 

leuk ze het vinden. Hoe zij samen de “Introductie Coassurantie” volgden om meer inzicht te 

krijgen in de rollen die we kennen - makelaar, (her)verzekeraar, expert, advocaat, etc. - en om 

een netwerk op te bouwen.

Ook een mooi artikel is het artikel over een unieke samenwerking tussen een makelaar, 

een verzekeraar en Bouwend Nederland. Al meer dan 40 jaar wordt samengewerkt om de 

ondernemers en hun werknemers de beste verzekering te kunnen bieden. Verderop in 

het magazine leest u hoe architecten en ingenieurs worden geholpen om hun algemene 

voorwaarden een goede plek te geven in het commerciële proces. Verder leest u artikelen met 

meningen, ontwikkelingen en aansporingen. Maar ook met de voortdurende ontwikkelingen 

van verantwoordelijkheden van bestuurders en technische ontwikkelingen met specifieke 

aansprakelijkheidsvraagstukken.

De aansprakelijkheidsbranche is net als de andere branches volop in beweging en vraagt 

continue nieuwe kennis, aanpassingen, creativiteit en samenwerking. Dat verwachten we ook 

met deze Visie weer in de markt te stimuleren. Deze Visie, op papier, is ook een mooie opstap 

voor het Visie event dat we naar aanleiding van deze uitgave organiseren op 1 oktober. Een 

middag met presentaties die aansluiten op de onderwerpen in deze VNAB Visie en met de 

gelegenheid om met sprekers en vakgenoten van gedachten te wisselen.

Tot slot bedankt ik graag de gastredactie voor hun professionele en bereidwillige betrokkenheid.
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Never a dull moment. Zo kan een interview met prof. mr. Ton Hartlief het best worden getypeerd. Het is telkens weer 
een boeiend gesprek en een garantie voor kritische, prikkelende stellingen op het gebied van het aansprakelijkheids- 
en schadevergoedingsrecht. De man die al 18 jaar hoogleraar privaatrecht is aan de Universiteit van Maastricht maar 
sinds 2014 vooral actief is als advocaat-generaal van de Hoge Raad, heeft een duidelijke mening over alles wat met ‘zijn’ 
vakgebied te maken heeft. Ook dit interview vormt daarop geen uitzondering. Zo vindt hij, in tegenstelling tot velen 
in de verzekeringsbranche, dat het wel meevalt met de verruiming van de aansprakelijkheid. En wordt het volgens 
hem met het oog op de wenselijke geachte slachtofferbescherming nu echt tijd dat er vooruitgang wordt geboekt op 
het gebied van beroepsziekten en medische aansprakelijkheid. “Ook als dat ten koste gaan zou gaan van het mij zo 
dierbare huidige aansprakelijkheidsrecht.”   Jan van Stigt Thans

Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht 

aan de Universiteit van Maastricht en is daarvoor 

vijf jaar als hoogleraar burgerlijk recht aan de 

Universiteit van Leiden verbonden geweest. 

Inmiddels neemt het hoogleraarschap nog maar 

een tiende van zijn werk in. In april 2014 werd 

hij door de toenmalige minister van Justitie 

en Veiligheid - Ard van der Steur – benoemd 

tot Advocaat-Generaal van de Hoge Raad, een 

buitengewoon prominente functie binnen de 

wereld van het recht. 

In die hoedanigheid adviseert Hartlief, die in het 

betreffende persbericht werd omschreven als ‘de 

nummer 1 van het aansprakelijkheidsrecht’, de 

Hoge Raad over allerlei rechtsvragen. Dat doet hij 

door de Procureur-Generaal van de Hoge Raad te 

ondersteunen bij het schrijven van onafhankelijke 

adviezen – meestal aangeduid als ‘conclusies’ 

– die betrekking hebben op zaken die bij de 

Hoge Raad aanhangig zijn gemaakt. De mede 

hierop gebaseerde uitspraken van dit hoogste 

rechtscollege van ons land zijn doorgaans van 

groot belang voor de rechtsvorming in Nederland.

 

Coöperatief opstellen
Zeven jaar geleden werd Ton Hartlief ook 

geïnterviewd voor een aansprakelijkheidsspecial 

van de VNAB Visie en was hij hoofdspreker op het 

aansluitende VNAB-seminar. Hij liet zich destijds 

kritisch uit over de opstelling van verzekeraars, die 

zich naar zijn mening in de regel te terughoudend 

opstellen met betrekking tot wetsvoorstellen 

en beslissingen van bijv. de Hoge Raad die een 

ver ruiming van het aansprakelijkheidsrecht mee-

brengen. “Zij hebben van oudsher als grond houding 

om elke uitbreiding van de aan sprakelijkheid bij 

voorbaat af te wijzen, terwijl je beter constructief 

kunt meedenken en -praten want dan kun je nog 

enige invloed op het eindresultaat uitoefenen.”

Bij de totstandkoming van de Wet Affectieschade, 

die per 1 januari jl. in werking is getreden, heeft de 

verzekeringsbranche volgens Hartlief hierin, onder 

aanvoering van de toenmalige PIV-directeur Theo 

Kremer, een omslag gemaakt door zich coöperatief 

op te stellen en actief mee te praten. “Met als 

resultaat dat Nederland, zij het als één van de 

laatste landen in Europa, het alsnog mogelijk heeft 

gemaakt voor nabestaanden en naasten, om in 

aanmerking te komen voor smartengeld. Ik vind dit 

toch wel een mijlpaal en juridisch een belangrijke 

ontwikkeling.”

Medische aansprakelijkheid en 
beroepsziekten
Hartlief loopt inmiddels meer dan 25 jaar mee 

in de wereld van het aansprakelijkheids- en 

schade  vergoedingsrecht. Hij vindt de veran de-

ringen op zich wel meevallen. “Als ik kijk naar de 

medische aansprakelijkheid, dan praten we daar al 

meer dan 20 jaar over maar is er in die tijd eerlijk 

gezegd niet werkelijk vooruitgang geboekt vanuit 

het slachtofferperspectief. Voor een patiënt is 

het traject van het aansprakelijkheidsrecht, ook 

wanneer werkelijk sprake is van een medische fout, 

bijzonder gecompliceerd en zwaar. Hetzelfde geldt 

voor een ander actueel thema: beroepsziekten. 

Ook op dat terrein wordt al jaren gepraat over 

het vergemakkelijken van de afwikkeling van 

schadeclaims van gedupeerde werknemers, maar 

behalve waar het gaat om asbest is er eigenlijk niet 

of nauwelijks iets bereikt.”

Vooruitgang wenselijk op het 
gebied van beroepsziekten en 
medische aansprakelijkheid

interView

Prof. mr. Ton Hartlief, hoogleraar privaatrecht en advocaat-generaal van de Hoge Raad:

Ton Hartlief: “Verzekeraars hebben van oudsher als grondhouding 
om elke uitbreiding van de aansprakelijkheid bij voorbaat af te 
wijzen, terwijl je beter constructief kunt meedenken en -praten want 
dan kun je nog enige invloed op het eindresultaat uitoefenen.”
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interView

Daar lijkt verandering in te komen. Staatssecretaris 

Van Ark van Sociale Zaken en Wekgelegenheid 

heeft per 1 juli jl. De Commissie schadebehandeling 

beroepsziekten’ ingesteld onder leiding van Ton 

Heerts. Beoogd doel is de schadeafhandeling 

van beroepsziekten, zoals bijv. veroorzaakt door 

Chroom-6, in de toekomst gemakkelijker te laten 

worden en minder ingewikkeld, kostbaar en 

tijdrovend. De commissie, waarvan ook Hartlief op 

voordracht van de werknemersvertegenwoordiging 

deel uitmaakt, is gevraagd met voorstellen te 

komen voor alle werkenden om het proces van 

het verhalen van schade voor slachtoffers van 

beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen gemakkelijker te maken.

Hartlief benadrukt dat het momenteel bij-

voor beeld lastig is voor slachtoffers van 

beroepsziekten om het causaal verband aan 

te tonen tussen hun klachten en hun werk. 

“Het huidige door de Hoge Raad ontwikkelde 

stelsel van werkgeversaansprakelijkheid is goed 

uitge kristalliseerd en werkt op zich prima bij 

arbeidsongevallen. Er zijn hieromtrent de laatste 

jaren niet of nauwelijks arresten geweest. Maar bij 

beroepsziekten ligt dat anders, is de problematiek 

veel complexer en lijkt het tijd het stelsel aan te 

passen of zelfs een overstap te maken naar een 

alternatief systeem. Dan zou je natuurlijk kunnen 

denken aan een speciaal fonds voor beroepsziekten, 

maar ook aan een directe verzekering, afgesloten 

door de werkgever, waarbij een vergoeding wordt 

uitgekeerd aan de werknemer ongeacht de vraag 

of de werkgever aansprakelijk is voor de ziekte of 

niet. Minder vergaand is het voorstel om binnen het 

huidige systeem de causaliteit te laten beoordelen 

door een onafhankelijke deskundige of commissie. 

Dat zou een minder principiële wijziging zijn maar 

wel degelijk een substantiële verandering ten 

opzichte van de huidige situatie.”

WAMCA
Voor dit jaar staat, behalve de al genoemde Wet 

Affectieschade, in elk geval al een belangrijke 

verandering op de agenda. Uiterlijk 1 januari 2020 

maar waarschijnlijk eerder zal de WAMCA (Wet 

Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie) in 

werking treden. Hiermee wordt enerzijds beoogd 

om het voor gedupeerden mogelijk te maken om in 

een collectieve actie schade te verhalen. Anderzijds 

wordt voorkomen dat aansprakelijke personen 

worden geconfronteerd met meerdere procedures 

gestart door verschillende belangenorganisaties 

over dezelfde gebeurtenis. De regering heeft 

gezocht naar een balans tussen het belang van 

gedupeerden bij daadwerkelijke vergoeding aan de 

ene kant en het belang van aangesproken partijen 

om beschermd te worden tegen ongefundeerde of 

lichtvaardige massaclaims aan de andere kant. 

Deze nieuwe wet, die in maart 2019 is aan-

ge nomen, verandert overigens het materiële 

aan sprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht 

niet. Als onder het huidige recht voor een partij al 

een verplichting tot schadevergoeding rust, kan 

daarvoor straks op grond van de WAMCA ook een 

collectieve actie worden ingesteld. 

Hartlief juicht de komst van deze wet niet alleen 

uit een oogpunt van slachtofferbescherming 

toe. “De mogelijkheid om een collectieve actie 

in te dienen bestond al wel, sinds 1994 zelfs, 

maar die mocht geen betrekking hebben op 

schadevergoeding. Naar aanleiding van de 

geruchtmakende DES-zaak werd de WCAM (Wet 

Collectieve Afwikkeling Massaschade) van kracht, 

die het mogelijk maakt dat een door partijen 

getroffen schikking verbindend wordt verklaard 

voor alle slachtoffers, maar die voorzag nog steeds 

niet in een collectieve schadevergoedingsactie. 

Daardoor waren claimanten nog steeds genood-

zaakt individueel een schadevergoeding te 

vorderen, wat voor veel mensen de reden was 

om van een claim af te zien. Door de WAMCA 

kunnen claimanten zich nu organiseren en als 

collectief schadevergoeding vorderen”, aldus dé 

aansprakelijkheidsrechtsdeskundige van ons 

land, die hierin vooral een oplossing ziet voor 

de zogenoemde ‘strooischades’: zaken waarbij 

schade wordt veroorzaakt aan een grote groep 

personen, maar waarbij het per individu gaat om 

een beperkt schadebedrag (denk aan de gevolgen 

van het beeldbuizenkartel of sjoemelsoftware in 

auto’s). “Vanwege het geringe financieel belang 

zien gedupeerden dan af van een claim. Onder 

het nieuwe regime kunnen calculerende schade-

veroorzakers dus beter worden aangepakt. 

Daarmee is ook de samenleving gediend.”

Verruiming aansprakelijkheid
Wie professionals spreekt die werkzaam zijn in de 

verzekeringsbranche hoort vaak geluiden over de 

verruiming van de aansprakelijkheid die de kans op 

claims doet toenemen. “In abstracte zin is dat zo”, 

reageert Hartlief prompt, om daar meteen aan toe 

te voegen dat ‘het de afgelopen jaren wel meevalt 

met die verruiming’. “Het sentiment van de branche 

op dat vlak neem ik niet zo serieus. Het in de sector 

levende idee van een constante uitbreiding van de 

aansprakelijkheid in de afgelopen jaren strookt dan 

ook niet met wat er in het aansprakelijkheidsrecht 

daadwerkelijk gebeurt.”

Een antwoord dat om een toelichting vraagt. 

“Er is weliswaar sprake van enige verruiming, 

zoals bijvoorbeeld de Wet Affectieschade, maar 

die is slechts beperkt, zeker in vergelijking 

met de grote veranderingen in de jaren’90. De 

hoogtijdagen op het gebied van de verruiming 

op aansprakelijkheidsgebied liggen dan ook 

achter ons. De grootste ‘klappers’, de écht grote 

veranderingen dateren van ruim 20 jaar geleden”, 

aldus Hartlief, die wel erkent dat de totale 

schadelast in de loop der jaren is toegenomen. 

“Het gemiddelde schadebedrag ligt op een hoger 

niveau dan zo’n 20 jaar geleden.” 

Is de roep van de verzekeringsbranche om een 

premieverhoging door de wettelijke ver ruimingen 

dan niet terecht? Hartlief: “Verze keraars gaan 

hier zelfs soms wonderlijk mee om. De affectie-

schadevergoeding leidt inderdaad terecht tot 

hogere premies. Op andere terreinen over drijven de 

verzekeraars of treden ze zelfs onverstandig op. Als 

ik de geluiden mag geloven staan de resultaten bij 

autoverzekeringen bijvoorbeeld al jaren onder druk, 

maar wilde men uit concurrentieoverwegingen 

niet tot de eigenlijk vanuit verzekeringsperspectief 

gewenste premieverhogingen overgaan. De DNB 

heeft de autoverzekeraars zelfs op de vingers getikt 

en erop aangedrongen de premies te verhogen.” 

Glazen bol
Waar gaat het heen met de aansprakelijkheidswet- 

en regelgeving? Hoe zal die zich de komende jaren 

gaan ontwikkelen? Hartlief houdt zich het liefst 

verre van dit ‘glazen bol’-werk. “Het is volstrekt 

koffiedik kijken. En we kunnen ons behoorlijk 

vergissen. Wie had enkele decennia geleden 

gedacht dat asbest of Chroom 6 zo gevaarlijk zou 

blijken te zijn voor de gezondheid dat het – achteraf 

gezien – onbegrijpelijk is dat we werknemers 

daaraan hebben blootgesteld? Het kan ook in de 

toekomst best zo zijn dat bestuurders van bedrijven 

en organisaties worden geconfronteerd met grote 

financiële claims voor beleid dat vandaag de dag 

niet als verkeerd of zelfs verwerpelijk wordt gezien?”  

Hartlief wijst in dit verband onder meer op 

de discussie over zogeheten ‘Amerikaanse 

toestanden’. “In 1999 sprak het kabinet Kok nog 

zijn zorg hierover uit en moest kost-wat-het-kost 

voorkomen worden dat ontwikkelingen als no cure 

no pay, class actions en punitive damages (schade 

plus privaatrechtelijke boete) ook in ons land hun 

intrede zouden doen. Twee decennia later zijn de 

twee eerstgenoemde zaken vrijwel geruisloos 

ingevoerd en is punitive damages in elk geval in 

de rechtswetenschap bespreekbaar geworden. 

Een mooi voorbeeld waartoe veranderende tijden 

kunnen leiden. De samenleving is anders naar dit 

soort zaken gaan kijken, iets wat we 20 jaar geleden 

niet voor mogelijk hielden.” 

Dooddoeners en algemeenheden
Volgens Hartlief ontkom je bij het antwoord op 

die toekomstvraag dan ook niet aan dooddoeners 

en algemeenheden. “Het meest gemakkelijke is te 

voorspellen dat de huidige ontwikkelingen zich de 

komende jaren zullen voortzetten. Wat zeker is, is 

dat de samenleving aan verandering onderhevig is 

en dat ook de wet- en regelgeving en jurisprudentie 

zich verder zullen ontwikkelen. Het ligt dan ook 

voor de hand dat de aansprakelijkheid geleidelijk 

aan verder wordt verruimd, want minder wordt 

het alleen maar wanneer absolute doemscenario’s 

zich zouden realiseren. Als dat niet gebeurt, 

verwacht ik geen schokkende veranderingen op 

het terrein van het aansprakelijkheidsrecht. Maar 

ook geleidelijke ontwikkeling kan een stelsel 

uiteindelijk fundamenteel veranderen. Een abrupte 

stelselwijziging verwacht ik niet, al kunnen één of 

twee triggers, bijvoorbeeld een ingrijpend incident 

of een politiek getinte gebeurtenis (denk aan een 

ramp of een megadossier als dat van de Groningse 

aardbevingen), een bepaalde ontwikkeling of 

verandering ineens doen versnellen.”

Hartlief heeft het liever over zijn wensen op dit vlak. 

“Ik hoop oprecht dat er vanuit het oogpunt van 

slachtofferbescherming na al die jaren eindelijk 

eens vooruitgang wordt geboekt op het gebied 

van beroepsziekten en op het vlak van medische 

aansprakelijkheid. Zelfs als dat ten koste zou gaan van 

het mij zo dierbare huidige aansprakelijkheidsrecht, 

dat ik voor een dergelijke aanpassing desnoods 

zou willen inwisselen. Doorslaggevend zal zijn of 

betrokken partijen, publiek en privaat, het niet bij 

mooie woorden zullen laten, maar bereid zijn hierin 

werkelijk te investeren.”  < 

“Het in de sector levende idee van 
een constante uitbreiding van de 
aansprakelijkheid in de afgelopen 

jaren strookt niet met wat er in 
het aansprakelijkheidsrecht 

daadwerkelijk gebeurt.”

“Het ligt dan ook voor de hand dat de 
aansprakelijkheid geleidelijk aan verder 

wordt verruimd, want minder wordt 
het alleen maar wanneer absolute 

doemscenario’s zich zouden realiseren.”



9www.vnab.nl8 www.vnab.nl

best een complexe wereld met veel verschillende 

rollen. Als je andere perspectieven beter begrijpt, 

kun je je eigen werk beter doen”, luidt een van de 

reacties. De inhoudelijke casussen waarmee ze 

aan de slag moesten, werden eveneens als zeer 

leerzaam bestempeld. “Je realiseert je dan nog 

meer wat er allemaal speelt en dat iedereen zijn 

eigen invalshoek heeft om zaken aan te vliegen.” 

Nick, Evelien en Dagmar volgden allen een 

rechtenstudie. De stap naar de verzekeringsbranche 

was in dat opzicht niet onlogisch. Voor Kees, eerder 

Nick Sturkenboom (25, Raetsheren Van Orden 

Groep), Evelien Boonzaaijer (25, Dirkzwager legal & 

tax), Dagmar Linstra (26, Zurich Insurance) en Kees 

van Laar (39, Lengkeek) zijn geen onbekenden van 

elkaar. Recent namen ze deel aan de eerste editie 

van de Introductie Coassurantie Aansprakelijkheid. 

En naar tevredenheid. Stuk voor stuk zijn ze 

positief over de uit zes dagdelen bestaande 

Introductie. Op een laagdrempelige manier 

hebben ze kennisgemaakt met de spelers in de 

coassurantiemarkt en bouwden ze tegelijkertijd 

een netwerk op met de andere deelnemers. “Het is 

Welke uitdagingen biedt de aansprakelijkheidsbranche, wat is kenmerkend, wat vergt het van een ‘prof’ en wat zijn 
de actualiteiten? Vier jonge verzekeringsprofessionals delen hun ervaringen met elkaar.   Irene Okkerman

werkzaam als ingenieur in de Westerse bosbouw, 

was dat anders. Zijn overstap naar het expertisevak 

beschrijft hij als “ik wilde wat anders”. Het was 

uiteindelijk een letselschadebehandelaar, die hij 

kende van het voetbal, die hem attendeerde op de 

vacature van expert. Dit leidde ertoe dat Kees begin 

2019 de overstap waagde. “Als expert behandel ik 

veel verschillende schades waarbij ik zowel gebruik 

maak van reeds opgedane kennis als de kennis die 

ik nu aangeleverd krijg.” Verder wordt hij vooral 

wijzer door de klant te laten praten, geeft hij aan. 

