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WAT MEER AANDACHT VOOR
BEDRIJFSSCHADE
In deze VNAB Visie wordt regelmatig een branche nader belicht. Zo is
‘aansprakelijkheid’ al een keer aan bod gekomen, maar zijn ook de historie,
specifieke kenmerken, trends en ontwikkelingen in de sectoren marine en technische
verzekeringen al een keer uitvoerig besproken. Dit keer is het de beurt aan ‘brand’,
één van de oudste verzekeringsbranches maar zeker niet minder dynamisch en
bovendien breder en veelomvattender dan sec het brandrisico, zo blijkt uit de
verscheidenheid aan onderwerpen in deze uitgave.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om in deze column wat meer aandacht
te vragen voor bedrijfsschade, een onderwerp dat vaak onvoldoende op de radar
staat van de bedrijven die het aangaat en waarvan het belang naar mijn
mening (te) vaak wordt onderschat. Elk bedrijf sluit een brandverzekering af, al
is het maar omdat de bank dat verlangt. Daar staat tegenover dat niet altijd
bedrijfsschade- en/of extrakostenverzekeringen worden gesloten, terwijl na een
(brand, storm of waterschade) calamiteit de immateriële schadelast gemiddeld
drie keer zo hoog is dan de materiële schade. Voldoende redenen me dunkt om
bedrijven nóg nadrukkelijker dan tot dusver is gedaan te wijzen op het belang en
de noodzaak van een adequate bedrijfsschadeverzekering. In het belang van hun
eigen bedrijfscontinuïteit.
De bedrijfsschadeverzekering kent van oudsher een zogeheten increase/decreaseregeling van 30%, waarbij na een jaar, op basis van het werkelijke belang, een
naverrekening plaatsvindt. Het grote voordeel is dat hierdoor bij schade veel
minder kans bestaat op onderverzekering. Een punt van aandacht hierbij is dat dit
percentage voor sommige bedrijven (bijvoorbeeld in tijden van economische crisis)
en met name ook voor start ups wel eens te laag zou kunnen zijn. Een regeling
van 40% of zelfs 50% zou dan ook beter kunnen zijn. Het gaat in onze sector nu
eenmaal om maatwerk.
Mijn derde aandachtspunt betreft de accountantsverklaringen. Accountants geven
in hun verklaring het verzekerd belang over het afgelopen jaar op. Het zou goed,
m.i. zelfs wenselijk zijn, als ze ook aandacht zouden schenken aan het verwachte te
verzekeren belang in het lopende en zo mogelijk ook het daaropvolgende jaar, zodat
een bedrijf, samen met zijn of haar adviseur, het te verzekeren bedrijfsschadebelang
daar zo nauwkeurig mogelijk op kan afstemmen.
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TECHNISCHE COMMISSIES
NIEUW LEVEN INGEBLAZEN
Tijdens een kick-off bijeenkomst dit najaar zullen de technische commissies
van de VNAB gereactiveerd worden langs de branches Brand, Transport, Varia/
Aansprakelijkheid en Engineering. De samenstelling daarvan is nagenoeg
gereed en is in nauw overleg met andere brancheverenigingen, eerder betrokken
personen en het Bestuur van de VNAB tot stand gekomen.
De VNAB kent van oudsher technische commissies waarin
afgevaardigden van leden een actieve rol spelen ten aanzien
van het onderhoud van modelvoorwaarden en -clausules en de
nieuwe ontwikkeling daarvan. Omdat een duidelijke structuur in
de technische commissies ontbrak maar daaraan wel behoefte
was, zijn in overleg met Adfiz en het Verbond van Verzekeraars de
mogelijkheden nagegaan om de technische commissies opnieuw in
te stellen. Uit die gesprekken is gebleken dat het de voorkeur genoot
om de technische commissies van zowel Adfiz als het Verbond in
stand te houden en onder de vlag van de VNAB eigen technische
commissies in te stellen.
Tijdens diverse kick-off bijeenkomsten dit najaar zullen de (nieuw
aangestelde) commissieleden nader kennis maken met elkaar en
zich buigen over ontwikkelingen en veranderingen die van invloed
zijn op verzekeringen en mogelijk impact kunnen hebben op
modelvoorwaarden en -clausules van de VNAB.
Over de definitieve samenstelling van de technische commissies zal u
op een nader moment geïnformeerd worden.

UPDATE VNAB KENNISEN ONTMOETINGSCENTRUM
Ondanks de zomerperiode en bouwvak gaan de werkzaamheden op
de Boompjes gewoon door. De afgelopen periode stond in het teken
van besprekingen met diverse partijen om tot de juiste invulling van
de beschikbare ruimtes te komen.