“En door mijn gezonde verstand te gebruiken. Met 

logisch denken kom je het verst.”

Wat maakt het werken in de aansprakelijkheids

branche zo leuk? 

Kees hoeft daar niet lang over na te denken. “Dat 

is veruit de diversiteit. Verzekeringstechnisch kun je 

vrij makkelijk zien hoe de hazen lopen. Het mooie 

zit ‘m echter in de verscheidenheid aan mensen met 

wie je in aanraking komt. Laatst was ik bij een boer 

in Friesland die via een melkomvormer de warmte 

van zijn huis helemaal energieneutraal uit de melk 

haalde. Fantastisch. Een andere keer was ik weer bij 

iemand met een kabel-, water- of aanrijdschade. 

Deze diversiteit maakt het werk erg leuk. Daarnaast 

moet je willen blijven leren. Bij Lengkeek zijn ze erg 

beducht voor tunnelvisie. Ook het spel met voor- en 

tegenstanders over of een claim wel of niet terecht 

is, spreekt mij erg aan. Ik hou wel van een ‘battle’.” 

Voor Nick is het vooral de combinatie van 

commerciële, juridische en verzekeringsaspecten 

die hem in zijn functie als sluiter enorm aanspreken. 

Voor Evelien geldt dat eveneens. De commerciële 

kant van de advocatuur spreekt haar aan, maar 

zeker ook de inhoudelijke verdieping. “Ik bijt me 

graag vast in boeken. Niet voor niets heb ik een 

wetenschappelijke master gedaan, die voor een 

belangrijk deel bestaat uit onderzoek doen, lezen 

en schrijven. Het aansprakelijkheidsrecht is bij 

uitstek een rechtsgebied waar beide aspecten – de 

inhoud en het commerciële – samenkomen.”

Wat maakt de aansprakelijkheidsbranche zo 

bijzonder?

Dagmar: “Aansprakelijkheid hangt altijd af van de 

omstandigheden van het geval. Als claims handler 

moet je je steeds afvragen wat de (juridische) 

risico’s zijn. Daarna is het de vraag hoe je met die 

risico’s omgaat. Schakel je een expert en/of een 

advocaat in? Wijs je af, ga je schikken of regel je 

de kwestie? Het oplossen van problemen en de 

onderhandeling met partijen triggeren me enorm. 

Het rechtsgevoel is belangrijk, maar je moet dus ook 

creatief en oplossingsgericht zijn én je moet met 

mensen kunnen werken. Bij Zurich word je breed 

ingezet en moet je dus snel kunnen schakelen. In 

die zin is het ‘brainsport’ en ik merk dat ik daar veel 

energie van krijg.”

“het gaat om snel kunnen schakelen, 
intuïtie en juridische inhoud”

ontmoeten & Verbinden

Young professionals over het aansprakelijkheidsvak:

v.l.n.r.: Nick Sturkenboom, Dagmar Lintstra, Evelien Boonzaaijer en Kees van Laar
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Gespreksdeelnemers: 

nick Sturkenboom (25) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie 

privaatrecht. Sinds januari 2019 werkt hij als junior sluiter aansprakelijkheidsverzekeringen bij 

Raetsheren Van Orden Groep. 

Evelien Boonzaaijer (25) behaalde haar bachelor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en 

vervolgde haar studie met de onderzoeksmaster Publiekrecht aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde af in het ondernemingsstrafrecht, 

waarbij ze gelijktijdig aan de slag ging bij Dirkzwager legal & tax. Eerst als student-stagiaire, 

daarna als werkstudent en sinds kort als advocaat. Van het ondernemingsrecht maakte zij de 

overstap naar het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en op dat terrein is Evelien nu zo’n 

jaar actief. 

dagmar linstra (26) studeerde Civiel Recht aan de Universiteit Leiden met als keuzevakken 

verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Na enkele student-stages in de advocatuur, startte zij 

in januari 2018 bij Zurich Insurance als Claims Handler Liability. 

kees van laar (39) studeerde Westerse Bosbouw aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in 

Velp. Was tien jaar zelfstandig ondernemer, werkte bijna tien jaar in loondienst in de machinale 

bosbouw en is sinds januari 2019 als schade-expert CVT bij Lengkeek werkzaam. 

Evelien: “In de aansprakelijkheidsbranche wordt 

veel geprocedeerd, dus ik schrijf veel processtukken 

voor onze cliënten. Dat zijn meestal verzekeraars. 

Niet zelden gaat het om grote zaken, waarin al veel 

is gebeurd. Belangrijk in onze praktijk is dan ook 

dat je analytisch sterk bent en snel kunt schakelen. 

Dat je over een helikopterview beschikt, maar 

tegelijkertijd alle relevante details ziet, zodat je de 

beste oplossing kunt voorstellen aan je cliënt. Ga 

je procederen of juist schikken? Dat strategische 

aspect vind ik erg leuk. Ook de grote diversiteit 

aan zaken spreekt mij aan. Op onze sectie worden 

jonge advocaten over de volle breedte van het 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht opgeleid. 

Mijn werk varieert daardoor van botbreuken 

tot bouwschades en van verzekeringsfraude tot 

accountantsaansprakelijkheid. Ik werk nu ruim 

een half jaar als advocaat en wordt opgeleid door 

mijn patroon. Daarnaast werk ik ook met andere 

ervaren advocaten. Geleidelijk krijg ik steeds meer 

verantwoordelijkheid.” 

Wat is de grootste uitdaging in jullie werk?

Kees: “Ik zie en constateer veel. Mijn bevindingen 

deel ik met de schadebehandelaar die uiteindelijk 

een klap op het dossier geeft. Tijdens het 

schadeonderzoek kun je tegen zaken aanlopen 

waarvan je het idee hebt dat ze niet volledig 

kloppen. Het is een voorgevoel. Als je diep genoeg 

graaft, kom je er vaak met een beetje tact wel achter. 

Aansprakelijkheden liggen overal in het veld en die 

moet je op de juiste plek in het rapport vastleggen.”

Nick: ‘’Allereerst wil je de klant graag goed leren 

kennen. Wie is de klant, hoe ziet de organisatie eruit 

en wat doet hij? Op basis van die informatie brengen 

wij de bedrijfsmatige aansprakelijkheidsrisico’s, 

maar vooral ook de verzekeringsbehoeftes van 

de klant in kaart, bijvoorbeeld op het vlak van 

algemene en be stuur dersaansprakelijkheid. Ver-  

volgens vertalen wij dit naar verschillende ver-

zekeraars. Voor alles geldt dat je de klant zo goed 

mo gelijk moet leren kennen. Dat is een van de be-

langrijkste uitdagingen. Daardoor kun je de klant 

goed adviseren en in samenspraak met de klant 

en de verzekeraars een goed verzekeringspakket 

samenstellen.”

Dagmar: “Het is een uitdaging om in een dossier 

de juiste balans te vinden tussen het juridische en 

het praktische. Door de rechtenstudie weet je hoe 

de wet in elkaar zit en hoe een polis werkt. Alles 

daaromheen moet je ‘on the job’ leren.” 

Kees: “Je moet de juiste feiten op tafel krijgen. Het 

mooiste is als je een gecompliceerd dossier hebt 

waar je als een echte Sherlock Holmes in moet  

spitten. Je moet echt graven want in je werkgebied 

ben je overal informatie aan het vergaren die je 

vervolgens probeert te koppelen aan relevante 

details. Uiteindelijk heb je een hele som aan feiten 

vastgesteld waaraan ook een indicatorenlijst 

vastzit. Alles bij elkaar levert dat een rapport 

op. Hoe gecompliceerder hoe beter, dat is mijn 

uitdaging. Ik ben tevreden als het product naar 

de opdrachtgever toe goed is. Meer dan tevreden 

ben ik als ik niet door de opdrachtgever wordt 

begrensd in tijd en reikwijdte van het onderzoek, 

maar dat kan niet altijd.” 

Dagmar: “Grappig, wat jij met feiten hebt, hebben 

wij met het juridische aspect dat niet altijd even 

praktisch is. Tijdens de rechtenstudie wordt de 

juridische blik erin gestampt, maar in de praktijk 

moet je rekening houden met de verschillende 

belangen. Dat leer je door te doen, door creatief te 

zijn en door veel te zien. Ik praat ook met collega’s 

over hoe zij bepaalde kwesties aanpakken.”   

Evelien: “Ik herken dat. Ik probeer regelmatig van 

een afstandje naar een zaak te kijken en mezelf 

eerst de vraag te stellen wat in die kwestie goed 

is om te doen, in plaats van gelijk een zo volledig 

mogelijk juridisch stuk te schrijven. Soms wil je 

juridisch alles uit de kast halen, maar is het beter 

om bepaalde verweren niet te voeren. Daarin 

verschilt de praktijk van de rechtenstudie, waar je 

juist geleerd wordt om zo volledig mogelijk te zijn. 

In de praktijk komt ook het tactische aspect erbij.”

Wat zijn de meest actuele issues op aan sprake 

lijkheidsgebied?

Dagmar: “Het domein van aansprakelijkheid blijft 

in beweging. Letselschades worden bijvoorbeeld 

duurder aangezien de pensioenleeftijd omhoog 

gaat en de Wet Affectieschade is in werking  

getreden. Het aansprakelijkheidsrecht is veel-

om vattend en geen wiskundige som. Het gaat 

om intuïtie en je moet de rechtsontwikkeling 

goed volgen. In je dagelijkse bestaan word je ook 

voortdurend met aansprakelijkheidskwesties ge-

con fronteerd. Toen bijvoorbeeld het alarm nummer 

112 niet bereikbaar was, dacht ik gelijk: wat als 

dit misgaat? En in een winkel leg ik een matje 

recht, omdat er anders iemand over zou kunnen 

struikelen. Over beroepsdeformatie gesproken…”  

Nick: “Ook bestuurdersaansprakelijkheid blijft ac-

tueel. Dit heeft te maken met een groei ende link 

tussen verantwoordelijkheid en aan spra kelijkheid. 

Ook is er steeds meer media-aandacht voor be-

stuurdersaansprakelijkheid. Dit vertaalt zich in 

een groeiende stroom van jurisprudentie waar de 

aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen 

centraal staat. Deze ont wikkelingen zorgen voor een 

toenemende vraag naar en aanbieders van D&O-

verzekeringen. Cybersecurity vergt ook extra aandacht 

van de bestuurders omdat steeds meer digitaal gaat 

en de cyberrisico’s toenemen. Een cyberverzekering 

is al lang geen overbodige luxe meer. Bedrijven 

worden meer en meer afhankelijk van IT-systemen. 

En als daar iets fout gaat, heeft dat verstrekkende 

gevolgen. Daarbij komt dat sinds de invoering van 

de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) er ook nog eens strengere eisen gelden voor 

bedrijven in het verzamelen, opslaan en verwerken 

van persoonsgegevens.” 

Waar staan jullie over vijf jaar?

Nick: “Dan wil ik een specialist zijn in het sluiten van 

verzekeringen in het veelomvattende gebied van 

aansprakelijkheid.”

Evelien: “Ook ik hoop me dan verder gespecialiseerd 

te hebben, maar ik heb nu nog geen voorkeur. Dat 

hoeft overigens ook nog niet. Dat is één van de 

voordelen van het werken bij een groot kantoor.” 

Dagmar: “Ik wil me verder ontwikkelen en verder 

groeien binnen het verzekerings- en aan spra kelijk-

heidsrecht. De begeleiding wordt steeds minder en 

de belangen worden steeds groter, waar door het 

werk ook anders wordt.” 

Kees: “Als het goed is, heb ik dan mijn driejarige 

studie afgerond en ben ik officieel registerexpert. 

Vanwege de diversiteit van het expertisevak weet 

ik echter ook dat ik nooit ben uitgeleerd. Mijn doel 

is het nastreven van kwaliteit en een nog hardere 

klap op een dossier te kunnen geven.” <

ontmoeten & Verbinden

Dagmar Linstra: 
“Het is ‘brainsport’ en 

ik merk dat ik daar veel 
energie van krijg.”

Kees van Laar: 
“Het mooiste is als je een 

gecompliceerd dossier 
hebt waar je als een echte 

Sherlock Holmes in 
moet spitten.” 

Evelien Boonzaaijer: 
“Ik probeer regelmatig van 
een afstandje naar een zaak 
te kijken en mezelf eerst de 
vraag te stellen wat in die 

kwestie goed is om te doen, 
in plaats van gelijk een zo 
volledig mogelijk juridisch 

stuk te schrijven.”

Nick Sturkenboom: 
‘’De combinatie van 

commerciële, juridische 
en verzekeringsaspecten 
spreken mij enorm aan in 

mijn functie als sluiter.’’

“In de praktijk moet je meebewegen met de 
belangen die er spelen”
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“kennis over en 
begrip voor elkaars 
rol is essentieel 
voor het goed 
functioneren van de 
coassurantiemarkt”
Eerder dit jaar vond de eerste editie van de Introductie 
Coassurantie Aansprakelijkheid plaats. Een inmiddels 
beproefd concept, dat in 2016 is begonnen in de branche 
Brand, twee jaar later is uitgebreid met Transport en nu 
dus ook zijn weg heeft gevonden naar Aansprakelijkheid. 
Samen met Nienke Vermeulen (VNAB) heeft Pieter 
Bloemendal, advocaat bij Dirkzwager legal & tax, de 
organisatie van deze nieuwe editie voor zijn rekening 
genomen.

Bloemendal werkt sinds 2011 op de sectie Aansprakelijkheid, Schade 

& Verzekering en procedeert en adviseert veel over materiële schades, 

waaronder brandgerelateerde kwesties. Dat was voor hem aanleiding om zich 

in 2016 aan te melden voor de eerste Brand-editie. Zijn ervaring als deelnemer 

was dusdanig positief dat hij na afloop zijn expertise aanbood om eenzelfde 

leergang te ontwikkelen voor de aansprakelijkheidsbranche. Een aanbod 

waarvan de VNAB graag gebruikmaakte, met als resultaat dat de eerste 

Introductie Coassurantie Aansprakelijkheid dit voorjaar met 27 deelnemers 

van start ging.

Kijkje in de keuken
Over de achtergrond zegt Bloemendal: “De VNAB voorziet met deze Introductie 

in een behoefte van starters in de verzekeringsbranche. Het doel is om de 

deelnemers wegwijs te maken in de wereld van coassurantie en een kijkje te 

bieden in de keuken van de partijen die ze in de praktijk tegenkomen. Dat 

begint bij het sluiten van een verzekering en eindigt bij het procederen over 

een claim. Kennis over en begrip voor elkaars rol is essentieel voor het goed 

functioneren van de coassurantiemarkt.”

Verschillende locaties
De Introductie bestond uit zes bijeenkomsten, die op verschillende locaties 

plaatsvonden. Bloemendal: “Het streven is om zo veel mogelijk ‘op locatie’ te 

zijn. De inleidende sessie van Lloyd’s en de VNAB vond logischerwijs plaats 

in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Daarna volgden sessies over 

de makelaar bij Marsh in Rotterdam en de verzekeraar bij Avéro Achmea in 

Apeldoorn. Voor de bijeenkomsten over de herverzekeraar (Gen Re) en de 

expert (BosBoon) keerden de deelnemers terug naar De Boompjes. Voor de 

laatste sessie heeft Dirkzwager gekozen voor de Euromast. Mijn collega Lieke 

Carrière-Verlinden en ik hebben daar verteld over de ins en outs van ons mooie 

advocatenvak.”

Goede mix
“Het uitgangspunt is dat per organisatie maximaal één persoon deelneemt 

en dat de groep een goede mix is van verzekeraars, makelaars, experts 

Bij een mondiale temperatuurstijging van ongeveer één graad treden al overal extreme 
natuurverschijnselen op. De afspraken gemaakt in Parijs om de temperatuurstijging ruim 
beneden twee graden te houden, raakt steeds verder uit beeld: de werelduitstoot stijgt nog 
steeds. Het tussentijdse IPCC-rapport van 2018 schetst een somber beeld. Klimaatschades van 
onvoorstelbare omvang liggen op de loer. Op korte termijn valt de totale schade misschien 
mee, op de wat langere termijn zal deze extreem hoog zijn.

Velen pleiten voor aansprakelijkheid voor klimaatschade: vooraanstaande wetenschappers, toprechters uit talloze landen, 

allerlei initiatieven, ook van landen. Het de vervuiler betaalt-beginsel wordt inmiddels ook bepleit voor klimaatverandering. 

De roep om schadevergoeding bij mensenrechtenschendingen klinkt steeds luider; zij is al verankerd in belangrijke Codes of 

Governance en richtlijnen. Dat is niet onschuldig omdat te hoge uitstoot van broeikasgassen door bedrijven in toenemende 

mate wordt gezien als een mensenrechtenschending. Ook de harde kern van het aansprakelijkheidsrecht biedt een basis voor 

aansprakelijkheid bij onder meer te hoge uitstoot. Dat betekent niet dat er geen juridische verweren bestaan. Die zijn er; 

juridisch dogmatisch zijn ze sterk. Maar recht is meer dan een optelsom van dogmatische leerstukken. 

Is aansprakelijkheid onafwendbaar? Tot nu toe zijn de meeste schadevergoedingsvorderingen afgewezen. Alleen een Duitse 

zaak van de Peruaanse boer Lliuya tegen de energiegigant RWE lijkt anders te gaan uitpakken. De kans is groot dat rechters 

minder terughoudend zullen worden naarmate de schade groter wordt. Ze gaan dan zoeken naar wegen om juridische 

hindernissen uit de weg te ruimen; dat hebben ze al zo vaak gedaan. Het is onverstandig om alleen te kijken naar de Nederlandse 

rechter; bedrijven kunnen vaak ook voor buitenlandse rechters worden gedagvaard. 

Aansprakelijkheid van een enkel bedrijf en/of zijn bestuurders is geen reden tot zorg. In het ergste geval gaat het failliet en 

moet de verzekeraar de maximale dekking uitbetalen. Dat wordt heel anders als vergaande aansprakelijkheid ons voorland 

is. Daarmee moet serieus rekening moet worden gehouden. Ruime aansprakelijkheid van heel véél bedrijven (slechts een 

handjevol bedrijven doet thans rechtens voldoende om de uitstoot te beperken) raakt de samenleving en verzekeraars in het 

hart. De som van alle maximale dekkingen die dan zal worden aangesproken, zal verzekeraars tot de bedelstaf brengen. Naast 

aansprakelijkheid voor te hoge uitstoot van broeikasgassen dreigen talloze andere klimaataansprakelijkheden. 

Kortom: het dekken van aansprakelijkheid voor klimaatschade is gevaarlijk. Of zij thans is gedekt, hangt af van de in- en 

uitsluitingen. Daarnaar moet héél goed worden gekeken. Gokken op een claims made-dekking is riskant: het probleem 

is verzekeraars bekend. Nu dekking voorspiegelen en de stekker eruit trekken als het ernst wordt, zou wel eens een dure 

misrekening kunnen zijn.

Dit raakt ook tussenpersonen. Als er geen dekking is, moeten ze dat duidelijk maken. Wordt deze voorgespiegeld en blijkt zij 

later waardeloos dan zou dat tot hun aansprakelijkheid kunnen leiden.

Valt er dan niets te doen? Heel veel. Maar daarvoor is geen ruimte in deze column.