VERZEKERINGSHUIS
Het streven is nog steeds om in het pand aan de Boompjes een
zogenaamd ‘Verzekeringshuis’ te huisvesten. Naast de ruimte die op
de eerste verdieping beschikbaar is voor de realisatie van het kennisen ontmoetingscentrum, biedt de locatie mogelijkheden voor het
huisvesten van leden van de VNAB en andere branche gerelateerde
organisaties. In de komende periode zal daarover meer duidelijkheid
ontstaan.

COBRA1998 EN VNAB INITIËREN
INLEIDING COASSURANTIE BRAND
Op initiatief van Cobra1998 en gesteund door overige brand gerelateerde
beursclubs, bekijken de VNAB en diverse marktpartijen momenteel de
mogelijkheden voor het opzetten van een meerdaagse cursus ‘Inleiding
Coassurantie Brand’.
De bestuursleden van Cobra1998 constateerden dat nieuwkomers binnen
de brandsector regelmatig onvoldoende kennis paraat hebben van de
coassurantiemarkt, terwijl een goed gestructureerde basisopleiding
ontbreekt. De cursus ‘Inleiding Coassurantie Brand’ zal zich daarom richten
op (nieuwe) young professionals binnen de brandsector.
De cursus wordt verder ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der
Werff (DEKRA Experts), Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers),
de VNAB en een aantal andere marktpartijen. Het streven is om de cursus
kosteloos aan te bieden zodat eventuele financiële drempels voor deelnemers
en hun werkgevers vermeden worden.
Het wordt een cursus voor en door de markt. Gezien veel young professionals
langere tijd werkzaam blijven binnen de coassurantiemarkt is het voor
marktpartijen een investering in de toekomst. Daarnaast profiteren de diverse
marktpartijen direct van de voordelen van nieuwkomers die beschikken over
een goede en gefundeerde basisopleiding.
De betrokken partijen streven ernaar om begin 2016 met de opleiding
te starten. Bij succes zal de opleiding ook voor andere branches dan de
brandsector worden uitgerold. Indien u als organisatie een bijdrage wilt
leveren aan (onderdelen van) het programma dan kunt u contact opnemen
met Paula du Pont, medewerker Kennismanagement (VNAB).

Meer weten en op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen?
Raadpleeg de diverse dossiers via www.vnab.nl/marktthemas

VNAB SANCTIEWET
SOLUTION SEMINARS
De activiteiten voor het uitvoeren van de Sanctieregelgeving
zijn voor veel organisaties ingrijpend. De VNAB levert ultimo
december 2015 een oplossing die de marktplaats veel efficiency kan
brengen bij het uitvoeren van de sanctiewet. De oplossing bestaat
uit zowel een Sanctiewet protocol als een Sanctiewetapplicatie.
Door een gestandaardiseerde en geautomatiseerde werkwijze kan
kostenbesparing en kostenvermijding gerealiseerd worden, wanneer de
mogelijkheden ten volle worden benut.
Als eerste stap naar de implementatie van de applicatie en het protocol
organiseert de VNAB in september diverse Sanctiewet Solution
Seminars. Tijdens deze seminars wordt u geïnformeerd over de
oplossing en de vervolgstappen van de implementatie. Wat houdt het
inhoudelijk in? Hoe werkt het? Wat doet de VNAB en e-ABS en wat
dient u als organisatie zelf te doen? Daarnaast is er voldoende ruimte
om met de aanwezige experts van Kennedy van der Laan, Fenêtre,
Dun & Bradstreet en de VNAB in te gaan op vragen. De Sanctiewet
Solution Seminars zijn dan ook onmisbaar voor een juiste en tijdige
implementatie van de Sanctiewet oplossing voor VNAB leden.

VOOR WIE?
De seminars zijn bedoeld voor medewerkers van VNAB leden die
verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Sanctiewet binnen
de organisatie en diegene die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
uitvoering van de Sanctiewet binnen de organisatie.

AANMELDEN
Aanmelden voor de Sanctiewet Solution Seminars kan online tot uiterlijk
9 september via www.onzegastenlijst.nl/vnab. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Theo van Endhoven (manager e-ABS).

VNAB FACILITEERT PROMOTIETRAJECTEN
BINNEN COASSURANTIEMARKT
Dit jaar zijn er twee promotietrajecten van start gegaan welke beide gericht zijn op de zakelijke verzekeringsmarkt. Beide worden uitgevoerd aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA) binnen het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en worden financieel ondersteund door de Stichting
Assurantiebeurs Amsterdam (SAA).
De VNAB is verheugd bij te dragen aan de totstandkoming van beide promotietrajecten. Dankzij de ondersteuning van de SAA is het mogelijk deze
trajecten, samen met de UvA, te realiseren. Naast het ontvangen en delen van de resultaten van beide onderzoeken zal de VNAB in samenwerking met de
UvA ook een aantal seminars organiseren. In deze seminars zullen de voortschrijdende inzichten van de beide promovendi gedeeld worden.

JURIDISCHE ASPECTEN VAN COASSURANTIE
Promovenda mr. Jessica Roos is begonnen op 1 januari 2015 en zal gedurende haar promotietraject de juridische aspecten van de coassurantiemarkt
onderzoeken. Enkele thema’s die in het onderzoek van Jessica naar voren zullen komen zijn de juridische kenmerken en knelpunten van coassurantie, de
juridische uitleg van beurspolissen, de beursgebruiken en hoe deze rechtens moeten worden gebruikt, de ‘to-follow’ clausule en Solvency II.

ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE COASSURANTIE
De tweede promovendus is Rob Wagenvoord MSc RMiA. Hij is heel recentelijk (1 juli jl.) van start gegaan met zijn promotieonderzoek naar de
economische aspecten van de coassurantiemarkt.
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KETENS WORDEN BELANGRIJKER,
MAAR OOK KWETSBAARDER.
KANS OF BEDREIGING?
In de huidige dynamische, volop veranderende wereld,
worden bedrijven steeds meer afhankelijk van elkaar. Vindt
er ergens in de productieketen – van grondstofwinning
via productie naar distributie - een verstoring plaats, dan
kunnen alle bedrijven in de keten daar last van ondervinden.
“Ketens worden complexer maar ook belangrijker.
Vroeger was supply chain risk management vooral een
operationele kwestie; vandaag de dag is het, vanwege de
vaak hiermee gepaard gaande strategische en financiële
belangen, een boardroom issue”, stelt prof. dr. ir. Harold
Krikke, hoogleraar Supply Chain Management aan de
faculteit Management, Science & Technology van de Open
Universiteit Nederland. Een verhaal over een opkomend
vakgebied, dat hij als keynote speaker uitgebreid zal
toelichten tijdens het VNAB event over dit onderwerp op 29
september a.s.
GOEDEREN-, INFORMATIE- EN FINANCIËLE STROMEN
Wie googelt komt op het world wide web meerdere definities van supply
chain management tegen, dat letterlijk vertaald kan worden met ‘het
beheersen van de toevoerketen’. Ook de hoogleraar hanteert niet één maar
meerdere definities. “Het vakgebied wordt gedomineerd door Engelstalige
literatuur. Een veel gebruikte definitie is van de Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP), een Amerikaanse organisatie waar
praktijkmensen en wetenschappers veel samenwerken. Deze definitie luidt:
‘Encompasses the planning and management of all activities involved in
sourcing and procurement, conversion, and all logistics management
activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with
channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service
providers, and customers. In essence, Supply Chain Management integrates
supply and demand management within and across companies’.
Krikke licht toe: “Uit deze definitie blijkt de verbreding van het vakgebied van
logistiek tot wat we in het Nederlands het beste ‘ketenmanagement’ kunnen
noemen. We kijken daarbij niet langer alleen naar het logistieke proces van
de individuele bedrijven, maar naar het geheel van grondstofwinning tot de
distributie en retourlogistiek.” Volgens de professor is het nog steeds een
veel voorkomend misverstand te denken dat dit uitsluitend betrekking heeft
op goederenstromen. “Het betreft ook informatiestromen, waaronder de
essentiële onderlinge communicatie alsmede financiële stromen tussen de
verschillende partners binnen de keten. De ene stroom is niet te optimaliseren
zonder rekening te houden met de andere. Daarvoor hoeft het vandaag de dag
niet meer zo te zijn dat alle stromen dezelfde route volgen. Neem bijvoorbeeld
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de veiling in Aalsmeer: daar worden vandaag de dag bloemen verhandeld
zonder dat deze daar daadwerkelijk aanwezig zijn”, aldus Krikke, volgens
wie uit onderzoek blijkt dat succesvolle bedrijven hun goede resultaten
onder meer te danken hebben aan goed ketenmanagement. “De keten is een
concurrentiewapen. Ze zijn echter ook kwetsbaar geworden.”

RETOURLOGISTIEK EN SCHAARSTE AAN NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
Professor Krikke schreef een proefschrift over ‘retourlogistiek’, dat zich
richt op terugname van producten voor hergebruik en recycling. Na gewerkt
te hebben bij RSM, Tebodin Consultants en CentER Applied Research werd
hij in 2005 benoemd tot Universitair Hoofddocent aan de Tilburg School of
Economics and Business. Sinds 2008 is professor Krikke hoogleraar Supply
Chain Management aan de Open Universiteit Nederland. Daar doet hij
onderzoek naar dit onderwerp, doceert hij hierover en verzorgt hij geregeld
lezingen en presentaties. “In de loop der jaren ben ik steeds meer integraal
naar ketens gaan kijken omdat je alleen problemen in samenhang kunt
oplossen.”
Eén van de supply chain risico’s die de laatste jaren opkomt, is schaarste aan
natuurlijke hulpbronnen: water, energie en materialen. “Er ontstaat meer
aandacht voor hergebruik/recycling; niet uit idealisme of milieuvriendelijkheid
maar meer uit pure noodzaak bij betrokkenen”, aldus de hoogleraar. Een
andere signaal is volgens hem recall: het massaal terughalen van producten
uit de markt bijvoorbeeld vanwege technische problemen. “Recentelijk nog
haalden Nissan en Infiniti meer dan honderdduizenden auto’s terug wegens
defecte airbag inflators van leverancier Takata. De laatste jaren ben ik steeds
meer op deze wijze naar ketens gaan kijken. En ik niet alleen: twee jaar geleden
waren op het International Symposium Logistics (ISL) precies drie presentaties
over dit vakgebied, afgelopen maand in Bologna waren dit er al rond de 20. Het
gaat snel.”