Jaap Spier, Buitengewoon hoogleraar Global Challenges UvA en Universiteit van Stellenbosch, Oud AdvocaatGeneraal bij de Hoge Raad

gastcolumn

aansprakelijkheid 
voor klimaatschade: 
luchtspiegeling 
of reëel risico?

ontmoeten & Verbinden

en advocaten”, gaat Bloemendal verder. “De Introductie is bedoeld voor 

starters met maximaal drie jaar ervaring in de verzekeringsbranche. Dat 

betekent overigens niet dat alle deelnemers net uit de schoolbanken komen. 

Overstappers vanuit andere branches zijn ook meer dan welkom.”

Kennis en netwerk
Over de inhoud van de leergang vertelt Bloemendal: “Bij het invullen van het 

programma hebben we de sprekers veel vrijheid gegeven. Wel hebben we ze 

meegegeven dat interactie belangrijk is. Dat is goed opgepakt. De Introductie 

was dan ook zeker geen reeks hoorcolleges. Juist het toepassen van opgedane 

kennis bij een casus of in quizvorm is erg leerzaam. Voor de deelnemers was de 

Introductie bovendien een mooie gelegenheid om aan hun netwerk te bouwen. 

Ook tijdens de gezamenlijke slotbijeenkomst, waar alle deelnemers van de drie 

Introducties een certificaat ontvingen, was er alle gelegenheid om te netwerken.”

Groot succes
De eerste editie van de Introductie Coassurantie Aansprakelijkheid was 

wat Bloemendal betreft een groot succes: “Niet in de laatste plaats dankzij 

de enthousiaste groep deelnemers. Bovendien hebben alle sprekers hun 

vakgebieden op een leuke en leerzame manier voor het voetlicht gebracht. Dat 

smaakt naar meer. De evaluaties van zowel deelnemers als sprekers hebben 

waardevolle feedback opgeleverd waar we wat mee kunnen. Volgend jaar 

gaan er dan ook wederom drie Introducties Coassurantie van start.”

Betrokkenheid Dirkzwager
Dirkzwager zal dan wederom betrokken zijn bij de organisatie. Bloemendal vindt 

dat vanzelfsprekend: “Onze sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering 

bestaat uit 25 advocaten. Daarnaast werken er bij ons kantoor nog ruim 100 

andere advocaten, notarissen en fiscalisten die hun expertise kunnen inzetten 

voor schadedossiers, bijvoorbeeld op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. 

Dirkzwager is dus een grote speler in de verzekeringsmarkt. Het is dan ook 

niet meer dan logisch dat wij actief betrokken zijn bij dé branchepartij voor 

coassurantie. Ook mijn gastredacteurschap bij dit themanummer is hier een 

voorbeeld van. De VNAB en Dirkzwager weten elkaar goed te vinden.” <

Pieter Bloemendal, advocaat 
bij Dirkzwager legal & tax
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Door toenemende internationalisering en juridisering worden aansprakelijkheden steeds vaker doorge-
scho ven naar onderliggende partijen. Zo ook bij architecten en ingenieurs. Opdrachtgevers willen steeds 
vaker afwijken van De Nieuwe Regeling waarin onder andere de aansprakelijkheidsdekking is geregeld. 
Hoe gaat deze beroepsgroep om met dit spanningsveld en in hoeverre is zij bestand tegen de druk van de 
opdrachtgever?  Irene Okkerman

Contractuele preventie
Volgens Zwager moet de markt zich harder maken voor bepaalde beperkingen. 

“Uitsluitend vasthouden aan DNR is te beperkt. Enige verruiming zou niet 

erg zijn. De vraag is of je dat in DNR zou moeten zetten. Ik kan die vraag niet 

beantwoorden, maar ik zou er wel voor zorgen dat er een stuk contractuele 

preventie blijft bestaan. Dat je niet alles maar aanneemt tot aan het grootste 

bedrag. Op het moment dat je goede contractuele preventie hanteert, kun 

je in gesprek gaan met je opdrachtgever. Stel bijvoorbeeld een bedrag vast 

gebaseerd op de inkomsten die je hebt en probeer dat te onderhandelen met 

de opdrachtgever. Op het moment dat je dat bedrag niet verzekerd krijgt, 

kun je daarmee terug naar de opdrachtgever. Waarschijnlijk is dat betreffende 

bedrag dan ook niet redelijk.” 

Oprekken ondergrens 
In DNR is de aansprakelijkheid van de ingenieur/architect beperkt tot driemaal 

het honorarium. Verschoor ziet wel iets in het oprekken van die ondergrens. 

“Bijvoorbeeld een minimumbedrag als harde ondergrens of een ondergrens 

in de verhouding opdracht versus te verzekeren som of een combinatie 

daarvan. Ik denk dat het voor de ingenieurs B.V. in Nederland goed zou zijn 

om die ondergrens omhoog te halen, omdat we elkaar nu een beetje voor 

de gek houden. Doordat ik met een honorarium van 5.000 euro een schade 

van miljoenen kan veroorzaken, vind ik het niet gek dat opdrachtgevers in 

toenemende mate een minimale dekking van een miljoen op directe schade 

voorschrijven. Het is tijd om de DNR aan te passen.” 

Zwager kan deze redenatie volgen, maar hij vindt het niet fair als een grote 

bouwonderneming het risico voor hetzelfde bedrag doorlegt naar de 

ingenieur/architect, aangezien dit niet in verhouding staat. Wel is hij het ermee 

eens dat als het honorarium totaal niet overeenkomt met de omvang van 

een project, verhoging van het bedrag dan logisch kan zijn. “Als verzekeraar 

zien we een trend in de markt dat de aansprakelijkheidslimiet fors wordt 

opgehoogd. Tot een miljoen, 5 of zelfs 10 miljoen euro. Ik ben bang dat als de 

hele markt dat gaat doen en de beroepsgroep dit accepteert de kans groot is 

dat dit de nieuwe bodem gaat worden. Het gevolg daarvan is dat de schadelast 

navenant zal stijgen en de verzekeringspremie idem dito wat uiteindelijk tot 

een onverzekerbare situatie zal leiden. In het buitenland kennen ze geen DNR 

Het niet goed toepassen van De Nieuwe Regeling, de zogeheten algemene 

voorwaarden die gelden binnen de branche van architecten en ingenieurs, kan 

(zeer) nadelige gevolgen hebben voor de aansprakelijkheidsdekking van deze 

beroepsgroep. 

André Verschoor en Stefan Zwager gaan onder andere over dit dilemma met 

elkaar in gesprek. Plaats van samenkomst is Beachhouse Key West in het 

midden van het land. 

Verschoor, directeur van Reijneveld Engineering - een ingenieursbureau 

voor bouwconstructies met 8 medewerkers - begon zijn carrière in 1993. Hij 

herinnert zich dat als vroeger een opdracht doorging men elkaar de hand 

gaf en als er een keer stront aan de knikker was, dan kwamen partijen daar 

doorgaans wel uit. Dat neemt niet weg dat hij zich goed bewust is van de 

aansprakelijkheidsrisico’s van het huidige klimaat. “Grote bouwondernemingen 

doen steeds vaker zaken met internationale partijen of met opdrachtgevers 

die geen DNR kennen waardoor ze contractuele bepalingen doorschuiven.”

Stefan Zwager, Cyber Lead Netherlands & Senior Underwriter Professional 

Liability bij AIG, beaamt dat. “Daarnaast zie je nadrukkelijk dat schades de 

bewustwording extra aanwakkeren, zeker als blijkt dat (een deel van) de 

schade niet is gedekt.” 

Spanningsveld
Verschoor kent het spanningsveld. “Je wilt zo graag die opdracht en je 

bent al zo ver gekomen. Het contract komt er vaak achteraan. Ik vermoed 

dat het regelmatig voorkomt dat er getekend wordt ondanks dat de 

aansprakelijkheidsdekking niet goed is geregeld. Bijvoorbeeld doordat 

er sprake is van een afwijkend contract van de opdrachtgever. Bewust of 

onbewust ben je dan niet verzekerd, althans niet waarvoor je aansprakelijk 

gesteld kunt worden. In dergelijke zelfgemaakte contracten c.q. afwijkende 

DNR staan soms dingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vrijwaring, die over 

je verzekering heen gaan zonder dat je het zelf beseft. Ik vind dat hier ook een 

verantwoordelijkheid ligt voor de beroepsorganisatie om daar eens goed naar 

te kijken.” 

Zwager vindt hier een duidelijke voortrekkersrol weggelegd voor zowel 

verzekeraar als ondernemer. “Door hieraan voorbij te gaan, houden we met 

elkaar een bepaald klimaat in stand. We moeten daarom vasthouden aan DNR als 

standaard in Nederland. Dit is wat het is en dat moeten we blijven verkondigen 

aan buitenlandse opdrachtgevers.” Overigens is Zwager minder bevreesd voor 

‘vrijwaring’. “Die is over het algemeen wel goed verzekerd zolang die maar niet 

verder gaat dan de ‘normale’ aansprakelijkheid zonder dat vrijwaringsbeding. 

Als de schade even groot zal zijn zonder de vrijwaring (wat meestal zo is) dan is 

dat niet uitgesloten onder de aansprakelijkheidsverzekering.” 

Spagaat tussen opdracht en aansprakelijkheidsdekking

deal or no deal? 

“Voor de ingenieurs B.V. in 
Nederland zou het goed zijn de 
ondergrens omhoog te halen”

kennis

en daar zie je dat verzekeraars zich uit deze markt terugtrekken vanwege 

de hierboven geschetste ontwikkeling. Ik zou het zonde vinden als dat in 

Nederland gebeurt.” 

Meer oog voor kwaliteit
Verschoor is voorstander van meer kwaliteitscontrole of zelfs audits door 

verzekeraars bij ingenieurs/architecten wat in de offshorebranche vanuit de 

CAR-verzekering eveneens zou gebeuren. Zwager geeft aan dat AIG een strikt 

kwaliteitsmanagement hanteert gebaseerd op drie speerpunten betrekking 

hebbend op het risicoprofiel van de activiteiten, de wijze van contractering en 

het kwaliteitsniveau. “Dit leidt tot een minimumstandaard. Komt het risico onder 

die standaard, dan is het aannemelijk dat we het niet verzekeren. Komt het risico 

daarboven, dan past het binnen ons acceptatieprofiel en gaan we kijken wat 

de architect/ingenieur verder nog nodig heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een 

bepaling in de polisvoorwaarden ontwikkeld die stelt dat als men wil afwijken 

van DNR de aansprakelijkheidsbeperking kan worden opgerekt tot 500.000 euro. 

Ook de vervaltermijn kan worden verlengd van 5 naar 10 jaar.” 

Slotconclusie
Op basis van ieders bevindingen komen de heren tot een aantal conclusies. 

Omdat contracteren versus verzekeren een belangrijk issue is binnen deze 

beroepsgroep, geeft Zwager aan dat het geen overbodige luxe is om hiervoor 

een gespecialiseerd intermediair/makelaar in te schakelen. “Wij kunnen 

alleen maar toetsen of een risico binnen onze dekking valt. Een intermediair/

makelaar daarentegen heeft een overzicht wat de markt biedt en kan daardoor 

aangeven welke partij een goede dekking biedt.” Daarnaast zijn Verschoor en 

Zwager het met elkaar eens dat naast contractuele preventie de kwaliteit van 

een bureau en zijn medewerkers zeer belangrijk is. 

Zwager heeft een belangrijke boodschap aan de beroepsgroep: “Juist 

door niet mee te gaan in de wereldwijde contractuele weerlegging van 

aansprakelijkheden zorgen we ervoor dat het beroep van ingenieur en architect 

op de lange termijn verzekerbaar blijft tegen een acceptabele premie.” 

Verschoor is het daar helemaal mee eens met de aanvullende slotopmerking 

dat de verhouding tussen honorarium en aansprakelijkheidsbedrag behalve 

reëel ook betaalbaar moet zijn. <

Stefan Zwager (links) en André Verschoor: “Juist door niet mee te gaan in de wereldwijde contractuele weerlegging van aansprakelijkheden 
zorgen we ervoor dat het beroep van ingenieur en architect op de lange termijn verzekerbaar blijft tegen een acceptabele premie.”
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ontmoeten & Verbinden

Bouwkundige Willem Meiborg en advocaat Patrick van der Vorst droegen 

belangrijk steentje bij aan ommezwaai in Groningse aardbevingsdiscussie

Voor gedupeerden is 
omgekeerde bewijslast nodig 
om schade vergoed te krijgen
Willem Meiborg, gepensioneerd civiel ingenieur gespecialiseerd in grondmechanica en funderingstechniek, keek 
ergens in maart 2017 naar het tv-programma Monitor over de Groningse aardbevingsproblematiek. Daarin werd 
onder meer aandacht besteed aan 1.634 rapporten van een bekend ingenieursbureau in opdracht van de NAM. 
Geconcludeerd werd daarin dat alle 1.634 gedupeerden van een aardbevingsschade die in het buitengebied woonden 
geen schadeclaim zouden kunnen indienen, omdat de schadekans door de betreffende beving als minder dan 1% 
werd aangemerkt. “Ik dacht meteen: dat kan niet en ik heb direct mijn diensten als bouwkundige aangeboden aan 
het Groninger Gasberaad.” Het rapport dat hij samen met advocaat Patrick van der Vorst (VanNiekerkCieremans 
Advocaten) heeft geschreven voor deze belangenorganisatie, een collectief van maatschappelijke organisaties dat een 
optimale betrokkenheid nastreeft van bewoners en organisaties bij de schaderegeling en versterking in het Groningse 
aardbevingsgebied, zou uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ommezwaai in de destijds hevig 
woedende aardbevingsdiscussie. “Ons adviesrapport is als een bom ingeslagen.”  Jan van Stigt Thans

Dat Willem Meiborg na zijn carrière zo betrokken 

is geworden bij de Groningse aardbevings pro-

blematiek is historisch gezien extra bijzonder. 

Zijn grootvader Willem Meiborg, die vanwege 

zijn baan als leraar op een technische school 

in Groningen de bijnaam ‘Willem Beton’ had 

gekregen, wees in 1963 in een interview met het 

Dagblad van het Noorden expliciet op de risico’s 

en gevolgen van de gaswinning vanwege de door 

hem voorspelde bodemdaling van 1 meter en de 

daaruit te verwachten schuifspanningen in de 

bodem. Hij werd destijds daardoor fel bekritiseerd 

door de NAM die zijn standpunt als klinkklare onzin 

bestempelde, maar bleek dus achteraf volledig 

gelijk te hebben gehad. “Ik ben kennelijk niet voor 

niets naar mijn opa vernoemd. Het heeft zo moeten 

zijn. L’histoire se répète”, zegt Willem Meiborg jr. 

Willem Meiborg schreef het adviesrapport vanuit 

bouwkundig perspectief, gebaseerd op zijn decen-

nialange loopbaan in de grondmechanica en 

fun deringstechniek; Van der Vorst vanuit juridisch 

perspectief. “Patrick is één van de weinige juristen 

die ik ken die ook technisch weet hoe zaken in 

elkaar steken en op basis daarvan goede juridische 

conclusies kan trekken”, aldus Meiborg.

Wettelijk bewijsvermoeden alias 
‘omgekeerde bewijslast’
Van der Vorst wijst erop dat het in de praktijk van 

alledag technisch gezien lastig is om de juiste 

oorzaak of oorzaken van een beving vast te 

stellen. “Aan een scheur hangt nu eenmaal geen 

‘bevingsschade-etiket’ en een scheur kan vol gens 

de NAM meerdere, alternatieve oorzaken heb ben. 

Daarbij kun je denken aan bouw kundige gebreken, 

natuurlijke zetting, naburige bouwwerk zaam-

heden, een nieuw aangelegde snelweg, zwaar 

bouw  verkeer, een grote boom die water aan 

het grond pakket onttrekt en zelfs het slaan met 

deuren. Tot 1 januari 2017 lag de bewijslast voor 

de schade  oorzaak bij de be nadeelde partij, waarbij 

het lastig was voor gedupeerden om aan te tonen 

dat de door NAM genoemde alternatieve oorzaken 

geen rol hadden gespeeld bij het ontstaan en/of de 

verer gering van de schade.”

Daar kwam per 1 januari 2017 verandering in door 

de introductie van artikel 6:177a lid 1 BW. Dit artikel 

heet officieel ‘wettelijk bewijsvermoeden’ maar is in 

de volksmond beter bekend als ‘omgekeerde bewij-

slast’. De volledige tekst luidt: ‘Bij fysieke schade 

aan gebouwen en werken, die naar haar aard 

redelijkerwijs schade door beweging van de bodem 

als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een 

mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van 

gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, wordt 

vermoed dat die schade veroorzaakt is door de 

aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk’. 

NAM aansprakelijk
Van der Vorst vertaalt dit naar de Groningse praktijk: 

“NAM is als exploitant van het mijnbouwwerk 

aansprakelijk voor de schade, ongeacht schuld. 

Tenzij zij – of de door haar ingeschakelde des-

kundigen – kan aantonen dat de schade niet door 

beweging van de bodem en/of als gevolg van 

de gaswinning is ontstaan. Deze bewijslast voor 

NAM, dat een andere oorzaak dan de bevingen de 

oorzaak is van de schade, is zwaar. Dit is recent door 

de Hoge Raad bevestigd.”

Ook Meiborg is goed te spreken over de ‘omgekeerde 

bewijslast’. “Dat is voor gedupeerden echt nodig 

om een vinger achter de schadeoorzaak te kunnen 

krijgen. Zonder het wettelijk bewijsvermoeden heb 

je die ‘vinger ’niet en is het buitengewoon lastig om 

evident en aantoonbaar de ware toedracht van de 

beving vast te kunnen stellen. Sterker nog, zonder 

het wettelijk bewijsvermoeden zijn gedupeerden 

hierin gewoon kansloos.”

Schades in het buitengebied 
Aanleiding voor het rapport van Meiborg en Van der 

Vorst vormden de uitkomsten van een onderzoek 

dat door een ingenieursbureau in opdracht van 

de NAM was gehouden na de beving in Huizinge. 

“Het bureau concludeerde dat geen enkel van de 

in totaal 1.634 bekeken panden in het hiervoor 

vastgestelde ‘buitengebied’- een bepaalde straal 

(in dit geval 22 km) gemeten vanaf het epicentrum 

– schade kunnen hebben door de aardbeving. 

Dit omdat de berekende trillingswaarde (Vtop 

genoemd) niet boven de door de SBR-A Richtlijn 

drempelwaarde - < 3mm/sec - uitkwam. Hierdoor 

wordt de schadekans bepaald op < 1% en dat wordt 

aangemerkt als ‘aanvaardbaar’. Er was volgens het 

ingenieursbureau dan ook geen causaal verband 

tussen de beving in Huizinge en de schades in het 

buitengebied.”

Meiborg had van meet af aan zijn bedenkingen. 

“Ik kon het me absoluut niet voorstellen dat geen 

enkele schade in het buitengebied toegeschreven 

zou kunnen worden aan de aardbeving. Het 

bestond in mijn ogen gewoonweg niet dat er 

ergens een grens was   waarbij aan de ene kant een 

schade wel door een beving kon zijn veroorzaakt 

en aan de andere kant niet. En dat je dus aan de ene 

kant van de lijn wel een schade kon claimen en aan 

de andere kant niet. Die lijn liep zelfs door dorpen 

en zelfs straten heen. Ik heb aan de mensen van het 

Groninger Gasberaad gevraagd of ik namens hen 

een eigen onderzoek mocht instellen en dat heb 

ik vervolgens gedaan door een groot aantal van de 

1.634 schaderapporten op te vragen.” 

Conclusie
Zijn inspanningen en specifieke kennis op het 

gebied van grondmechanica en funderingstechniek 

hadden het gewenste effect. “Mijn analyse en 

theorie klopten. Ik heb wetenschappelijk en bouw-

technisch goed onderbouwd het ongelijk van het 

ingenieursbureau kunnen aantonen en dus dat 

de aardbevingen ook in het buitengebied schade 

kunnen en zullen veroorzaken. En nog belangrijker: 

aardbevingen waren en zijn als oorzaak van de 

schades niet uit te sluiten. Dus klopte mijn theorie. 

En als, zoals bij Huizinge, het buitengebied 200.000 

woningen telt, is 1% allesbehalve verwaarloosbaar, 

want 1% van het aantal woningen in het gebied 

heeft daadwerkelijk schade”, aldus de kleinzoon 

van ‘Willem Beton’. 

Hij werd hiermee na zijn grootvader in ’63 de 

tweede Meiborg die voor de nodige opschudding 

zorgde in de Groningse aardbevingsdiscussie. “Ons 

rapport is als een bom ingeslagen. Immers, als in 

het buitengebied al niet kan worden uitgesloten 

dat een schade is veroorzaakt door een aardbeving, 

kan dat in het binnengebied al helemaal niet. Voor 

mij staat derhalve vast dat aardbevingen schade 

kunnen en zullen veroorzaken aan woningen en 

dat de kans erop, afhankelijk van de afstand tot 

het epicentrum, 1 tot meer dan 10% is. Deze kans 

heeft dus betrekking op het aantal woningen 

in het gebied dat daadwerkelijk schade na een 

aardbeving zal hebben.”

Ook Van der Vorst kwam juridisch tot dezelfde 

conclusie. “Aardbevingen kunnen ook in het 

buitengebied schades veroorzaken. Dan is het 

bewijsvermoeden (de omkering van de bewijslast) 

van toepassing en is het aan NAM om aan te tonen 

dat een schadepand niet tot de groep panden 

behoort die op basis van de theorie statistisch 

gezien schade zullen hebben als gevolg van 

de beving”, aldus Van der Vorst, volgens wie de 

door het ingenieursbureau aangedragen theorie 

onvoldoende gewicht in de schaal legt om het 

wettelijk bewijsvermoeden te ontzenuwen.

Lessen
Welke lessen zijn hieruit nu te trekken? Meiborg: 

“Dat er een goede regeling moet komen voor 

dit soort schades, die in ons omringende landen 

geruisloos worden opgelost. Positief vind ik de 

omgekeerde bewijslast. Dat heeft de positie van 

gedu peerden in mijn ogen terecht versterkt. 

Zoals eerder aangegeven, zonder het wettelijk be-

wijs  vermoeden zijn gedupeerden bij dergelijke 

schades gewoonweg kansloos. Des te opvallender 

is het dat de overheid nu besloten heeft om de 

omgekeerde bewijslast niet toe te passen bij de 

schaderegeling bij de kleinere gasvelden in – onder 

meer - Groningen en Drenthe. Kennelijk heeft men 

dus helemaal niets geleerd van de ontwikkelingen 

in het Groningse aardbevingsgebied”

Van der Vorst sluit zich daarbij aan: “Zonder 

omgekeerde bewijslast bij kleinere velden zullen 

gedupeerden niet makkelijk in staat zijn om hun 

schade vergoed te krijgen. In redelijkheid valt 

er geen zinvol argument te bedenken waarom 

gedupeerden bij kleinere velden geen beroep 

zouden moeten kunnen doen op de omgekeerde 

bewijslast. Net als in de Groningse situatie strijden 

zij zonder gelijke middelen en is het lastig om 

een natuurwetenschappelijk causaal verband 

tussen de bevingen en de schade aan te tonen.  

In een dergelijke situatie dien je gedupeer  den 

tegemoet te komen, zeker als de ex ploi tant 

of overheid nalaat om nulmetingen uit te  

voeren.” <

Patrick van der Vorst: 
“Het is lastig om een 
natuurwetenschappelijk causaal 
verband tussen de bevingen 
en de schade aan te tonen. 
In een dergelijke situatie dien 
je gedupeerden tegemoet te 
komen, zeker als de exploitant 
of overheid nalaat om 
nulmetingen uit te voeren.”

Willem Meiborg: Zonder het wettelijk bewijsvermoeden 
zijn gedupeerden bij dit soort schades gewoonweg 
kansloos. Des te opvallender is het dat de overheid nu 
besloten heeft om de omgekeerde bewijslast niet toe te 
passen bij de schaderegeling bij de kleinere gasvelden 
in – onder meer - Groningen en Drenthe. Kennelijk heeft 
men dus helemaal niets geleerd van de ontwikkelingen 
in het Groningse aardbevingsgebied”
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In 1959 startte de NAM in Groningen met het boren naar gas. Meer dan een kwart eeuw later – 25 december 1986 
- werd de regio opgeschrikt door een eerste aardbeving met een kracht van 3.0 op de Schaal van Richter. Sindsdien 
zijn ernaar verluidt meer dan 1.000 grote en kleinere aardschokken geregistreerd. Als gevolg hiervan zijn er 
inmiddels minimaal 130.000 schadeclaims ingediend door getroffen woningeigenaren, mogelijk (veel) meer. Over de 
afwikkeling ervan is van meet af aan veel te doen geweest en is uitgevoerd onder auspiciën van meerdere organisaties: 
aanvankelijk de NAM zelf, later het Centrum Veilig Wonen (CVW) en momenteel de TCMG (Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen). Wat niet veranderd is dat voor de beoordeling van de schadeoorzaak en -omvang altijd 
onafhankelijke schade-experts zijn ingeschakeld. Als uitvloeisel van een speciaal hiervoor opgesteld ruimhartiger 
schadeprotocol, waarbij de omgekeerde bewijslast van toepassing is, wijkt de manier waarop dat momenteel dient 
te gebeuren echter aanzienlijk af van de wijze waarop dat normaliter in zijn werk gaat. Zo blijkt uit een gesprek met 
vertegenwoordigers van de vier expertisebureaus en organisaties die momenteel betrokken zijn bij de afwikkeling van 
de aardbevingsschades in Groningen.  Jan van Stigt Thans

In het Groningse pand van D.O.G Ingenieurs B.V., 

een afkorting die staat voor d’Olle Grieze (de 

bijnaam van de Martinitoren), zitten vier schade-

deskundigen om de tafel: ing. Herman van der Bos 

(projectcoördinator en gedetacheerd namens CED), 

Job Jonkman (directeur 10BE, een ingenieursbureau 

opgericht door tien regionale expertisebureaus), 

ing. Jack Nagtegaal (projectcoördinator namens 

de Stichting NIVRE Calamiteiten en Projecten) en ir. 

Rinse Wiersum (mede-directeur D.O.G.-ingenieurs 

B.V.). Bij elkaar leveren zij ongeveer 150 fte’s voor 

de afwikkeling van de vele schadeclaims in het 

Groningse aardbevingsgebied.

Van de vier zijn Jonkman en Nagtegaal het langst 

betrokken en werden hun bureaus (10BE en DEKRA) 

reeds door het CVW, een samenwerkingsverband 

van Arcadis en CED, ingeschakeld voor expertise-

werkzaamheden. Daarnaast was Wiersum namens 

het aan D.O.G gelieerde bouwkundig ingenieurs-

bureau W2N door het CVW al betrokken bij de 

verstevigingswerkzaamheden aan woningen en 

andere gebouwen.

Nieuw schadeprotocol
Nadat eerder mede door de publieke en politieke 

druk de NAM de schadeafwikkeling had over ge-

dragen, was het in maart 2017 het CVW dat om 

dezelfde redenen van zijn taak werd ontheven voor 

wat betreft de schade rege lings werkzaamheden. 

Mede daardoor werd in afwach ting van de komst 

van een door de Na tionale Coördinator Groningen 

Hans Alders aan gekondigde nieuwe schade orga-

ni satie en schade  protocol, de toevoer van nieuwe 

op drachten voor de elf expertise bureaus on hold 

gezet. 

Nagtegaal daarover: “De totstandkoming van het 

nieuwe protocol heeft de nodige tijd in beslag 

genomen en pas op 31 januari 2018 heeft de 

minister met de provinciale en gemeentelijke 

bestuurders overeenstemming bereikt over de 

nieuwe manier van afhandelen van schade door 

bodembeweging als gevolg van gaswinning uit 

het Groningenveld en de gasopslag Norg. Onder 

dit ‘nieuwe’ schadeprotocol worden alle schades 

die na 31 maart 2017 zijn gemeld door de TCMG 

behandeld. De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) is in opdracht van TCMG belast 

met de praktische uitvoering. Als uitvloeisel van 

de reeds bestaande afspraken in het kader van de 

WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen), 

is begin 2018 Stichting NIVRE Calamiteiten en 

Projecten (NIVRE) benaderd door de RVO om 

TCMG en RVO te adviseren over het opzetten 

van een schadebehandeling organisatie en 

uitvoering te geven aan het beoordelen van de 

schademeldingen. Vanaf maart 2018 zijn schade-

experts van NIVRE-kamerbureaus onder de vlag van 

NIVRE doende met het beoordelen en calculeren 

van ‘aardbevingschades’.”

Te groot voor één partij
“Het aantal schademeldingen was te groot voor 

NIVRE alleen, waarna medio juni 2018 ook 10BE werd 

gevraagd experts ter beschikking te stel len”, vervolgt 

Nagtegaal, die aangeeft dat het be  nodigde aantal 

schade-experts lastig is te be  palen: “Omdat je nooit 

weet wanneer een aardbeving zich onverhoopt 

voordoet en hoeveel schades daaruit voortvloeien.” 

Vervolgens zijn de expertise  werkzaamheden medio 

augustus 2018 getendeerd, mede omdat de inzet 

van schade-experts van NIVRE en 10BE nog steeds 

onvoldoende was. 

Jonkman vult aan: “Alle partijen hebben opnieuw 

moeten tenderen, ook het NIVRE en wij als 10BE. 

Dat gebeurde op basis van een nieuw door de 

politiek opgesteld schadeproces en schadeprotocol 

waarmee wordt beoogd meer recht te doen aan 

de gedupeerde Groningers.” Herman van der Bos: 

“Het was aanvankelijk de bedoeling van TCMG om 

de schaderegelingswerkzaamheden te verdelen 

over drie expertisebureaus. Maar vanwege het 

grote aantal schademeldingen is daar een vierde 

partij toegevoegd. Vandaar dat nu gewerkt wordt 

met vier bureaus: 10BE, D.O.G., NIVRE en CED. Het 

basiswerk wordt nu gelijkelijk verdeeld onder ons 

vieren, maar voor het aanvullende werk heeft 10BE 

voor het grootste deel ingetekend.”

D.O.G.-ingenieurs was de enige partij die zich 

voorheen nog niet had beziggehouden met 

de afhandeling van de Groningse aardbevings-

schadeclaims, maar onder de naam W2N Groningen 

wel met de verstevigingswerkzaamheden aan 

de door de bevingen beschadigde woningen en 

andere gebouwen. Over de reden om te reageren 

op de tender zegt Wiersum: “De verandering om 

de bewijslast om te draaien (art. 6.177a BW) en de 

ruimhartiger schaderegeling voor de betrokken 

Groningers, hebben voor ons de doorslag gegeven. 

Voorheen moest een claimant aantonen dat een 

scheur of andere fysieke schade in zijn woning 

het gevolg was van de aardbeving, in de huidige 

situatie is het aan de deskundige om onomstotelijk 

met keihard bewijsmateriaal te bewijzen dat de 

schade geheel is toe te schrijven aan een andere 

oorzaak. Zonder de omgekeerde bewijslast hadden 

we ons niet voor de tender ingeschreven. ”

Anders dan anders
De vier gesprekspartners zijn het over één ding 

zeker volmondig met elkaar eens: de huidige 

wijze waarop de Groningse aardbevingsschades 

wordt afgewikkeld is ‘anders dan anders’ en wijkt 

volledig af van de manier waarop normaliter 

schades worden geëxpertiseerd. Daarbij wijzen zij 

vooral op het feit dat de beoordeling van de schade 

plaatsvindt op basis van omgekeerde bewijslast en 

het ruimhartig calculeren van de schade. Verder 

wijkt de werkwijze af van de reguliere werkwijze, 

doordat de vier partijen in het Groningse niet zelf 

hun expertisewerkzaamheden kunnen plannen, maar 

dat dit door de TCMG-organisatie wordt ge daan. 

“Vooral aan werken op basis van het wettelijk 

bewijsvermoeden hebben wij als schade-experts 

toch wel even moeten wennen”, erkent Nagtegaal, 

die benadrukt dat ‘een specifieke aardbevings-

schade eigenlijk niet bestaat’. “Daardoor is het voor 

een bewoner zeer lastig om aan te tonen dat de 

schade het gevolg is van een aardbeving. Om die 

reden heeft de wetgever de Wet bewijsvermoeden 

gaswinning Groningen (6:177a BW) gemaakt. 

In opdracht van de TCMG heeft een Panel van 

deskundige met een rapport van 22 januari 2019 

een advies uitgebracht over de praktische invulling 

van deze wet.” 

Volgens Nagtegaal, die deel uitmaakte van het 

Panel, houdt het wettelijk bewijsvermoeden voor 

de schade-expert in dat elke schade moet wor-

den behandeld als een schade die naar haar 

aard redelijkerwijs als gevolg van een bodem-

beweging zou kunnen zijn veroorzaakt, tenzij 

evident en aantoonbaar een andere oorzaak als 

sluitende oorzaak kan worden aangewezen en 

bodembewegingen voor het ontstaan van de 

schade geen rol hebben gespeeld.

Zelf op zoek naar alle schades
Van der Bos wijst daarnaast op de planning van de 

werkzaamheden van de in totaal zo’n 150-schade-

experts door het TCMG, werk dat de expert c.q. 

zijn bureau normaliter zelf verzorgt. “Anders 

dan anders is ook dat wij als deskundigen niet 

alleen moeten kijken naar de schades die door 

de claimant zijn geclaimd, maar het gehele pand 

moeten doorlopen om te kijken of er mogelijk nog 

meer scheuren en/of andere schades zichtbaar 

zijn. Op die manier maken we als het ware een 

nulmeting. Daarnaast moeten we op basis van 

het schadeprotocol schades ‘ruimhartig’ regelen. 

Zo wordt er bijvoorbeeld bij schade binnen een 

woning geen ‘aftrek nieuw voor oud’ toegepast. 

Ook qua herstelkosten wordt soepel opgetreden.”

Er zijn meer bijzonderheden bij de schade re  ge- 

  lings   werkzaamheden in het Groningse aard   be-

vings gebied. Wiersum noemt het feit dat elke 

deskundige bij zijn bezoek aan een claimant 

wordt begeleid door een ‘zaakbegeleider’ van het 

TCMG, wiens taak het vooral is aan de claimant uit 

te leggen hoe het schadeproces werkt. Daarnaast 

wijst hij op de wenselijke eenduidigheid. “Hoewel 

wij met vier verschillende bureaus de schade-

regelingswerkzaamheden verrichten moet hierin 

natuurlijk wel een grote mate van een duidigheid 

betracht worden, zowel qua beoor deling als wat de 

hoogte van de vast te stellen schadevergoedingen 

betreft. Daarover zijn we voor af door de TCMG 

goed geïnstrueerd, maar ook onderling voeren we 

hierover veelvuldig overleg met elkaar.”

“Om ook de schadevergoedingen zo uniform mo-

ge lijk vast te stellen, heeft het NIVRE hiervoor 

een speciaal calculatiemodel ontwikkeld”, vult 

Nagtegaal aan. “Dit model hebben we met z’n vieren 

vervolgens doorontwikkeld, is gevalideerd door een 

onafhankelijk validatiebureau en werkt naar onze 

mening prima. Voorts wordt elk Advies rapport van 

een schade-expert voordat het aan TCMG wordt 

verstrekt in het kader van het ‘vier ogen’- principe 

gecontroleerd door een technisch coördinator.”

Ervaringen positief
Hoewel de vier bureaus relatief nog maar kort 

bezig zijn met de nieuwe aanpak, bestempelen 

zij hun ervaringen tot nu toe als positief. Wiersum 

benadrukt dat in zijn ogen de huidige aanpak 

meer recht doet aan de positie van de betrokken 

Groningers. “Wij zijn content met de omgekeerde 

bewijslast en de ruimhartige schaderegeling. Wat 

daarnaast aanslaat is de zogeheten Stuwmeer-

regeling, op grond waarvan getroffen Groningers 

kunnen kiezen voor vaste vergoeding van 5.000 

zonder dat onderzoek wordt gedaan naar de 

oorzaak. Hiervan hebben inmiddels als ruim 

8.000 claimanten een beroep gedaan. Wij moeten 

hiervoor overigens ter plekke wel een schade-

inventarisatie maken, met het oog op mogelijke 

nieuwe claims in de toekomst.”  

Van der Bos wijst op de omvang van de schades. “Er 

zijn nu al meer dan 130.000 schadeclaims, waarvan 

de schrijnende gevallen de pers halen. Daardoor 

hebben we de publieke opinie tegen, maar feit 

is dat het overgrote deel van de schades naar 

tevredenheid van betrokkenen wordt afgewikkeld. 

Datzelfde geldt voor het verstevigingswerk. Als het 

bij 5% mis gaat zijn dat er in aantal op zich natuurlijk 

heel wat, maar relatief weinig als je naar het 

totaalaantal claims kijkt. ”Ook Nagtegaal bestempelt 

de nieuwe schaderegelingsaanpak als ‘een goed, 

zorgvuldig en klantvriendelijk proces’, waarin de 

claimant tot op zeker hoogte ook zijn inbreng in 

heeft. “Zo kan hij binnen twee weken nadat de 

Schade-experts over beoordeling aardbevingsschades in Groningen

de schaderegeling is totaal anders 
dan ons reguliere expertisewerk

V.l.n.r.: Jack Nagtegaal, Job Jonkman, Herman van der Bos en Rinse Wiersum
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kennis marktmeesterschap

Technische Commissie Varia komt vier keer per jaar bijeen

Voorwaarden beurspolissen up-to-date 
houden en andere actuele, belangrijke 
aansprakelijkheidsvraagstukken

De VNAB kent momenteel een tiental commissies, bestaande uit makelaars en verzekeraarsleden, 
die de organisatie gevraagd en ongevraagd van advies dienen omtrent actuele ontwikkelingen en 
andere belangrijke actualiteiten op hun vak- en werkgebied. De helft daarvan betreft zogeheten 
Technische Commissies, die zich toeleggen op een bepaalde verzekeringsbranche. Eén ervan is de 
Technische Commissie Varia, die zich vooral bezighoudt met actuele vraagstukken op het gebied 
van de aansprakelijkheid in de meest brede zin. In dit artikel, gebaseerd op gesprekken met de zes 
commissieleden, wordt nader ingegaan op het doel, de taken en de belangrijkste aandachtspunten en 
werkzaamheden van de commissie.   Jan van Stigt Thans

De commissie, die in feite een voortzetting is van de voormalige Polis toet-

singscommissie, vormt inmiddels een goede afspiegeling van de markt. Niet 

alleen is het aantal commissieleden gelijkelijk verdeeld over makelaars en 

verzekeraars, maar ook omvat de commissie specialisten van de belangrijkste 

aansprakelijkheidssegmenten: AVB, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid. 

De taak van de commissie is meerledig. Zo ligt het op het bordje van de zes 

commissieleden om relevante ontwikkelingen en veranderingen te signaleren 

die van invloed kunnen zijn op aspecten van schadeverzekeringen binnen 

de branche aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regel-

geving en rechtspraak. Daarnaast fungeert de commissie binnen de VNAB 

als klankbord en aanspreekpunt voor zaken op aansprakelijkheidsgebied en 

probeert zij voor zaken die spelen te allen tijde een passende oplossing te 

vinden. 

Beurspolisvoorwaarden
Een essentieel onderdeel van haar taak is verder het onderhouden en up-to-

date houden van de Beurspolisvoorwaarden. Daartoe dient zij alert te blijven 

op (markt)ontwikkelingen, jurisprudentie, wet- en regelgeving en eventuele 

onduidelijkheden die mogelijk aanpassingen wenselijk maken. Binnen de 

Technische Commissie Varia is hiervoor een subcommissie in het leven ge roe-

pen die zich bezighoudt met de polisvoorwaarden.