DRIE ‘BOOSDOENERS’ VAN KWETSBAARHEID
In het huidige just in time-tijdperk van procesbeheersing- en
kosteneffectiviteit worden bedrijven steeds afhankelijker van grondstoffen,
halffabricaten en producten van andere ketenpartners. Als er om welke
reden dan ook wat mis gaat, kan er niet worden geleverd. Met alle financiële
gevolgen van dien. Hij verduidelijkt het toenemende ketenrisico met een
voorbeeld uit het (verre) verleden. “Bij een fabriek van Philips in Albuquerque
in New Mexico (VS), dat elektronische chips maakte, brak in maart 2000
brand uit. De directe materiële schade bedroeg ongeveer 40 miljoen dollar.
Het gevolg was dat de betreffende chips een tijdlang niet aan klanten
konden worden geleverd. Nokia had een voorraad opgebouwd en kocht
zoveel mogelijk chips op die in omloop waren. Daardoor bleef hun schade
beperkt. Ericsson daarentegen had geen voorraad en kon niet verder met de
productie van diverse elektronische apparaten. De totale schade als gevolg

Prof. dr. ir. Harold Krikke
hoogleraar Supply Chain Management:

Prof. dr. ir. Harold Krikke, hoogleraar Supply Chain Management aan de faculteit
Management, Science & Technology van de Open Universiteit Nederland:
“Vroeger was supply chain risk management vooral een operationele kwestie;
vandaag de dag is het, vanwege de vaak hiermee gepaard gaande strategische en
financiële belangen, een boardroom issue.”
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Krikke maakt daarbij een onderscheid tussen onopzettelijke
verstoringen, die het gevolg zijn van bijvoorbeeld natuurrampen en
weergerelateerde calamiteiten, en verstoringen die opzettelijk zijn
veroorzaakt. “Die laatste doen zich recentelijk in de voedselsector
voor. In Engeland is er een bekende, grootschalige voedselfraudezaak
geweest met paardenvlees uit 2013. In het paarden gekke Engeland is
dit een gotspe en het consumentenvertrouwen is sterk aangetast, wat
aanzienlijk meer kost dan de directe schade in deze kwestie.”
Een ander voorbeeld: In 2008 werd babymelk in China vermengd
met melanine. Chinese autoriteiten meldden ongeveer 300.000
slachtoffers waarvan er zes zijn overleden en 54.000 baby’s in het
ziekenhuis terecht kwamen. Sindsdien is er een run op babymelk in
de Westerse wereld, dat door Chinezen die hier wonen naar familie in
China wordt verstuurd en dat geeft hier weer leveringsproblemen.

DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG

“Er ontstaat meer aandacht voor ketenmanagement; niet uit idealisme of milieuvriendelijkheid, maar meer
uit pure noodzaak bij betrokkenen. De uitdaging is van dit belangrijke probleem een urgente uitdaging te
maken.”