Een recente aanpassing heeft plaats plaats ge vonden met betrekking tot drones. 

Deze wor den als luchtvaartuig aangemerkt en het aan spra kelijkheidsrisico dat 

voortvloeit uit het gebruik van drones is uitgesloten op de AVB, dus ook het risico 

uit oogpunt van werkgeversaansprakelijkheid hier  omtrent. Aan gezien drones 

steeds vaker door bedrijven worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspecties, 

luchtfoto’s of schade-opname is aan de commissie gevraagd te kijken naar 

een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk. De commissie heeft uiteindelijk 

overeenstemming weten te bereiken over de tekst van een aanvullende 

clausule die dit risico uit oogpunt van werkgeversaansprakelijkheid in het 

vervolg dekt. 

Verder heeft de commissie zich het afgelopen jaar gebogen over de cyber-

problematiek, heeft men op verzoek van de VNAB meegedacht over actuele 

onderwerpen voor de Lunch & Learn-bijeenkomsten en heeft zij overleg 

gevoerd met andere technische commissies van de VNAB om op tal van punten 

meer eenduidigheid te creëren 

Dit artikel is tot stand gekomen aan de hand van individuele gesprekken met 

de commissieleden van de Technische Commissie Aansprakelijkheid (TCA), die 

momenteel bestaat uit zes personen. Dat zijn voorzitter Aad Mijnans (Broking 

Director bij Aon), Joost Fransen Underwriting Specialist Liability bij HDI Global 

SE), Guy Heuijerjans (Manager Aansprakelijkheid, Cyber en Overige Varia bij 

Concordia de Keizer), Sander Hofman (Senior Underwriter Liability bij Allianz 

Global Corporate & Specialty), Pascal Pansier (Vice-president en specialist 

beroepsaansprakelijkheid bij Marsh), en Edwin Ransdorp (Productmanager 

Property & Casualty bij MS Amlin). <

Aad Mijnans Edwin Ransdorp Pascal Pansier Sander Hofman Joost Fransen Guy Heuijerjans

TCMG gemeld heeft welke schade-expert komt 

hier bezwaar tegen maken en ook zijn commentaar 

geven op het uiteindelijke schaderapport. Bij een 

geschil kan een en ander ook worden voorgelegd 

aan een beoordelingscommissie.”

Vrees
Ook Jonkman zegt tot dusver grotendeels positieve 

ervaringen te hebben met de nieuwe werkwijze. 

“Het protocol geeft houvast en werkt mede door 

het ‘vier ogen’-principe op elk dossier naar mijn 

mening prima. Bovendien hebben we voldoende 

mankracht tot onze beschikking waardoor we 

inmiddels een enorme inhaalslag hebben kunnen 

maken voor wat betreft de op de plank liggende 

schadedossiers. Ik durf dan ook te stellen dat er 

bij de Groningers niet of nauwelijks meer sprake 

is van onzekerheid over de schadeafwikkeling van 

de aardbevingsclaims. Het duurt misschien wat 

langer dan men graag zou willen, maar men weet 

dat dit wordt opgepakt. Als men al onzeker is, dan 

is dat over de versteviging van de beschadigde 

woningen. Al is er inmiddels ook op dat vlak een 

grote vooruitgang geboekt.” 

Aan de andere kant zegt hij zich enige zorgen te 

maken. “Ik hoop oprecht dat we de tijd krijgen 

met deze nieuwe aanpak. Mede op basis van de 

gebeurtenissen in het verleden vrees ik ervoor dat er 

mede door de publieke en politieke druk ook in dit 

proces op een gegeven moment wordt ingegrepen 

en er weer een nieuwe schadeorganisatie, - 

proces en -protocol worden bedacht. Het eerdere 

stoppen van de schaderegeling door de NAM 

en later het CVW heeft voor grote vertraging 

gezorgd in de afwikkeling van de vele schades. 

Bovendien is het natuurlijk ook niet zo dat alles 

wat voorheen is gedaan per definitie niet goed 

was”, aldus Jonkman, die het daarnaast lastig zegt 

te vinden dat er met de ‘omgekeerde bewijslast’ 

in feite een juridisch vraagstuk wordt gelegd bij 

bouwkundige specialisten. Hij vindt bijval bij zijn 

drie gesprekspartners. Nagtegaal: “Het is inderdaad 

lastig, maar er is hier bij de start ook enigszins in 

voorzien. Om die reden dienen alle experts die in 

het Groningse aardbevingsgebied aan de slag gaan 

een speciale juridische getinte training te volgen 

die wordt gegeven door Epi Kenniscentrum, een 

specialistisch kenniscentrum.”

Samengevat hebben de vier schadeorganisaties een 

aantal belangrijke wensen aan hun opdrachtgevers: 

“Gooi het nieuwe schadeproces niet te snel op de 

schop maar geef het een kans zich te bewijzen, 

geef de schade-experts meer vrijheid bij het maken 

van de bezoekafspraken met claimanten en duw 

de schadedeskundigen niet in een te strak juridisch 

keurslijf.” Al wordt over de twee laatstgenoemde 

punten door de vier wisselend gedacht. <

De aardbevingsproblematiek in het kort:

•	 1959:	Gasbel	gevonden	onder	de	provincie	Groningen,	1e	boring	in	Slochteren;

•	 1e Kerstdag 1986 eerste zware aardbeving geregistreerd: 3.0 op Schaal van Richter;

•	 Sindsdien	worden	er	meer	dan	1.000	aardbevingen	geregistreerd;	12	van	hen	hebben	een	kracht	

van 3.0 op de Schaal van Richter of meer;

•	 2012:	 de	 zwaarste	 beving	 doet	 zich	 voor	 in	 Huizinge	 en	 later	 in	 Loppersum	 (beide	 3,6),	 een	

kantelpunt in de politieke discussie. De politiek kan de problematiek niet langer negeren; 

•	 In	 januari	 2014	 besluit	minister	 Kamp	 de	winning	 van	 aardgas	 in	 Groningen	 voor	 drie	 jaar	 te	

verminderen, waarna het aantal bevingen in met name Loppersum vermindert;

•	 2015:	Onderzoeksraad	voor	Veiligheid	uit	in	rapport	zware	kritiek	op	lakse	opstelling	overheid;

•	 In	hetzelfde	jaar	wordt	Hans	Alders	aangesteld	als	Nationaal	Coördinator	Groningen	en	gevraagd	

een herstelplan te maken voor de regio; 

•	 In	 Alders’	 plan	 staan	 de	 bewoners	 centraal	 en	 de	 veiligheid	 voorop.	 Er	 komt	 onder	meer	 een	

opkoopregeling van getroffen woningen en er wordt een arbiter aangesteld voor geschillen over 

schade;

•	 Vanwege	 kritiek	 op	 objectiviteit	 schaderegeling	 door	 de	 NAM	 zetten	 na	 een	 tender	 Arcadis	

en expertiseconcern CED het Centrum Veilig Wonen op, belast met zowel afwikkeling van de 

inmiddels duizenden schadeclaims en het verstevigen van door de bevingen beschadigde 

woningen en andere panden;

•	 Het	CVW	groeit	uit	tot	een	organisatie	van	meer	dan	300	medewerkers;

•	 In	2017	legt	de	nationaal	Coördinator	Groningen	de	schadeafhandeling	stil;

•	 In	2018	doet	zich	andermaal	een	forse	aardbeving	voor	in	Zeerijp	(3.4),	wat	opnieuw	leidt	tot	forse	

overheidsmaatregelen, dit keer van minister Wiebes (EZK) 

•	De	gaswinning	wordt	andermaal	teruggeschroefd	en	er	komt	een	nieuwe	schadeorganisatie	en	

een ruimhartiger schadeprotocol (o.a. op basis van de omgekeerde bewijslast) onder auspiciën 

van het TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen);

•	 Het	 CVW	 beperkt	 zich	 voortaan	 tot	 verstevigingswerkzaamheden	 en	 na	 een	 tender	 worden	

de schaderegelingswerkzaamheden later uitbesteed aan vier bureaus: 10BE, CED, D.O.G en de 

Stichting NIVRE Calamiteiten en Projecten;

•	 Eind	2018:	Minister	Wiebes	kondigt	definitieve	sluiting	gaskraan	aan

•	Mei	2019:	nieuwe	krachtige	beving	in	Westerwijtwerd	(3.4);

•	 Juni	 2019:	 Voor	 versnelde	 afwikkeling	 kleine	 schades	 wordt	 zogeheten	 Stuwmeerregeling	

van kracht: claimanten krijgen ongeacht toedracht bedrag van 5.000 euro vergoed. Hiervan is 

inmiddels op grote schaal gebruik gemaakt;

•	 Inmiddels	is	alleen	al	door	de	TCMG	al	ca	90	miljoen	euro	aan	schadevergoedingen	uitgekeerd.	

Eind augustus waren ruim een kleine 20.000 schadeclaims afgehandeld en stonden er nog ruim 

16.700 open.

•	 In	 totaal	 zijn	 er	 tot	 dusver	 naar	 schatting	 bij	 zowel	 NAM,	 CVW	 als	 TCMG	 meer	 dan	 130.000	

schadeclaims ingediend.

“Gooi het nieuwe 
schadeproces niet te 

snel op de schop maar 
geef het een kans zich te 

bewijzen”

V.l.n.r.: Herman van der Bos, Job Jonkman, Jack Nagtegaal en Rinse Wiersum
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ontmoeten & Verbinden

De vier zijn in alfabetische volgorde mr. Merel 

van Asch (senior advocaat bij Loyens & Loeff 

in Rotterdam), Marcel Dekker (Specialist Aan-

sprakelijkheid bij assurantiemakelaar Meijers 

Assurantiën), Stefan Pieterse (schade-expert bij 

EMN Expertise) en Johan Roos (Senior Acceptant 

bij verzekeraar Liberty Specialty Markets). Zij 

houden zich allen op hun werkgebied bezig met 

aan sprakelijkheid en met name met AVB, beroeps-, 

bestuurders- en werkgeversaansprakelijkheid.

Van zacht naar hard
Weliswaar werken zowel Roos als Dekker al 

geruime tijd in de verzekeringsbranche – resp. elf 

en negen jaar - maar zij maken nu pas voor het 

eerst de overgang van een zachte naar een harde 

verzekeringsmarkt mee. Die vrijwel wereldwijde 

kentering is het gevolg van het continue overschot 

aan capaciteit, de jarenlang (te?) lage premies en 

een hogere, toenemende schadelast waardoor 

de resultaten verslechterden.  Volgens hen is die 

veranderende markt vorig jaar voorzichtig ingezet 

en heeft deze ontwikkeling zich dit jaar versterkt 

voortgezet.

Dekker, die na ruim vier jaar bij Hoofdstad Assu-

rantiën (tegenwoordig SAA) te hebben gewerkt 

inmiddels meer dan vier jaar werkzaam is bij 

Meijers Assurantiën, merkt die verandering 

over   duidelijk in de praktijk van alledag. “De risk-

appetite bij verzekeraars is veranderd. Zij worden 

selectiever in hun acceptatiebeleid, verhogen 

premies en eigen risico’s, beperken de dekking of 

trekken zich soms zelfs volledig terug uit bepaalde 

segmenten. Mede daardoor wordt het voor ons 

lastiger om risico’s verzekerbaar te houden en/of 

over te sluiten naar andere risicodragers. Verze-

keraars vragen meer risico-informatie en zijn 

selectiever in het acceptatiebeleid. Dit alles zorgt 

ervoor dat de tijd per dossier toeneemt, wat voor 

extra drukte zorgt”, aldus Dekker, volgens wie 

de premieverhogingen gemiddeld nog be perkt 

zijn. “Maar er zijn wel individuele uit schieters van 

enkele tientallen procenten.”

Na vijf jaar bij Delta Lloyd is Roos momenteel 

alweer aan zijn 6e jaar bezig bij Liberty Specialty 

Markets als aansprakelijkheidsspecialist. Naast de 

veranderingen aan acceptatiezijde zegt hij aan de 

andere kant ook de schadelast te zien toenemen. 

“Eén van de oorzaken daarvan is de vergaande mate 

van de werkgeversaansprakelijkheid. Werknemers 

worden door de wetgever sterk in bescherming 

ge nomen met als gevolg dat werkgevers vaker 

aan sprakelijk gesteld kunnen worden. Daarnaast 

worden door tal van zaken, waaronder externe be-

langen behartigers, ook onze behandelkosten hoger.”

Trends
Welke trends en ontwikkelingen nemen jullie de 

laatste tijd waar op de aansprakelijkheidsmarkt? Merel 

van Asch, die inmiddels ruim tien jaar werkzaam is als 

advocaat bij Loyens & Loeff in Rotterdam in de V&A-

praktijk, noemt de Wet Afwikkeling Massaschade in 

Collectieve Actie, kortweg WAMCA, als eerste.  “Deze 

wet, die naar verwachting in de loop van dit jaar van 

kracht wordt, maakt het mogelijk voor claimanten 

om collectief schade te vorderen. De mogelijkheid 

van een collectieve actie bestond overigens al wel, 

denk bijvoorbeeld aan de bekende DES-zaak in het 

verleden, de Dexia-zaak en de woekerpolisaffaire. 

Maar het was alleen nog mogelijk om een ver klaring 

voor recht te vorderen, waarna er ofwel een regeling 

moet volgen ofwel mogelijk nog vele individuele 

procedures gevoerd dienen te wor den.  Door deze 

wet kan nu dus een collectieve schade vergoeding 

worden gevorderd. Dat was tot dusver niet mogelijk, 

wat voor veel mensen de reden was om van een 

juridische procedure af te zien.”  

In juridisch opzicht actueel is volgens haar ook 

de Groningse aardbevingsproblematiek, niet in 

de laatste plaats vanwege een recente uitspraak 

van de Hoge Raad, waarbij prejudiciële vragen 

zijn beantwoord over de aansprakelijkheid van 

niet alleen de NAM voor de ontstane schades aan 

woningen en andere panden, maar ook van de 

Staat. “Daarvan kan weleens een precedentwerking 

uitgaan voor andere, soortgelijke procedures. Ver-

der geeft deze uitspraak inzicht in de verhouding 

tussen risicoaansprakelijkheid en onrechtmatige 

daad en gaat de Hoge Raad in op de schadeposten 

die voor vergoeding in aanmerking komen. Zo kan 

een voorschot worden verkregen op schade die 

bestaat uit toekomstige waardevermindering van 

woningen, schade door verminderd woongenot 

en onder omstandigheden ook immateriële 

schade”, aldus Van Asch, die daarnaast een toe-

name constateert van het aantal Warranty & 

Indemnity (W&I) -claims, schadeclaims op basis 

van de afgesloten garantieverzekeringen. “Er wor-

den steeds meer W&I-verzekeringen afgesloten en 

daardoor komen we claims onder dergelijke ver-

zekeringen in de praktijk ook vaker tegen.”

Minder claims, maar wel complexer
Na zeven jaar in de architectuur te hebben gewerkt 

maakte Stefan Pieterse de overstap naar het 

expertisevak. Aanvankelijk bij Lengkeek en de 

afgelopen vijf jaar bij EMN, houdt hij zich als schade-

expert bezig met de beoordeling van voornamelijk 

AVB en beroepsaansprakelijkheidsclaims, met 

name architecten, aannemers, constructeurs en 

installatieadviseurs. Op schadegebied zegt hij 

een vermindering van het aantal schadeclaims 

te ervaren, met name bij de kleinere schades die 

niet of nauwelijks meer fysiek worden beoordeeld. 

“Daar staat een toename aan werk tegenover 

vanwege de complexiteit en werktijd per dossier, 

een tendens die momenteel zichtbaar is in vrijwel 

alle expertisebranches. Maar de bedrijfsmatige 

(beroeps)aansprakelijkheidsschades laten zich 

echter niet standaardiseren. Géén schade is 

hetzelfde, elk dossier is uniek en onvergelijkbaar 

met andere, eerdere claims. Dat maakt dit segment 

vakmatig zo interessant.”

Net als in de meeste andere zakelijke verzekeringsbranches in ons land is er ook in de aansprakelijkheidsbranche 
een kentering zichtbaar. De markt vertoont na vele jaren overduidelijk tekenen van verharding in de vorm van een 
selectiever acceptatiebeleid aan verzekeraarszijde, hogere premies en/of eigen risico’s en beperktere condities en 
voorwaarden. De markt verschuift van een makelaarsmarkt naar een verzekeraarsmarkt, zo blijkt uit een groepsgesprek 
over de trends en ontwikkelingen op aansprakelijkheidsgebied met vertegenwoordigers van zowel verzekeraars, 
makelaars, experts als de advocatuur. Rode draad in hun advies/boodschap aan de markt: “Alle partijen moeten nóg 
nadrukkelijker met elkaar samenwerken, zowel bij schade als aan de voorkant van het verzekeringsproces; om de 
aansprakelijkheidsrisico’s verzekerbaar te houden tegen redelijke kosten en de resultaten positief.”  Jan van Stigt Thans

Ook in aansprakelijkheidsbranche is kentering ingezet richting verhardende markt

“alle partijen moeten nóg nadrukkelijker 
met elkaar samenwerken: om risico’s ver-
zekerbaar en resultaten positief te houden” 

Johan Roos: “Meer samenwerken is 
wenselijk om risico’s verzekerbaar te houden 

tegen redelijke kosten. Spreiding van de 
verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s 

over meerdere verzekeraars – coassurantie 
derhalve – is mijns inziens een optie waar 

vaker aan gedacht zou kunnen worden dan 
nu gebeurt.”

Stefan Pieterse: ”Behalve voor het 
traditionele expertisewerk – het vaststellen 

van schadetoedracht en -omvang – worden 
we vaker als consultant betrokken als 

technisch adviseur op bouwtechnisch 
vlak om mee te denken en te kijken bij 

bijvoorbeeld het inventariseren van risico’s 
vooraf en/of voor het reduceren daarvan.”

Merel van Asch: “Het intermediair moet 
rekening houden met een toename 
van het aantal claims van klanten als 
uitvloeisel van de zorgplicht, bijvoorbeeld 
vanwege een verkeerde of onvolledige 
informatieverstrekking.”

Marcel Dekker: “De risk-appetite bij 
verzekeraars is veranderd. Zij worden 
selectiever in hun acceptatiebeleid, verhogen 
premies en eigen risico’s, beperken de 
dekking of trekken zich soms zelfs volledig 
terug uit bepaalde segmenten. Mede 
daardoor wordt het voor ons lastiger om 
risico’s verzekerbaar te houden en/of over te 
sluiten naar andere risicodragers.” 
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voortraject om mee te denken over bijvoorbeeld 

polis- en leveringsvoorwaarden, en andere maat-

regelen om de kans op schade te verminderen. Ik 

vind dat op zich een goede ontwikkeling, omdat 

dat vaak discussies in een later stadium voorkomt.” 

Verhardende markt
Dekker en Roos noemen de verhardende 

markt als voornaamste trend. “De tijd dat er 

sprake is van een zachte markt lijkt nu voorbij. 

Bovendien blijven er door het aangescherpte 

acceptatiebeleid van verzekeraars voor vrijwel alle 

aansprakelijkheidsvormen minder risicodragers 

over en dus minder keuze voor de klant”, aldus 

Dekker, volgens wie er echter geen sprake is van 

onverzekerbaarheid. “Of het moet om outdoor 

sporten gaan. Daarnaast zijn maaltijdbezorgers, 

steigerbouwers en zorginstellingen momenteel wel 

lastiger te verzekeren.” Ook Roos is van mening dat 

er qua verzekerbaarheid nog niet echt knelpunten 

zijn. Al behoren volgens hem naast de door Dekker 

genoemde beroepsgroepen ook dakdekkers, 

complexe bouwprojecten en onderwijsinstellingen 

momenteel tot de lastiger te verzekeren risico’s.”

Dekker spreekt van een verschuiving van een 

makelaarsmarkt naar een verzekeraarsmarkt. “De 

huidige markt vraagt veel meer van je als makelaars. 

Zo moet je bijvoorbeeld veel meer risico-informatie 

aanleveren dan voorheen om een risico verzekerd 

te krijgen of te houden. Dat vraagt ook meer tijd 

en aandacht per dossier ”, aldus de makelaar die de 

huidige markt vakmatig als boeiend bestempelt. 

“Het vraagt meer vakkennis en ook meer uitleg aan 

de klant. Voor de meesten van hen is dit ook de 

eerste harde markt die ze meemaken.”

Ook Roos heeft nog geen ervaring met een harde 

markt. “Maar voor ons als verzekeraar verandert 

erop zich weinig. Onze insteek en aanpak blijft 

gericht op een verantwoorde underwriting. Ik 

merk echter wel een verandering bij de verzekerde 

bedrijven en makelaars. Was voorheen bij de 

jaarlijkse renewals een marktverkenning als 

benchmark niet ongebruikelijk. Nu wordt bij 

een gunstige schadestatistiek meer gestuurd op 

behoud van huidige dekking en premieniveau”, 

aldus de verzekeraar, die aan de schadekant wijst 

op de opgerekte zorgplicht voor werkgevers 

en de hieruit voortvloeiende verruiming van 

de aansprakelijkheid. “De kans op verhoogde 

schadeclaims neemt daarnaast toe als gevolg 

van de complexer wordende productieketen en 

toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen de 

verschillende toeleveranciers. Daarnaast zien we 

bij vooral werkzaamheden in de VS een groeiende 

risico-exposure”, verklaart Roos, die verder wijst 

op de aangescherpte wet- en regelgeving en 

overheidstoezicht, die voor verzekeraars meer 

werk en kosten met zich meebrengen. “Denk 

bijvoorbeeld aan het toegenomen belang van 

sanctiewetgeving.”

Ontwikkelingen zetten zich voort
Wat kunnen partijen die actief zijn op de markt 

voor aansprakelijkheidsverzekeringen in het 

(groot)zakelijk segment volgens jullie de komende 

tijd aan trends en ontwikkelingen verwachten? 

Van Asch en Pieterse voorzien beide een verdere 

toename van het aantal schadeclaims, enerzijds als 

gevolg van de veranderende wet- en regelgeving 

en anderzijds door de economische opleving 

waardoor bedrijven het drukker krijgen en de 

fouten, faalkosten en schadekansen toenemen.

De advocate zegt in de eerste plaats massa-

schadeclaims te verwachten. “De wetgever 

heeft hiervoor nu de weg vrijgemaakt en dat 

zal onherroepelijk tot meer rechtszaken leiden. 

Daarnaast voorzie ik meer discussie over de 

uitleg van W&I-polissen, omdat er steeds meer 

van deze verzekeringen worden afgesloten. Meer 

verzekeringen leidt nu eenmaal per definitie tot 

meer discussies en procedures”, aldus Van Asch, 

die daarnaast aangeeft dat het intermediair meer 

rekening moet houden met een toename van het 

aantal claims van klanten als uitvloeisel van de 

zorgplicht, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde of 

onvolledige informatieverstrekking.

“Voorheen werd bij geschillen vaak als eerste 

de verzekeraar aangesproken, maar ik zie dat 

verschuiven richting financieel adviseurs.” Des-

gevraagd schrijft zij dat onder meer toe aan de 

schaalvergroting in intermediairland, waardoor de 

persoonlijke band tussen adviseur en klant meer en 

meer aan het verwateren is. “Ik voorzie daarnaast 

ook meer arbitrages en met het oog hierop acht ik 

het verstandig dat vooraf in de overeenkomst door 

partijen wordt vastgelegd wie in geval van een 

geschil als arbiter kan optreden. Overigens kleeft 

hier voor mij als advocaat wel een nadeel aan. De 

uitkomsten van arbitrages worden namelijk niet 

gepubliceerd en kunnen derhalve niet leiden tot 

precedentwerking waarmee de beroepsgroep later 

hun voordeel kan doen.”

Groeiend claimbewustzijn
Schade-experts zullen ook naar de mening van 

hun EMN-collega Pieterse rekening moeten 

houden met een toename van zowel het aantal 

claims als van de complexiteit hiervan. Dat eerste 

schrijft hij toe aan een aantal factoren, waaronder 

een groeiend claimbewustzijn bij particulieren 

en ondernemers, de wettelijke verruiming van de 

aansprakelijkheid en de toename van het aantal 

gesloten aansprakelijkheidsverzekeringen. “Hoe 

meer verzekeringen worden afgesloten des te 

meer schades worden er nu eenmaal geclaimd.”

Daarnaast zegt hij te verwachten dat de reeds in 

gang gezette verandering van het werk van de 

schade-expert de komende jaren versterkt zal 

worden voortgezet. “Het regelen van de schade en 

het vaststellen van toedracht en schadeomvang 

blijft uiteraard bestaan, maar daarnaast verschuift 

onze rol meer en meer naar die van consultant 

over tal van praktische zaken, zoals het meedenken 

over maatregelen hoe bedrijven en verzekeraars de 

kans op schade het beste kunnen reduceren”, aldus 

Pieterse, die niet onder stoelen of banken steekt 

dat hij dit nieuwe aspect van zijn werk als schade-

expert ontzettend interessant en leerzaam vindt.

Verdere omzetgroei
Dekker en Roos delen de verwachting van hun 

gesprekspartners dat rekening moet worden 

gehouden met een verdere toename van de 

complexiteit van schadeclaims en de behan-

del kosten en mede daardoor van een verder 

groeiende schadelast. “Al is er in ons land nog 

zeker geen sprake van ‘Amerikaanse toestanden’, 

al zie je wel op de Britse verzekeringsmarkt enige 

verschuiving in die richting. Wat daar gebeurt is 

vaak wel een voorbode van wat naar het Europese 

vasteland overwaait”, aldus de verzekeraar, die niet 

zegt te verwachten dat de nieuwe wetgeving, zoals 

met betrekking tot affectieschade of massaclaims’ 

de markt op korte termijn zal opschudden. De 

makelaar van Meijers sluit zich daarbij aan. “Ik 

verwacht geen massale veranderingen op dit vlak. 

Er is weliswaar meer wet- en regelgeving die tot een 

verruiming van de aansprakelijkheid leidt, maar de 

nieuwe wetten hebben individueel niet zo’n impact 

op de schadelast. Maar alles bij elkaar kan dat wel 

een behoorlijke invloed gaan krijgen.”

Daar staat volgens beide verzekeringsprofessionals 

tegenover dat zij ook aan de inkomstenkant een 

verdere stijging van de omzet voorzien. Roos zegt 

rekening te houden met een geleidelijke, maar lichte 

omzetgroei van de aansprakelijkheidsmarkt als 

geheel. “Dat komt enerzijds doordat meer bedrijven 

zich verzekeren tegen aansprakelijkheidsrisico’s 

en anderzijds doordat de gemiddelde premie 

toeneemt. Daarnaast voorzie ik groei op het gebied 

van stand alone cyberverzekeringen doordat 

de economie weer aantrekt en dus in algemene 

zin hogere omzetten worden gedraaid. De ont-

wikkelingen in de bouw zijn daarin een goede 

indicator.” Anderzijds wijst Dekker op het groeiend 

risicobewustzijn bij ondernemend Nederland, 

met name op het gebied van D&O, Cyber en BOV, 

waardoor meer aansprakelijkheidsverzekeringen 

worden afgesloten. Ook zal de harde markt aan-

houden waardoor het gemiddelde premie niveau 

verder omhoog gaat en daarnaast de acceptatie en 

dekking worden aangescherpt.”  

Meer samenwerken
Tot slot, wat zouden jullie de markt mee willen 

geven? ‘Meer samenwerken’ vormt de rode draad 

in de antwoorden van de vier gesprekspartners. 

Daarbij doelen zij zowel op een meer gezamenlijke 

aanpak bij de behandeling van een schadeclaim 

en de ondersteuning van het verzekerde bedrijf na 

een schade, als vooraf in het verzekeringsproces. 

Een voorbeeld hiervan is meer aandacht aan de 

preventieve kant; met aandacht voor bij voor beeld 

werkveiligheid en contractbeleid; risico  management 

wordt steeds belangrijker en zal centraler komen 

te staan bij de vraag hoe even  tuele schadeclaims 

zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Van Asch en Pieterse zeggen dat hierbij een 

belangrijke ‘meedenk- en meewerkrol’ weggelegd 

te zien voor zowel schade-experts als advocaten, 

die als geen ander op de hoogte zijn van de kansen 

op schade en (juridische) geschillen en ‘met een 

frisse blik van buitenaf’ hiernaar kunnen kijken. “Ik 

ben ervan overtuigd dat opdrachtgevers nog meer 

dan nu het geval is, de voordelen hiervan gaan 

inzien en ook steeds vaker hiertoe zullen overgaan. 

Daarnaast wil eenieder meegeven alert te blijven 

op risico’s, hoe klein soms ook. Soms kan een 

samenloop van een heleboel kleinere oorzaken 

leiden tot bijvoorbeeld instorting van bouwdelen 

met zeer grote schadeclaims tot gevolg”, benadrukt 

de schade-expert. 

Adviezen aan de markt
Meer samenwerken is volgens Roos wenselijk 

om risico’s verzekerbaar te houden tegen rede-

lijke kosten. “Spreiding van de verzekerbare 

aan sprakelijkheidsrisico’s over meerdere verze-

keraars – coassurantie derhalve – is mijns inziens een 

optie waar vaker aan gedacht zou kunnen worden 

dan nu gebeurt. “Dekker sluit zich volmondig 

hierbij aan. “Scheer bedrijven niet over één kam.  

Beoordeel risico’s meer individueel en niet op basis 

van gehele bedrijfstakken. Kijk daarnaast meer naar 

oplossingen dan naar uitsluitingen en denk ook bij 

aansprakelijkheidsrisico’s, die nu vaak door middel 

van 100%-tekening worden geaccepteerd, wat 

vaker aan de mogelijkheden van risicospreiding 

door middel van coassurantie. Dat gebeurt in mijn 

ogen nog veel te weinig.” 

Merel van Asch is van mening dat in de bouwwereld 

verzekeren vaak een ondergeschoven kindje is. 

Beter nadenken over de risico’s die men loopt en 

de mogelijkheden om die beter af te dekken door 

middel van een verzekering is absoluut wenselijk. 

Ik zou aannemers dan ook sterk in overweging 

te willen geven vandaag de dag een bouw- en 

ontwerpverzekering (BOV) af te sluiten. Kortom, 

mijn boodschap aan het bedrijfsleven luidt dan 

ook: “Zorg voor goede contracten en goede 

verzekeringen. En verzekeraars zou ik willen 

aanraden goed naar hun schadeproces te kijken.” <

Hij spreekt van een verruiming van het aan-

spra kelijkheidsrisico voor aannemers door de 

zoge heten DBFMO-contractvorm, waarbij de aan-

nemer zowel verantwoordelijk is voor ontwerp, 

bouw, financiering, onderhoud en soms ook 

exploitatie van een bouwproject. Mede daardoor 

zie je ook in toenemende mate claims op bouw- 

en ontwerpverzekeringen (BOV)-verzekeringen. 

Aansluitend bij de beoordeling van Dekker zie 

je dat ook bij deze (BOV)-verzekeringen de risk-

appetite bij verzekeraars is veranderd. Een aantal 

verzekeraars bieden deze polis niet meer aan en/of 

zijn meer kritisch gaan kijken naar wat er nu feitelijk 

verzekerd is op een dergelijke polis. Hierbij worden 

wij als expert meer en meer benaderd om mee te 

kijken naar de verzekerde risico’s, polisomschrijvingen 

en het beperken van de schadelast.”

“Daar staat tegenover dat nu het de bouw 

economisch wat meer voor de wind gaat, veel 

aannemers het zo druk hebben dat ze kleinere 

schades wat eerder laten lopen. Een bekende trend. 

In tijden van economische malaise en crisis worden 

kleinere schades juist wel vaker geclaimd.”

Vaker als consultant ingeschakeld
Hij constateert daarnaast zowel een verbreding 

van het aantal opdrachtgevers als een verschuiving 

van de aard van het werk. “In het begin werden 

we vooral ingeschakeld door verzekeraars en die 

vormen nog steeds een belangrijk deel van de 

opdrachtenportefeuille. Maar daarnaast wor den we 

steeds vaker benoemd door de eigen risicodragers 

(bij niet verzekerde schade), zoals gemeenten 

en bedrijven. Behalve voor het traditionele 

expertisewerk – het vaststellen van schadetoedracht 

en -omvang – worden we vaker als consultant 

betrokken als technisch adviseur op bouwtechnisch 

vlak om mee te denken en te kijken bij bijvoorbeeld 

het inventariseren van risico’s vooraf en/of voor het 

reduceren daarvan. Het meedenken in de processen 

van de opdrachtgever (juist ook bij verzekeraars) is 

hierbij een belangrijk onderdeel.”

In aanvulling hierop zegt ook Van Asch haar werk 

als advocaat te zien verbreden en verschuiven. 

“Net als bij experts worden ook wij steeds 

vaker ingeschakeld door opdrachtgevers in het 

Merel van Asch Marcel DekkerJohan RoosStefan Pieterse
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Stijn Franken en Frans Overkleeft (beiden advo-

caat en partner bij NautaDutilh) en Monique 

Creutzburg (Placement Leader Executive Lines & 

Financial Institutions bij Marsh) delen hun visie 

over de ontwikkelingen binnen het bestuurs-

aansprakelijkheidsrecht. Het gesprek vindt plaats 

op de elfde etage van NautaDutilh met uitzicht 

op de - tussen de kantoorpanden op de Zuidas - 

voetballende jeugd bij AFC.

Waarom is er tegenwoordig zoveel te doen over 

be stuur ders aan sprakelijkheid?

Creutzburg: “De reikwijdte van bestuursfouten 

waarvoor bestuurders verantwoordelijk worden 

gehouden, wordt steeds groter. En dus groeit 

het risico dat zij met hun persoonlijk vermogen 

hiervoor moeten opkomen. Als gevolg daarvan 

dekken bestuurders zich steeds vaker vooraf in, 

bijvoorbeeld door op voorhand een vrijwaring 

van de rechtspersoon te vragen. Men is zich steeds 

meer bewust van de gevolgen die dat kan hebben 

op hun persoonlijke vermogen. De afgelopen 

jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van 

aansprakelijkheidsstellingen in relatie tot financieel 

beleid naar de zogeheten event driven litigation, 

waarbij alle aspecten binnen een onderneming 

aanleiding kunnen zijn tot een geschil en waarbij de 

betrokkenheid van bestuurders al snel opgebracht 

wordt. Denk aan schade door overtreding van 

de AVG, cyberincidenten maar ook de ‘me too-

problematiek’ is actueel.”

Welke actuele ontwikkelingen doen zich voor op 

het gebied van bestuur ders aansprakelijkheid?

Creutzburg: “Op het vlak van bestuurders aan-

sprakelijkheid werken wij over het algemeen met 

verzekeraarsvoorwaarden die we ‘op maat’ voor 

de klant herschrijven. Hierbij werken wij als Marsh 

internationaal samen om alle ontwikkelingen op 

het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid in 

polissen te kunnen verwerken. Voorbeelden hier-

van zijn zelfrapportage onderzoekskosten, het 

ver duidelijken dat bij een verlies er niet altijd sprake 

is van wettelijke aansprakelijkheid en de uitbreiding 

van vooraf vastgestelde nameldingstermijn mo-

gelijkheden o.a. bij faillissement. 

In de markt is er discussie over hoe uitgebreid 

voorwaarden moeten zijn. Zo zien we dat er steeds 

meer uitbreidingen zijn voor aanspraken tegen 

de onderneming die onder de dekking worden 

gebracht, wat een uitputtings gevaar voor de limiet 

van de individuele bestuurder met zich meebrengt. 

Daar zijn wel beschermingsconstructies voor 

ontwikkeld (in de vorm van een afgescheiden 

limiet voor de bestuurders), maar de dialoog 

erover moet goed met de klant worden gevoerd. 

Ondernemingen stellen ook vaak de vraag of 

“reikwijdte bestuursfouten 
wordt steeds groter”

Een bestuurder wordt vandaag de dag steeds sneller aansprakelijk gesteld. Niet omdat hij meer fouten 
maakt dan vroeger, maar omdat er meer strengere (wettelijke) eisen aan hem/haar worden gesteld. Een 
belangrijk thema dus, ook voor de verzekeringsbranche.  Irene Okkerman

Stijn Franken: “De verzekeringsmarkt 
zou de alertheid die ze bij het sluiten heeft 
ontwikkeld ook bij de claimshandling 
moeten inzetten.”

boetes onder de verzekering medeverzekerd 

kunnen worden. Dit is mogelijk voor de individueel 

verzekerden, mits verzekerbaar. Boetes opgelegd aan 

de ondernemingen zijn echter niet medeverzekerd. 

Met de recente oplegging van een boete 

door de Autoriteit Persoonsgegevens aan het 

Haga Ziekenhuis heeft zich het eerste cyber-

boetevoorbeeld in Nederland tegen een 

rechts persoon voorgedaan.”  

Overkleeft: “Het is belangrijk dat we ons realiseren 

dat de verwachtingen die de maatschappij en 

betrokken stakeholders hebben ten aanzien 

van het functioneren van bestuurders gelijke 

tred moeten houden met de competenties die 

bestuurders redelijkerwijs bezitten en de risico’s 

die ze redelijkerwijs geacht mogen worden te 

beheersen. Door nieuwe thema’s als cyberveiligheid 

is ondernemen in zekere zin complexer geworden. 

Van bestuurders wordt tegenwoordig veel ver-

wacht en als er iets misgaat wordt al snel met 

persoonlijke aansprakelijkheid van de betreffende 

bestuurders geschermd. Het is de vraag of die 

hoge verwachtingen tegen de achtergrond van de 

toegenomen complexiteit altijd even reëel zijn.” 

De ambivalente relatie tussen verzekerden op een 

polis speelt een belangrijke rol. Welke tips heeft u 

voor uw collegaaansprakelijkheidsdeskundigen 

met betrekking tot dit punt?

Franken: “Belangrijk bij het sluiten van bestuur ders-

aansprakelijkheidsproducten is om de ambi valente 

relatie tussen de vennootschap en be stuur  ders 

goed te onderkennen. Enerzijds zitten ze vaak 

in hetzelfde schuitje zowel wat betreft de aan-

sprakelijkheid als wat betreft de polisdekking, maar 

anderzijds zijn ze (soms) ook elkaars tegenstanders 

en kan het zelfs verleidelijk zijn om bij een incident 

naar elkaar te wijzen. Omdat we deze precaire 

situatie geregeld meemaken, is het belangrijk 

dat zaken op voorhand zo optimaal mogelijk 

worden geregeld. De makelaar speelt daarin een 

belangrijke rol, zeker bij de complexe producten 

die op maat worden gemaakt.”

Overkleeft benadrukt de volwassenheid van de 

bestuurders aansprakelijk heidsmarkt. “De recht- 

 spraak is op veel punten al redelijk uitge kristal-

liseerd. Niettemin zullen er nieuwe thema’s 

blijven opkomen die van invloed zijn op het ver-

zekeringsdomein. Wat je tegen die achtergrond 

zou willen, is het op voorhand maken van 

reële inschattingen of een bepaalde dekking 

toereikend dan wel een bepaalde uitsluiting 

gerechtvaardigd gaat zijn. Bestaande rechtspraak 

geeft hiervoor wel enige handvatten, maar 

bestuurders en ondernemingen zouden daarbij 

ook gebruik moeten maken van de expertise van 

de verzekeringsmarkt.” 