“WE ZITTEN ALLEMAAL IN ÉÉN OF ANDERE VORM
IN EEN KETEN. DE COASSURANTIEMARKT
KUN JE IN FEITE OOK ZIEN ALS EEN KETEN.“
van omzetderving, daling van aandelenprijzen, extra kosten etc. liep op tot
400 miljoen dollar. Oftewel, de gevolgschade is het tienvoudige van de directe
schade bij de veroorzaker. Uit dit voorbeeld blijkt ook dat verstoringen niet
een totaal nieuw fenomeen zijn, maar, zoals gezegd, neemt het belang ervan
wel toe.”
Gevraagd naar de reden waarom supply chains in de loop der jaren zoveel
kwetsbaarder zijn geworden, noemt Krikke drie ‘boosdoeners’. “Ten eerste
wordt er door bedrijven meer aan uitbesteding gedaan, vaak gecombineerd
met een tweede oorzaak offshoring. De productie wordt vaker verplaatst
naar lage lonen-landen, zoals bijvoorbeeld het Verre Oosten, waardoor
ketens concurrerender worden maar ook geografisch langer en complexer.
En last but not least neemt de frequentie aan verstoringen toe. Daarvan
zijn er legio, zoals zware branden, aardbevingen, overstromingen, andere
natuurrampen en andere klimaat gerelateerde calamiteiten (tornado’s,
vulkaanuitbarsting - IJsland, tsunami’s etc.). In Nederland was de maand juli
van dit jaar een bizarre qua klimaat, met een hittegolf (nieuw temperatuur
record in Maastricht), vorst aan de grond in Twente en een zomerstorm op
zaterdag de 25e. Verder zijn daar de toenemende politieke onrust (MiddenOosten/Oekraïne), epidemieën (ebola, varkensziekte), maar ook fraude of
faillissementen kunnen als verstoring worden aangemerkt. Insolventie van
UPF-Thompson bijvoorbeeld, leverancier van het chassis van het populaire
Landrover model Discovery, leidde al in 2002 tot problemen in de productie.”
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Hoe gaat het bedrijfsleven in Nederland in de praktijk van alledag
met dit onderwerp om? Krikke corrigeert de vraagsteller meteen
door aan te geven dat supply chain management niet beperkt blijft
tot ons land, maar een internationale aangelegenheid is. Op de
vraag hoe ondernemingen met riskmanagement omgaan, zegt hij:
“Zoals aangegeven is het een opkomend vakgebied waar nog te
weinig wetenschappelijke veldstudies naar zijn gedaan. Ik heb het
idee dat de expertise op het gebied van supply chain management bij
vooral de grotere ondernemingen wel goed zit. Zij hebben zelfs een
gespecialiseerde risk manager in dienst. Bij de meeste midden- en
kleinbedrijven lijkt er hieromtrent meer werk aan de winkel. Vanuit
het onderzoek proberen we effectieve strategieën te bedenken, onder
meer door de inzet van nieuwe technologieën zoals 3D, sensoring,
etc. Het zou goed zijn om dit met de praktijk te delen en inzicht in
hun cases te krijgen.
Wat zou u bedrijven willen adviseren met betrekking tot het supply
chain risk? “Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om bedrijven
te overtuigen van de noodzaak te investeren in supply chain risk
management. Dat wordt mede ingegeven door het feit dat er te weinig
grote calamiteiten gebeuren die hen ‘wakker’ schudden. Daardoor
wordt het risico wel als belangrijk ervaren, maar niet als urgent”,
benadrukt de hoogleraar.
Hij denkt dat dit het beste te benaderen is door aan te sluiten bij
bredere ontwikkelingen want ketens moeten veel meer. “We zien dat
ketens sowieso flexibeler moeten worden om aan de toenemende
markteisen te kunnen voldoen. Klanten willen meer maatwerk
(customization) en snelheid (same day delivery) en gedragen zich
onvoorspelbaarder (vraagvariantie). Maar ondertussen moet het
natuurlijk wel betaalbaar en het liefst ook duurzaam zijn. We
kunnen dus vaststellen dat ketens in de toekomst alleen maar
belangrijker zullen worden en dat omgaan met verstoringen daar
integraal onderdeel van is. Ik denk dat bedrijven vooral in flexibelere
en beter afgestemde ketens gaan investeren omdat dit meerdere
voordelen tegelijk geeft. Supply chain risk management moet daar
slim bij aansluiten en ik zal in mijn lezing een aantal mogelijkheden
aanreiken. De uitdaging voor een ieder is om van de bedreiging
een kans te maken. Voor de zakelijke verzekeringsmarkt is dit
bijvoorbeeld te vertalen in het adviseren over nieuwe ketenstrategieën
om risico’s te managen en in het leveren van maatwerk om de
resterende gevolgschade te verzekeren.”

PROFESSIONALISME EN VAKKENNIS
HOOG IN HET VAANDEL
Op het moment dat ik in de krant voorbij zie komen dat de Europese Commissie paal en perk wil
stellen aan de zuigcapaciteit van een op de markt te verkrijgen stofzuiger, blokkeer ik een tikkie.
Dat geldt ook als ik zie dat er een voorstel doorkomt om ervoor te zorgen dat er een vermindering
van verpakkingsafval rond de kerstdagen wordt doorgevoerd. Het lijkt te gaan om problemen
waarvan ik niet zeker weet of ze dat wel zijn, maar toch gaan we er een oplossing voor zoeken.
Mijn grondhouding was een geheel andere toen ik werd geconfronteerd met het probleem van de
afvalverwerking die hoort bij de sloop van een schip.

Elsbeth Uleman,
Voorzitter Cobra (coassurantie Brand) en werkzaam bij AIG als
Lead Underwriter Middle Market

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Zo luidt het bekende Nederlandse gezegde. Voor de zakelijke
(brand)verzekeringsmarkt zou ik voor het woord ‘jeugd’ graag het bijvoeglijk naamwoord ‘goede’
willen toevoegen. Omdat het voor een optimale dienstverlening aan bedrijven, gemeenten en andere
instellingen voor het bieden van toereikende (verzekerings)oplossingen een absolute voorwaarde is
dat de professionals werkzaam in dit segment beschikken over voldoende kennis van zaken. Dat is één
van de redenen dat Cobra vanaf de oprichting de sleutelwoorden professionalisme en vakkennis hoog
in het vaandel heeft staan.
Cobra (Coassurantie Brand) is in 1998 opgericht, primair als netwerkorganisatie voor young
professionals werkzaam in of voor de coassurantiemarkt brand bij (her)verzekeraars, makelaars,
schade- en taxatiebureaus en advocatenkantoren. Omdat deze brandprofessionals destijds
door hun werkervaring of functie vaak niet in aanmerking kwamen voor het lidmaatschap van
brancheverenigingen als ABBS en RBBC, wilden de initiatiefnemers jonge brandmedewerkers alsnog
een platform bieden om elkaar geregeld te ontmoeten en om op die manier elkaar, elkaars bedrijven
en markten beter te leren kennen. Dat Cobra in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het ledental: 120
brandprofessionals.
Cobra is echter veel meer dan een ‘gezelligheids’-vereniging. In de loop der jaren is, op verzoek
van de leden zelf, naast de ontmoetings- en netwerkfunctie de bevordering van vakkennis
en verdere verbetering van (de communicatieve) vaardigheden uitgegroeid tot een minstens
even belangrijke doelstelling. Dat komt onder meer tot uiting in de maandelijkse kennis- en
ontmoetingsbijeenkomsten die tussen september en juni worden georganiseerd, met uitzondering
van de drukke decembermaand. Hierbij wordt door externe specialisten, toegespitst op de zakelijke
brandverzekeringsmarkt, een vakinhoudelijk onderwerp nader behandeld of wordt een lezing
verzorgd waarbij aandacht wordt besteed aan communicatieve vaardigheden.
Het is veel leden een doorn in het oog dat, zowel in de bestaande branche- en andere opleidingen
als in de verschillende PE-trajecten, de aandacht voor het speciale karakter en werkwijze van de
coassurantiemarkt zo summier aan bod komt. Daarom hebben wij als Cobra, samen met de VNAB en
andere brand gerelateerde beursclubs, het initiatief genomen om een basisopleiding te ontwikkelen
die wel volledig is toegespitst voor starters in de coassurantiemarkt brand. We hopen binnen niet al te
lange termijn de opzet van deze opleiding te kunnen presenteren, waarvan we overtuigd zijn dat deze
in een behoefte bij velen voorziet.
In het verlengde hiervan zou ik in deze gastcolumn aandacht willen vragen voor een ander initiatief: de
Cobra Young Professional Award. Deze aanmoedigingsprijs voor ‘aanstormend talent’ onder de jonge
brandprofessionals wordt om de 2,5 jaar uitgereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen
kandidaten jonger te zijn dan 35 jaar, minimaal één jaar werkzaam te zijn in de coassurantiemarkt
brand, uit te blinken qua kennis en daadkracht, het (brandverzekerings)vak enthousiast uit te
dragen en geen leidinggevende functie te vervullen. In de eerste helft van 2016 wordt de volgende
Award uitgereikt. Iedereen werkzaam in de coassurantiemarkt brand kan medewerkers, collega’s
of branchegenoten hiervoor voordragen bij het Cobra-bestuur: info@cobra1998.com. Voor meer
informatie over de branchevereniging en de Young professional Award: www.cobra1998.com
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Brand is zeker géén commodity

RISICO’S VERSCHUIVEN
VAN MATERIEEL
NAAR IMMATERIEEL
De zakelijke brandverzekeringsmarkt wil door ‘buitenstaanders’ nog wel eens als ‘commodity’-markt worden gezien.
Professionals die in dit segment werkzaam zijn, zijn echter overduidelijk een andere mening toegedaan. Zij vinden de
brandpolis allerminst standaard en de markt volop in beweging. Daarbij wordt onder meer gewezen op het toenemende
cumulatierisico c.q. supply chain risk. Alles lijkt meer en meer met elkaar verbonden te zijn en bedrijven worden steeds
afhankelijker van de diensten, grondstoffen en producten van derden. Tekenend hiervoor is de verschuiving tussen de
materiële en immateriële schadelast. Daar waar die verhouding tien jaar geleden nog 70/30 was, zijn die percentages anno
2015 ongeveer omgedraaid, zo blijkt uit een gesprek met vijf brandspecialisten uit de zakelijke verzekeringsmarkt.
Aan tafel zit meer dan honderd jaar property-ervaring. En dan wordt het
gemiddelde nog sterk beïnvloed door Erwin Henkes, die ‘slechts’ vier jaar
werkzaam is in de brandsector als Managing Director bij Aon Property &
Risk Control Netherlands. De vier andere gesprekspartners zitten allen
dik ‘in de dubbele cijfers’: Peter Bennink (expert underwriter Benelux bij
Zurich Financial Services), Arno van den Bosch (senior branchespecialist
brandverzekeringen bij Allianz Nederland Corporate), Steven Leffelaar
(directeur Troostwijk Expertises) en Arjan van Schooten (Senior
Accountspecialist Brand bij Meijers).