Frans Overkleeft: “Het is belangrijk dat we ons realiseren 
dat de verwachtingen die de maatschappij en betrokken 
stakeholders hebben ten aanzien van het functioneren van 
bestuurders gelijke tred moeten houden met de competenties 
die bestuurders redelijkerwijs bezitten en de risico’s die ze 
redelijkerwijs geacht mogen worden te beheersen.”

Snelheid en alertheid is geboden ter voorkoming 

en beperking van (gevolg)schade. Wat kunnen 

partijen nog meer doen? 

Franken: “Omdat reputaties op het spel staan, is 

het belangrijk dat een bestuur der snel een goede 

advocaat krijgt en snel geïnformeerd wordt over 

wat de strategische opties zijn. Zowel voor de 

verzekeraar als voor de verzekerde geldt dat 

snelheid en alertheid veel (gevolg)schade kan 

voorkomen. Dit en het kanaliseren van de risico’s 

kan nog veel meer ontwikkeld worden, ook door 

makelaars.” 

Creutzburg beaamt dat. “Het is belangrijk om zowel 

op het gebied van polisontwikkeling, schadetrends 

en -behandeling actief en tijdig met de klant 

afstemming te hebben. Wij informeren onze 

klanten over alle ontwikkelingen, werken met hun 

juridische afdelingen en advocatenkantoren aan 

voorwaarden en houden workshops voor zowel het 

bestuur als juridische afdelingen.”  

Franken: “Heel cru gezegd zie ik de makelaar in het 

algemeen minder bij complexe claims wat gek is 

gezien zijn deskundigheid. De verzekeringsmarkt 

zou de alertheid die ze bij het sluiten heeft 

ontwikkeld ook bij de claimshandling moeten 

inzetten. Gezien de kans op reputatieschade is 

niemand gebaat bij een lange procesgang. Het gaat 

niet alleen om de reputatie van het bestuur, maar 

ook om die van de vennootschap, de verzekeraar, 

de makelaar en ook die van de claimant. Het zijn 

reputationele risico’s voor iedereen, dat bindt 

elkaar ook en we zullen ons erop moeten richten 

hoe we daarmee omgaan. Uiteindelijk zijn de 

belangen vaak helemaal niet zo tegenstrijdig als 

het soms lijkt en we zouden mogelijk meer voor 

elkaar kunnen doen om dat proces beter te laten 

lopen en door meer gebruik te maken van elkaars 

expertise. Denk bijvoorbeeld aan het inzicht dat 

verzekeraars hebben op hoe bepaalde risico’s zich 

in de markt ontwikkelen.” 

Waarom is een schadeafwijzing niet per definitie 

negatief?

Franken: “Een schadeafwijzing kan aan de 

voorkant heel de-escalerend werken. De reden 

dat er een claim wordt ingediend, is vaak vanwege 

de zogeheten zak geld die erachter zit. Maar als 

de verzekeraar een goed verhaal heeft, dan is 

het heel belangrijk om dat punt, waar mogelijk 

een parallel belang in zit, goed te verwerken. 

De jurisprudentie heeft vooral betrekking op de 

aansprakelijkheidsrelatie. Over de ver ze kerings-

kant is nauwelijks jurisprudentie in Nederland. Ik 

denk dat dat komt doordat de echt grote zaken 

allemaal worden geschikt vanwege de grote 

belangen en het enorme uitstralingseffect. Dat 

zegt ook iets.”   <

Monique Creutzburg: “Met de recente oplegging 
van een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens 
aan het HagaZiekenhuis heeft zich het eerste 
cyberboetevoorbeeld in Nederland tegen een 
rechtspersoon voorgedaan.”  
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Bouwend Nederland, de grootste brancheorganisatie voor de bouw- en 
infrasector in ons land, werkt op verzekeringsgebied al meer dan 40 jaar 
nauw samen met (rechtsvoorgangers van) makelaar Aon en verzekeraar 
Allianz. Daartoe biedt het de ca. 4.500 aangesloten bouwbedrijven, waar-
van het overgrote deel MKB- en familiebedrijf is, al sinds jaar en dag een 
uitgebreid verzekeringspakket, waaronder brand, CAR en aansprakelijkheid. 
Opvallend onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering is de Werknemers-
schadeverzekering, een zogeheten First Party-dekking die ongeacht de 
aansprakelijkheidsvraag schade vergoed wanneer een werknemer een 
ongeval overkomt tijdens werktijd, inclusief woon-werkverkeer. Een mooi 
voorbeeld waartoe een decennialange constructieve samenwerking tussen 
makelaar, verzekeraar en klant kan leiden: tot een unieke, innovatieve 
verzekeringsoplossing, die tot dusver niet of nauwelijks navolging heeft 
gekregen in de Nederlandse verzekeringsmarkt.  Jan van Stigt Thans

In het fraaie, qua architectuur bijzondere en 

karakteristieke pand van Bouwend Nederland 

aan de Zilverstraat in Zoetermeer spreken we met 

vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen. 

Roeland Contzé, Manager Ledenvoordelen bij 

Bouwend Nederland, Nico van Nus, Cliënt Director 

bij Aon en Martijn Westgeest, Branchespecialist 

Aansprakelijkheid bij Allianz Nederland. De twee 

eerstgenoemden zijn van meet af aan betrokken 

bij de First Party-oplossing voor de bij Bouwend 

Nederland aangesloten bedrijven; laatstgenoemde 

is bij Allianz, na het overlijden van André Mol, 

nu commercieel verantwoordelijk voor de AVB-

portefeuille van de brancheorganisatie. 

Bouwend Nederland
Als brancheorganisatie voor de bouw- en infra-

sector in ons land ondersteunt Bouwend Nederland 

de 4.500 aangesloten ondernemingen, waarvan 

90% tot het MKB kan worden gerekend, op een 

zeer breed terrein: van de politieke lobby tot de 

CAO en van brancheontwikkeling tot een breed 

palet aan individuele ondersteuning, variërend van 

het bieden van vak- en branchegerichte trainingen 

en opleidingen tot de inkoop van tal van zaken, 

waaronder verzekeringen. 

Voor dat laatste is Roeland Contzé als Manager 

Ledenvoordelen onder meer verantwoordelijk. De 

man die na 17 jaar in de verzekeringsbranche te 

hebben gewerkt bij meerdere verzekeraars en een 

makelaar in 2006 de overstap maakte naar Bouwend 

Nederland, licht toe: “De bij ons aangesloten 

bouw- en infrabedrijven hadden behoefte aan een 

passende verzekeringsoplossing die beter aansloot 

bij hun wensen om de bedrijfsrisico’s af te dekken 

dan die tot die tijd door de verzekeringssector werd 

aangeboden. Samen met onze businesspartners Aon 

en Allianz hebben we uiteindelijk een verze kerings-

pakket kunnen samenstellen dat nauw aansluit bij 

de beleidsdoelstellingen van Bouwend Nederland 

en waarin preventie en veiligheid een centrale plaats 

innemen. We besteden intern veel aandacht aan 

vergroting van het risicobewustzijn, onder meer in de 

Unieke First Party-oplossing voor duizenden bouwbedrijven ter 

afdekking arbeidsongevalrisico: 

schadevergoeding 
ongeacht 
aansprakelijkheid

vorm van voorlichting, trainingen en opleidingen.”

Bouwend Nederland’s Manager Ledenvoordelen 

zegt desgevraagd goed te spreken te zijn over de 

samenwerking met Aon en Allianz. “Het zijn beide 

prima businesspartners die proactief en construc-

tief meedenken over verzekeringsoplossingen, 

ook tij dens economisch minder gunstige tijden 

en daarbij hun nek durven uitsteken om van de 

gebaande paden af te wijken. Dat een substantieel 

deel van de aangesloten bouw- en infrabedrijven 

ervoor heeft gekozen om deel te nemen aan ons 

verzekeringspakket, is het beste bewijs dat we hen 

goede verzekeringsoplossingen bieden met een 

prima prijs/kwaliteitsverhouding.”

Businesspartners
Ook de beide businesspartners van de branche-

organisatie wijzen op de mooie, bijzondere en 

vooral constructieve samenwerking tussen de 

drie, die al vele decennia bestaat. “Het laat zien wat 

mogelijk is als je als partijen echt bereid bent in goed 

overleg zaken met elkaar te doen. Een modulair 

en uitgebreid verzekeringspakket met aandacht 

voor riskmanagement en het voorkomen van 

ongelukken en andere schades”, verklaart Nico van 

Nus, die inmiddels 32 jaar werkzaam is bij Aon en 

haar rechtsvoorgangers en behalve voor Bouwend 

Nederland beroepsmatig verantwoordelijk is voor 

meerdere grote klanten in het bouw- en infra-

segment en daarnaast enkele grote garantie/

waarborginstellingen in de bouwwereld adviseert.  

Martijn Westgeest is inmiddels elf jaar werkzaam 

in de verzekeringsbranche, van meet af aan in het 

zakelijk aansprakelijkheidssegment, aanvankelijk 

bij FCI en MS Amlin. In 2014 maakte hij de overstap 

naar Allianz Nederland, waar hij momenteel de 

functie van Branchespecialist Aansprakelijkheid 

vervult. In die hoedanigheid is hij commercieel 

verant woordelijk en behandelaar van de AVB-

portefeuille van Bouwend Nederland, waarop 

Allianz de leidende verzekeraar is.

“Door de constructieve samenwerking met des-

kundige en betrouwbare businesspartners kunnen 

V.l.n.r.: Roeland Contzé, Martijn Westgeest en Nico van Nus
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we, mede door de aandacht voor preventie en de 

omgevingsveiligheid, de bij Bouwend Nederland 

aangesloten bedrijven een betere, ruimere en 

flexibele verzekeringsoplossing bieden tegen een 

aantrekkelijke prijs. De omvang van de collectiviteit 

biedt ons als verzekeraar meer mogelijkheden om 

de aansprakelijkheidsrisico’s goed verzekerbaar 

te houden. Bovendien heeft de aandacht voor 

risicomanagement, preventie en veiligheid op de 

werkvloer binnen de samenwerking een positieve 

impact op de schadelast. Kortom, de samenwerking 

leidt daardoor tot een win-winsituatie voor alle 

betrokken partijen.”

Noviteit: First Party-verzekering
Om het verzekeringspakket continu nauw aan te 

laten blijven sluiten bij de wensen en behoeften van 

de aangesloten bouw- en infra-ondernemingen 

heeft Bouwend Nederland een speciale commissie 

in het leven geroepen waarmee geregeld overleg 

plaatsvindt. Contzé: “De commissie bestaat uit 

drie insurance managers en tien ondernemers 

van bouw- en infrabedrijven die ons gevraagd 

en ongevraagd adviseren over mogelijke aan-

passingen van bestaande verzekeringen en het 

aanbieden van eventuele nieuwe, aanvullende 

verzekeringsdekkingen.”   

Mede naar aanleiding van het zogeheten ‘Arena- -

arrest’, dat verstrekkende gevolgen met zich 

meebracht op het gebied van werk gevers  aan-

sprakelijkheid, ontstond er ook bij de leden 

van Bouwend Nederland vraag naar een ver-

zekeringsoplossing hiervoor. Daarvoor zijn binnen 

de Bouwend Nederland-AVB geen separate dek-

kingen nodig. “Het loopt allemaal naadloos in 

elkaar over”, aldus de drie businesspartners, die 

na een ruime overlegperiode in 2012 toch met 

een Werk nemersschadeverzekering zijn ge ko men 

als nieuwe facultatieve module binnen de aan-     

sprakelijkheidsverzekering. 

Westgeest: “De polis biedt dekking voor het 

aan sprakelijkheidsrisico van werkgevers bij arbeids-

ongevallen van werknemers, ook gedurende het 

woon-werkverkeer. Het unieke van deze module is 

dat het om een zogeheten First Party-verzekering 

gaat, waarbij bij ongevallen van werknemers de 

eventuele schade wordt vergoed, ongeacht de 

aansprakelijkheid van de werkgever. Er wordt hier-

bij ook wel gesproken van vergoeding van de ‘eigen 

schade’, dit in tegenstelling tot bij Third Party-aans

prakelijkheidsverzekeringen, waarbij de schade 

wordt vergoed die wordt toegebracht aan derden.”

Voordelen
Westgeest noemt onder meer snelheid als voordeel. 

“Aansprakelijkheidskwesties vergen onderzoek en 

die nemen doorgaans de nodige tijd in beslag. Bij 

First Party-polissen is een dergelijk onderzoek naar 

de aansprakelijkheid niet nodig en dat scheelt tijd, 

maakt de schadebehandeling efficiënter en zorgt er 

uiteindelijk voor dat de getroffen werknemer eerder 

schadeloos wordt gesteld dan wel op een andere 

manier met zijn vervelende situatie wordt geholpen.”

Van Nus en Contzé sluiten zich hierbij volmondig 

aan. Eerstgenoemde hierover: “Werk gevers aan-

sprake lijkheid staat mede door aanpassingen in 

onder meer jurisprudentie en wet- en regelgeving 

– denk bijvoorbeeld aan compliance en zorgplicht 

(‘goed werkgeverschap’), art. 7: 611 BW - steeds 

hoger op de agenda van werkgevers. Het is ook 

een gevoelig onderwerp, mede omdat de relatie 

werkgever–werknemer in het geding is en ook het 

imago van het bedrijf, zeker regionaal. Het is voor 

de publieke opinie van belang dat je als werkgever 

goed met je werknemers omgaat, zeker bij een 

ongeval. En dat geldt ook voor die situaties waarin 

je wettelijk niet aansprakelijk bent.”

Bij de Werknemersschadeverzekering voor Bou wend 

Nederland speelt die aansprakelijk heids   vraag 

helemaal niet en wordt de schade in principe 

vergoed, bijvoorbeeld wanneer het ongeval 

plaatsvindt tijdens het woon-werkverkeer. Of 

wanneer een werknemer bij zichzelf letsel ver-

oorzaakt en dit ook had kunnen gebeuren in de 

‘huis-, tuin- en keukensfeer. Als een werknemer voor 

een dergelijk ongeval op basis van aansprakelijk-

heid bij de werkgever aanklopt ligt een juridisch 

verdedigbare afwijzing voor de hand. Bij een First 

Party verzekering is dit niet aan de orde en komt 

de relatie werkgever-werknemer bij deze oplossing 

nimmer in het gedrang.

Familiebedrijven 
Contzé kan die gevoeligheid tussen onderneming 

en personeel als geen ander beamen.  “Dat geldt 

zeker bij familiebedrijven, waarbij de relatie tussen 

werkgever en werknemer toch vaak heel anders 

is dan bij andere, beursgenoteerde bedrijven. Bij 

een familiebedrijf zijn medewerkers meestal lang 

in dienst en ziet een ondernemer hen vaak als 

familie, voelt zich moreel verantwoordelijk voor 

hen en heeft derhalve het beste met hen voor, 

zeker bij een ongeval. Daar liggen de directies van 

familiebedrijven zeker wakker van. Daarom wil 

men hem of haar hierbij steunen en een goede, 

passende oplossing bieden, ook al treft het bedrijf 

geen enkele schuld aan het ongeval en het letsel 

dat de werknemer is overkomen.”

Omgekeerd is de werknemer volgens hem ook vaak 

zo betrokken bij het bedrijf dat hij of zij de werkgever 

niet graag aansprakelijk zou willen stellen en een 

rechtszaak beginnen. “Er ligt als het ware een 

emotionele drempel om dat te doen. Voor beide 

partijen biedt de Werknemersschadeverzekering 

dan ook uitkomst, omdat de schade van de 

werknemer wordt vergoed zonder dat er een 

schuldvraagonderzoek hoeft te worden ingesteld 

en de aansprakelijkheidskwestie geen enkele rol 

speelt. De werknemer is zelf verzekerde en kan 

rechtstreeks een beroep doen op de dekking. 

Kortom, de werkrelatie werkgever-werknemer 

wordt hierbij op geen enkel moment op de proef 

gesteld”, aldus Contzé. 

Hij vervolgt: “Bovendien kan hierdoor de schade 

sneller worden afgehandeld en kan de gedupeerde 

werknemer eerder worden geholpen. Met andere 

woorden, we nemen hiermee onze leden een 

hoop sores uit handen. Deze verzekeringsoptie 

voorziet dan ook daadwerkelijk in een behoefte bij 

onze leden, aangezien een substantieel deel van 

alle familiebedrijven hiervan gebruik maakt en de 

Werknemersschadedekking heeft meeverzekerd.”

Het smaakt naar meer
De samenwerking bevalt Van Nus, Westgeest en 

Contzé goed en smaakt naar meer. Allianz’ Branche-

specialist Aansprakelijkheid wijst op een nieuw 

uitvloeisel van het partnerschap. “Momenteel 

wordt de laatste hand gelegd aan een extra rubriek 

op grond waarvan bedrijven bij calamiteiten 

krachtens de polis meteen budget krijgen om het 

crisismanagement aan te pakken in de vorm van 

deskundige ondersteuning bij de communicatie 

en andere zaken die hierbij om de hoek komen 

kijken. Recente schades als bij het hijskraanongeval 

in Alphen aan den Rijn en de instorting van de 

parkeergarage in Eindhoven hebben duidelijk 

aangetoond hoe belangrijk die zaken zijn.”

Van Nus ondersteunt dit: “Er moet tijdens een crisis 

worden gehandeld terwijl er nog veel onduidelijk 

is qua dekking en aansprakelijkheid; door het ‘first 

party’-karakter staat bij een crisis al vooraf vast 

dat de crisiskosten worden betaald. Aon en de 

Bouwend Nederland Academy faciliteren straks 

ook dat bedrijven vooraf met crisis-simulaties 

trainen zodat ze - op het moment dat ze hopelijk 

nooit overkomt - in control zijn. En dat helpt om 

een (financiële) ramp na de eigenlijke ramp te 

voorkomen.”  

De makelaar spreekt zijn persoonlijke am bities 

uit voor verdere uitbreiding van de verzekerings-

mo gelijkheden binnen de portefeuille van 

Bou wend Nederland. “We hebben met de aparte 

module voor de Werknemersschadeverzekering 

al onze nek uitgestoken en hebben een ver-

zekeringsoplossing geboden voor een risico dat 

veel verzekeraars nog steeds niet in dekking 

willen nemen. We lopen hiermee al voor op de 

rest van de markt maar in ons permante streven 

naar verdere innovatie en optimalisering van ons 

aanbod, zou ik graag zien dat er in het kader van 

de werkgeversaansprakelijkheid een soortgelijke 

verzekeringsoplossing zou komen voor het risico 

van beroepsziekten.” Contzé zegt dat eveneens te 

zullen toejuichen, maar Westgeest trapt fors op de 

rem: “Uiteraard is een en ander bespreekbaar en 

het onderzoeken waard, maar op dit moment is dit 

nog een stap te ver.”

Tot slot, wat zouden jullie de markt mee willen 

geven? De drie zijn eensgezind en omschrijven 

de kracht en het succes van de samenwerking als 

‘de combinatie van gepaste durf, betrouwbare 

en coöperatieve businesspartners en voldoende 

(potentieel) volume’ om doorlopend innovatief 

te blijven. Van Nus en Westgeest zeggen te 

onderkennen dat de verzekeringsbranche bekend 

staat als conservatief en terughoudend en zich 

vaak vasthouden aan het credo ‘onbekend maakt 

onbemind’.  “Meer innovatie en ondernemerschap 

zou dan ook welkom zijn.” Het slotwoord is aan 

de klant. Contzé: “Sta open voor nieuwe dingen, 

verdiep je in de klant, werk aan een lange termijn-

relatie, wees innovatief en durf van de gebaande 

paden af te wijken. Onze samenwerking laat zien 

waartoe je dan gezamenlijk in staat bent.” <

Martijn Westgeest Nico van Nus Roeland Contzé

“Bij First Party-polissen is een dergelijk onderzoek naar de aansprakelijkheid niet 
nodig en dat scheelt tijd, maakt de schadebehandeling efficiënter en zorgt er 

uiteindelijk voor dat de getroffen werknemer eerder schadeloos wordt gesteld 
dan wel op een andere manier met zijn vervelende situatie wordt geholpen”

V.l.n.r.: Roeland Contzé, Martijn 
Westgeest en Nico van Nus
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staan en geld is secundair. De branche is daar goed mee bezig, maar nog wel 

zoekende hoe dat moet. En er zit psychologisch ook iets moeilijks in doordat 

een verzekeraar eerst (veel) geld voor herstelmaatregelen betaalt, ondanks dat 

hij niet precies weet wat het resultaat zal zijn. Aan de andere kant, als het lukt 

is de schade (veel) lager. Verzekeraars zouden hier echter nog meer naartoe 

moeten en daarvoor, evenals belangenbehartigers, meer kennis voor moeten 

opbouwen. Allemaal in het redelijke natuurlijk, maar door ervoor te zorgen 

dat herstel nog meer voorop komt te staan, krijgen zij ook meer grip op de 

schadeafwikkeling.”