AFFINITEIT
Uit het gesprek spat de liefde voor en affiniteit met het brandmetier af. “Het
is in feite de enige verzekeringsbranche waarin een verzekerde als gevolg
van een calamiteit failliet kan gaan; in de overige branches is er hooguit
sprake van wat ik als ‘tijdelijk ongemak’ zou willen bestempelen”, zegt
Van Schooten. Leffelaar wijst op het moment van schade. “Dan kun je als
sector je meerwaarde tonen door verzekerden met raad en daad bij te staan
en uit de problemen te helpen. In het zakelijk segment is elke schade per
definitie complex, mede gezien de financiële belangen die er mee gemoeid
zijn. Henkes vult aan: “Ook al kunnen nu door de grote capaciteit van
de brandmarkt risico’s relatief eenvoudig worden verzekerd, toch kun je
allesbehalve spreken van commodity.”
“Het blijft toch vooral maatwerk”, stelt Bennink, die daarbij onder
meer wijst op het in zijn ogen groeiende aantal (semi) internationale
verzekeringsprogramma’s die in de loop der jaren bovendien een steeds
bredere dekking hebben gekregen. Ook Van den Bosch wijst op het brede
palet aan risico’s dat inmiddels onder de brandpolis wordt verzekerd. “Het
vak en de branche evolueren mee met de veranderingen in de samenleving.
Zo zijn er nieuwe risico’s waarmee de brandverzekeringsmarkt te maken
krijgt, zoals windmolens en zonnepanelen, maar ook nieuwe bedrijven.
Daarnaast zie je ook bedrijven soms volstrekt nieuwe wegen inslaan en
branchevreemde diensten aanbieden. Nieuwe risico’s die om een passende
verzekeringsoplossing vragen.”

MARKT ZACHT, OMZET STABIEL
Arno van den Bosch: “De coassurantiemarkt is volwassen genoeg om meer risico’s te kunnen dragen.
Als markt moeten wij dan ook intensiever inzetten op productontwikkeling.”
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Volgens de meest recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars bedraagt
de bruto geboekte premieomzet van brandverzekeraars in ons land ongeveer

MARKT BELICHT

Peter Bennink: “De toenemende financiële risico’s van bedrijven vragen enerzijds om een nog groter risicobewustzijn en om een uitgebreide inventarisatie van de supply chain risks en andere risico’s die men loopt.
Verzekeraars zullen deze risico’s nadrukkelijk(er) moeten meenemen in hun risicoanalyse.”

3,57 miljard euro. Daarvan is het aandeel van de zakelijke verzekeringsmarkt
ongeveer 1,2 miljard euro, een daling van iets meer dan vier procent ten
opzichte van 2013. Volgens Henkes vertoont het aantal brandposten een licht
stijgende lijn maar neemt het gemiddelde premiebedrag af. Van Schooten
spreekt van een verdringingsmarkt en van een forse druk op de premies, die
dan ook een dalende tendens laat zien. Bennink: “Er is eigenlijk al sinds 2002
– het jaar na nine eleven - sprake van een zachte markt. Dat komt omdat er al
die jaren meer dan voldoende capaciteit beschikbaar is. Hoewel de verzekerde
belangen bij bedrijven in de loop der jaren een stijgende lijn vertonen, blijft
de totale omzet vrijwel gelijk vanwege het lagere premieniveau, of is er zelfs
sprake van krimp.”
Ook Van den Bosch beaamt dat de zakelijke brandverzekeringsmarkt al jaren
‘boterzacht’ is, maar constateert in enkele segmenten – o.a. palletbedrijven,
de afvalverwerkende industrie en bedrijfsverzamelgebouwen – enige
verharding, mede als gevolg van slechte schadestatistieken. Sprekend over de
schadelast, zegt Bennink het gevoel te hebben dat de gemiddelde schadelast
stijgt. Van de vijf aan tafel heeft Leffelaar daar uiteraard het beste zicht op.
“Naar mijn mening kun je stellen dat de schadelast in de afgelopen jaren
op een redelijk stabiel niveau is gebleven. Er zijn van jaar tot jaar wel enkele
uitschieters naar boven of naar beneden, maar over een langere termijn is er
sprake van stabiliteit.”