Daarnaast zijn coaching en regie belangrijk. De advocaat legt uit waarom: “stel 

je rijdt iemand van 75 aan. De vermogensschade is dan niet hoog, maar het 

leven van die persoon kan vanwege zijn leeftijd veel meer volledig overhoop 

liggen dan van een jong iemand. Dan zouden wij deze mensen moeten 

coachen of een stukje regie van hen moeten overnemen waar dat voor 

jongere mensen wellicht niet nodig is. Dit zonder te behoeven discussiëren 

of er sprake is van schade in financiële zin. De wetenschap dringt erop aan 

dat op dat vlak meer gebeurt, maar we zijn daarin zoekende. Trek je dit door 

dan is de conclusie misschien wel dat je van het toernooimodel af moet.” Dat 

zou ook kunnen helpen bij het oplossen van de whiplashproblematiek. Zo 

zou je met alle belanghebbende partijen een medisch behandelingsprotocol 

kunnen opstellen waardoor de kans op beterschap het grootst wordt. Je krijgt 

op die manier ook een andere dynamiek in de discussies omtrent ingediende 

claims. Deze zijn nu vaak negatief en tijdrovend. In sommige staten van 

Australië bestaat iets dergelijks. Daaruit blijkt dat een groter percentage van de 

slachtoffers van de klachten afkomt wat in ieders belang is.” 

Technische mogelijkheden
Voorts staat Van Dijk uitgebreid stil bij de technische mogelijkheden. “Waarom 

zou je bijvoorbeeld bij netvliesproblemen en dwarslaesies in één keer gaan 

afwikkelen? Als je nu afwikkelt en over tien jaar krijg je superprotheses: hoe 

verstandig is dat dan? Het beroep van arts gaat totaal anders worden, daar 

zijn heel veel voorspellingen over. Over 10 à 15 jaar is een arts veel meer een 

‘operator’ die een laatste natuurlijke vertaalslag uitvoert.”

Van Dijk haalt een ander voorbeeld aan. “Stel er wordt een baby aangereden. Voor 

de schade-uitkering gaan we in dat geval kijken naar wat die baby geworden 

zou zijn. We nemen ouders, broers en zusters daarbij als uitgangspunt en dan 

gaan we vervolgens voor 70 à 80 jaar afkopen. Dat is complete luchtfietserij 

en een heel raar systeem. Je kan de ontwikkeling gewoon niet voorspellen, 

wat ook geldt voor het sociale stelsel. Vaak wordt er gepleit om snel af te 

wikkelen om maar van elkaar af te zijn, wat ik een schraal argument vind. In 

het buitenland wordt vaker periodiek afgewikkeld. Ik vind dat bij de grotere 

schades reëler omdat je dan rekening kunt houden met de ontwikkelingen. 

Kijk bijvoorbeeld naar de op dit moment spelende vragen rond de rekenrente 

voor toekomstschade. Niemand weet wat die over 10 jaar is. Om periodiek 

afwikkelen aantrekkelijk te maken, zou wel geregeld moeten worden dat de 

fiscus geen inkomstenbelasting over de periodieke betalingen heft.”

Systeem met enkelvoudige beoordeling
Van Dijk vindt het meer dan ooit tijd om over een ander systeem na te 

denken. “Het is hartstikke duur hoe het nu is geregeld. We hebben een 

juridische beslisser, een benadeelde en een aangesprokene, dan krijgen we 

rechtshulpverlening aan beide kanten, aan beide kanten een medisch adviseur 

en nog eens een deskundige. Het huidige adversariële systeem 

zit allerlei ontwikkelingen in de weg en is onnodig kostbaar. Je zou je 

bijvoorbeeld een systeem kunnen voorstellen dat niet of veel minder 

Het is op een vrijdagochtend als Chris van Dijk mij hartelijk ontvangt in de 

enorme hal van Kennedy van der Laan, het kantoor dat met zo’n 110 advocaten 

zetelt in Sloterdijk. Een volgens Van Dijk steeds meer gewilde omgeving 

waar gerenommeerde bedrijven zich vestigen. “Sloterdijk zou weleens de 

nieuwe Zuidas kunnen worden”, voorspelt hij. “Alleen tegen aanzienlijk 

schappelijker huurprijzen. De reden dat wij hier en niet op de Zuidas zitten, 

past helemaal bij het DNA van ons niet-traditionele advocatenkantoor. Bij ons 

is winstmaximalisatie geen doel op zich en wij geven onze medewerkers de 

ruimte om andere dingen naast hun werk te doen.” Dat Van Dijk dit zelf ook 

belangrijk vindt, blijkt uit zijn uitgebreide staat van dienst (zie kader, red.) 

waarop talrijke (neven)activiteiten prijken. 

Van der Laan
Kennedy van der Laan heeft haar naam deels te danken aan Eberhard van 

der Laan, de inmiddels overleden burgemeester van Amsterdam. Van Dijk, 

eveneens één van de oprichters van het eerste uur (1992), bewaart goede 

herinneringen aan zijn voormalig partner die net als hij actief was binnen de 

secties Aansprakelijkheid en Verzekeringen. “Van der Laan heeft een belangrijke 

rol gespeeld in de onafhankelijke en eigenwijze koers die het kantoor nog altijd 

vaart.” In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat één van de gastredacteuren 

van de VNAB Visie stelde dat Chris van Dijk vanwege zijn eigenzinnige visie op 

aansprakelijkheid niet in dit themanummer mocht ontbreken.

Veranderend aansprakelijkheidsvraagstuk
Van Dijk pleit ervoor om fundamenteler - en niet alleen voor de risico’s in het 

verkeer - na te denken over een ‘minder’ aansprakelijkheidssysteem. “Wie is 

bijvoorbeeld aansprakelijk als een 3D-printer van een particulier een gebrekkig 

product maakt waardoor schade wordt veroorzaakt? En hoe zit het met de 

aansprakelijkheid als de particulier de software daarvoor zelf op internet van 

een buitenlandse aanbieder heeft gekocht en zelf nog wat heeft gemodificeerd? 

En is de aanbieder die software via internet aanbiedt om een pistool te printen 

aansprakelijk als vervolgens een aanslag zoals in Alphen plaatsvindt? Als de 

aanbieder aansprakelijk is, welk recht is dan van toepassing en welke rechter 

bevoegd? En als de Nederlandse rechter bevoegd is, hoe is een veroordelend 

vonnis dan te executeren in zeg Paraquay? Alsook: wat als door een hacker 

de software is veranderd? En hoe zit het met medische aansprakelijkheid 

als, zoals velen voorspellen, het werk van de arts, bijvoorbeeld de radioloog, 

in de toekomst steeds meer wordt vervangen door een computer? Hoe 

moeten wij de aansprakelijkheid vaststellen als de patiënt thuis met behulp 

van Apple of Philips-apps steeds meer metingen zelf gaat verrichten en die 

via internet naar het ziekenhuis verstuurt? Of hoe te denken over het in het 

lichaam inbrengen van allerlei hulpmiddelen die niet aanslaan? Zo zijn er nog 

legio andere voorbeelden te geven van zeer ingewikkelde nieuwe situaties 

die op ons afkomen. Leuk voor juristen om daarover te bakkeleien, maar 

maatschappelijk minder wenselijk dat dit gebeurt. “Van Dijk vraagt zich af of het 

aansprakelijkheidssysteem op deze veranderingen is toegesneden. “Moeten 

wij niet af van het principe ‘aansprakelijkheid als compensatiegrondslag’ en 

meer gaan nadenken over first party-verzekeringen? Dit zou maken dat aan-

sprakelijkheid geen rol meer speelt en dat de vergoeding wordt bepaald door 

de tussen verzekerde en verzekeraar afgesproken polisvoorwaarden. Zolang 

dat maar goed gereguleerd wordt en een verzekeraar niet zomaar alles in die 

voorwaarden mag bepalen, is dat niet erg. Daarbij moet je niet denken dat 

je met een first party-verzekering van alle problemen af bent, maar wel van 

het netelige aansprakelijkheidsvraagstuk. Zo zal je bij letselschade nog altijd 

moeten bepalen of er causaal verband bestaat tussen dit letsel en de gedekte 

gebeurtenis.”

Wijze van schadeafwikkeling
Van Dijk: “Ons systeem was tot kortgeleden gericht op het betalen van een pot 

geld. Dit is ook wel in lijn met de bepalingen in ons Burgerlijk Wetboek en de 

gedachte daarachter. De trend van de laatste jaren is dat pro-actiever handelen 

van in de eerste plaats de verzekeraar, maar ook wel van de belangenbehartiger 

wordt gevraagd. Ik vermoed dat deze trend zich doorzet. Herstel moet voorop 

chris van dijk spoort 
branche aan tot nadenken
“Het huidige aansprakelijkheidssysteem is aan vernieuwing toe”

Volgens advocaat Chris van Dijk, partner bij Kennedy van der Laan, dwingen diverse ontwik-
kelingen het huidige aansprakelijkheidssysteem tot verandering. “Er moet meer en fundamenteler 
veranderen.” Om de branche bewust te laten nadenken over de nieuwe ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het aansprakelijkheidsrecht, deelt hij graag zijn visie.   Irene Okkerman

“Moeten wij niet meer 
gaan nadenken over first 

party-verzekeringen?”
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kennis

Aansprakelijkheid & Schade
En toch altijd weer die V…

Het juridisch leven is relatief overzichtelijk wanneer tot uitgangspunt genomen wordt dat ieder zijn eigen schade draagt. 

Het lijden van schade hoort nou eenmaal bij het leven. Shit happens is de minder elegante benadering. En toch geven de 

omstandigheden van het geval soms aanleiding om geleden schade juist – toch weer meer elegant – op een ander af te 

wentelen. Hartkamp & Sieburgh benoemen dat fraai waar zij aangeven dat naast het dragen van de eigen schade ook een tweede 

gezichtspunt heeft te gelden: berokken een ander geen schade.1 Het maken van de afweging tussen deze beide gezichtspunten 

vergt vaardigheid en is spannend. Aan de orde is het aansprakelijkheidsvraagstuk: wanneer is er aansprakelijkheid en als zij 

speelt, tot wat voor bedrag is er dan toerekenbaar schade toegebracht. 

Met de aansprakelijkheidsvraag komt (dus) ook de schadebegroting binnen en dan wordt het spel ineens spannender. Want 

soms is er voor de rechter aanleiding om bij de afwikkeling van de schade rekening ermee te houden dat er ook eigen schuld 

speelt bij de benadeelde (dus: bij degene die schade heeft geleden en die de dader aansprakelijk stelt). Art. 6:101 BW is dan 

duidelijk: eigen schuld aan de kant van de benadeelde doet een deel van de vergoedingsplicht vervallen. Soms zelfs in haar geheel. 

 Nog boeiender wordt het geheel wanneer de schade ook nog verzekerd is. Een derde partij maakt haar entree en wat 

ik nou zo mooi vind aan het verzekeringsrecht, is dat de aanwezigheid van verzekering soms meer invloed heeft dan alleen de 

vraag óf er dekking is. Niet in hoek van de coassurantie, maar beslist illustratief voor de samenhang tussen aansprakelijkheid en 

verzekering, A & V, is de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van vorige zomer.2 De setting spreekt tot de verbeelding: 

verzekerde dader komt (als de BOB) een beschonken vriendje ophalen in een café. Dat klinkt verantwoordelijk en lekker veilig en 

dat was het ook geweest als die BOB niet een stuk illegaal vuurwerk bij zich zou hebben gehad. Hij geeft dat aan zijn beschonken 

maatje, die steekt het af, niet iedereen kan zichzelf in veiligheid brengen; er is schade en het beschonken vriendje zelf raakt 

een hand kwijt. Hij spreekt de BOB aan op diens onzorgvuldig gedrag (het hem geven van het vuurwerk) en dan volgt tussen 

die twee partijen een A-weging. Er wordt “gekelderluikt”3 en de rechter neemt “de ontremmende werking” van alcohol mee 

in de overwegingen, waarna aansprakelijkheid wordt vastgesteld. Dan volgt er een art. 6:101 BW-afweging: er is eigen schuld 

bij het beschonken vriendje en het geheel afwegend komt de rechter tot het oordeel dat de dader, de vergoedingsplichtige, 

50% van de schade dient te dragen. De rechtbank introduceert daarop de invloed van de aansprakelijkheidsverzekering 

en oordeelt dat in het geval mocht blijken “dat de verzekeraar zich (met succes) op een uitsluitingsclausule beroept” er 

geen 50% schadevergoedingsplicht voor de BOB bestaat, maar “slechts” 35%.  Verzekeringsdekking als argument voor de 

schadevergoedingsplicht-verhouding? Het gebeurt, maar evenzeer zou de vraag gesteld kunnen worden of de schade wel in 

causaal verband staat met het niet-verzekerd zijn. 

 

En vooral ook: zijn “we” ons van deze A-aspecten beïnvloedende elementen steeds bewust? Ik noem zojuist art. 6:101 BW, maar 

ook art. 6:109 BW is een speler van betekenis: onder omstandigheden kan de rechter menen dat volledige schadevergoeding 

tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Hij kan de wettelijke verplichting tot schadevergoeding willen matigen. 

Maar ook die rechter loopt soms tegen V aan. Art. 6:109 lid 2, immers, is helder: als er een verzekering is, heeft dat gevolgen voor 

die matiging want matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid 

door verzekering heeft gedekt of verplicht was te dekken. Een machtig samenspel. Dus.

En zo merk ik dat ongeacht hoe “A” ik een column voor een Visie over het thema aansprakelijkheid ook wil laten zijn, ik toch 

altijd weer op “V” uitkom. Wat een wezenlijk vak beoefen ik toch... 

1  Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/18. 
2  ECLI:NL:RBNHO:2018:6085.
3  In het Kelderluik-arrest (NJ 1966/136) heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat in gevallen waarin een gevaar in het leven is geroepen een aantal criteria doorlopen dient te   
 worden om te bezien of diegene veiligheidsmaatregelen had dienen te treffen ter voorkoming van de verwezenlijking van dat in het leven geroepen gevaar.

Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde • Hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen
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adversarieel is waarin het wettelijk verplicht wordt om als schadebehandelaar 

een onafhankelijk expertisebureau te laten optreden, dat alleen kan worden 

ingeschakeld op verzoek van beide partijen. Uiteraard moet er wel een 

systeem van hoger beroep blijven voor het geval partijen er niet uitkomen.  

Zo’n soort systeem zou goed passen bij een no-fault systeem, zoals directe 

schadevergoeding, maar kan ook prima bij op fout gebaseerde aanspraken 

zoals het aansprakelijkheidsrecht. Laten we daarnaast ook vooral kijken naar 

landen die het anders doen en daar de slimme dingen van overnemen.” 

Van Dijk’s boodschap aan de branche is dat we met z’n allen serieus moeten 

nadenken over een ander aansprakelijkheidssysteem en dat we ons niet 

moeten laten overvallen door komende ingrijpende veranderingen. Of hij 

daarin zelf initiatief neemt? “Ik doe graag mee waarbij ik echt niet de illusie 

heb dat ik de wijsheid in pacht heb, maar het zou goed zijn als hierin beweging 

komt. Er moet een gremium komen waarin alle partijen vertegenwoordigd 

zijn. Eigenlijk is dat ook een overheidstaak maar die laat het op dit soort 

punten vaak afweten. Neem bijvoorbeeld de belangenbehartigers. Eenieder, 

of hij nu wel of niet iets van letselschade afweet, mag zich belangenbehartiger 

noemen. Het is geen beschermd beroep. Dat de overheid dit niet reguleert 

en geen kwaliteits- en integriteitseisen voor dit beroep stelt, vind ik moeilijk 

te verteren. Waarom gelden hiervoor niet allerlei waarborgen die er wel zijn 

voor financiële dienstverlening? Denkt de overheid echt dat mensen die 

bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten kwetsbaarder zijn dan slachtoffers die 

ernstig letsel hebben opgelopen en voor hun toekomstig bestaan afhankelijk 

zijn van hun schadevergoeding? Denkt zij voorts echt dat deze slachtoffers 

in de klemsituatie waarin zij zitten niet regelmatig akkoord zullen gaan met 

schandalige vergoedingen voor malafide belangenbehartigers?”

Ontwikkelingen van de laatste 20 jaren
Is er de laatste 20 jaren helemaal niets veranderd? “Zeker wel”, antwoordt Van 

Dijk. “In de afgelopen jaren zijn er allerlei gedragscodes gekomen, zoals de 

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid 

medische incidenten (GOMA) waarbij de benadeelde veel meer centraal is 

komen te staan. Dit heeft tot gevolg gehad dat verzekeraars veel pro-actiever 

zijn geworden bij het afwikkelen van letselschade.” 

Ook vindt Van Dijk het een zegen dat er voor de beoordeling van de medische 

toestand gereguleerde vraagstellingen zijn ontwikkeld zodat daar veel minder 

discussie over bestaat. Goede ontwikkelingen neemt hij eveneens waar op 

het gebied van medische aansprakelijkheid. “Mede door de GOMA biedt een 

ziekenhuis meer transparantie als een patiënt minder goed uit een operatie 

komt dan verwacht. Ook als dat volgens de arts niet door een fout komt maar 

door de natuur is het goed dat hij direct uitleg geeft aan de patiënt en ook niet 

te bang is om eventueel excuses aan te bieden. Dat voorkomt onbegrip bij de 

patiënt en veel onnodige claims.”

Deze ontwikkelingen nemen volgens Van Dijk echter niet weg dat er in de 

nabije toekomst vooral onder druk van technologische ontwikkelingen veel 

lijkt te gebeuren dat ook voor de afwikkeling van letselschade een grote impact 

heeft. “Een prachtig boek waarin dit soort technologische ontwikkelingen 

worden beschreven is ‘Homo Deus’ van Harari. Dat wij denken dat het allemaal 

niet zo snel zal gaan met die ontwikkelingen zegt niet zoveel. Dat komt omdat 

we mensen zijn en we ons grote nabije veranderingen niet zo goed kunnen 

voorstellen. Daniel Kahneman werkt dat prachtig uit in zijn boek ’Thinking fast 

and slow’. Het is ontluisterend om te lezen dat psychologisch onderzoek keer 

op keer uitwijst hoe irrationeel wij mensen beslissingen nemen. Daarom mijn 

boodschap: actie is geboden.”  <

Profiel Chris van Dijk

Chris van Dijk is mede-oprichter van Kennedy van der Laan en partner 

Verzekering & Aansprakelijkheid. Hij is gespecialiseerd in grote materiële 

schades, personenschade, medische, werkgevers-, beroeps- en product-

aansprakelijkheid. Naast praktiserend advocaat en mediator is hij 

rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag en raadsheer-

plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. 

Van Dijk is docent bij Grotius Academie en Stichting Studiecentrum 

Rechterlijke Macht (SSR) en daarnaast actief als auteur en redacteur van 

verschillende vakpublicaties. Hij is lid van het team voor Recall Solutions. 

 Van Dijk: “Het huidige adversariële systeem zit allerlei 
ontwikkelingen in de weg en is onnodig kostbaar.
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