SUPPLY CHAIN
Qua schadelast is er binnen de zakelijke brandverzekeringsmarkt in de
afgelopen 10 à 15 jaar een verschuiving opgetreden van materiële schade (bijv.
opstal/gebouwen en inventaris) naar immateriële schade: bedrijfsschade
als gevolg van een calamiteit. Die verhouding zou inmiddels al 1:3 zijn. Dat
komt omdat activiteiten van bedrijven meer en meer met elkaar verbonden
zijn, bedrijven niet of nauwelijks voorraden aanhouden en er meer en meer
sprake is van just in time management. Als er ergens in de keten wat fout
gaat, kan uiteindelijk niet worden geleverd, met alle gevolgen van dien.

Bedrijven worden dan ook steeds afhankelijker van de diensten en producten
van anderen. Een sprekend voorbeeld is de brand in een generator in Diemen
eerder dit jaar, waardoor de helft van Noord-Holland, Amsterdam, incluis,
urenlang zonder stroom heeft gezeten en dus niet of nauwelijks heeft kunnen
werken.
Daarnaast is er het zogeheten cumulatierisico. De productie van bepaalde
grondstoffen en goederen is vaak sterk geconcentreerd: in een bepaalde regio
of zelfs bij één bedrijf. Daardoor kon het gebeuren dat door de tsunami in
Japan de fabrikanten van vrijwel elk automerk de gewenste autolak tijdelijk
niet konden krijgen. En na een calamiteit bij een Duits bedrijf konden
autoproducenten gedurende enige tijd niet aan een bepaald onderdeel van
een injectiesysteem komen, dat kennelijk alleen bij dat betreffende bedrijf
werd geproduceerd. Volgens de vijf heeft één en ander grote gevolgen
voor bedrijven en daarmee ook voor de verzekeringsbranche. Immers, de
financiële risico’s van bedrijven, die door verbreding en verdieping van
hun activiteiten sowieso al groter werden, worden hierdoor nog eens extra
verhoogd. Bennink. “Dit vraagt enerzijds van bedrijven om een nog groter
risicobewustzijn en om een uitgebreide inventarisatie van de supply chain
risks en andere risico’s die men loopt. Verzekeraars zullen deze risico’s
nadrukkelijk(er) moeten meenemen in hun risico-analyse.” Henkes:
“Daarnaast zullen wij als makelaars onze klanten niet alleen nóg meer dan
voorheen moeten wijzen op de mogelijke gevolgschade en het belang van
een adequate bedrijfsschadedekking, maar daarnaast juist moeten adviseren
welke maatregelen vooraf moeten worden genomen om de impact van een
calamiteit te verkleinen.”

OVERIGE TRENDS
Welke andere trends nemen jullie in de markt waar? Bennink noemt de
grotere focus op de factor prijs, dat volgens hem mede wordt ingegeven
door de volop beschikbare capaciteit. Ook wijst hij op de geleidelijke
‘metamorfose’ die de brandverzekering in de loop der jaren heeft
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doorgemaakt: van de ‘kale’ stand alone brandpolis tot de huidige veel
bredere dekking waarbij veel meer risico’s worden meeverzekerd, zoals CAR
en machinebreuk. “Hierdoor is de exposure voor ons als verzekeraar fors
toegenomen.” Henkes stipt een ander effect van het capaciteitsoverschot aan.
“Er vindt hierdoor steeds meer 100% tekening plaats, wat een directe impact
heeft op onze coassurantiemarkt. Een andere trend is de groeiende aandacht
voor en vraag naar (verzekerings)oplossingen voor het cyberrisico.”
Van den Bosch zegt ook meer vragen van klanten waar te nemen voor
oplossingen voor terrorisme-, aardbevings- en overstromingsschades.
“Daarnaast neemt de regeldruk toe. We moeten aan steeds meer wet- en
regelgeving voldoen.” Van Schooten wijst op twee andere trends die
elkaar raken. “De tijdsdruk waaronder je je werk moet doen, neemt voor
iedereen toe. Het moet sneller en efficiënter en tegelijkertijd moet de
klanttevredenheid omhoog. Bovendien wordt de klant terecht mondiger,
veeleisender en stelt men hogere eisen aan de snelheid van respons.”
Volgens Van den Bosch zie je steeds meer shopgedrag. “Zelfs na een positieve
schade-ervaring stapt men voor een paar euro minder naar een ander.” Ook
schade-experts merken dat de klant kritischer en veeleisender is geworden.
“Klanten zijn beduidend assertiever dan vroeger, verlangen een snelle
afwikkeling van hun schade en zijn ook beter op de hoogte van hun rechten.
In de aard van de schades zie je door de jaren heen ook een ontwikkeling.
Zo’n 30 jaar geleden vormden schadelast aan gebouwen het grootste risico,
later werden dat de materiële schades aan machines en andere kostbare
inventaris. De laatste tijd doen zich relatief meer waterschades voor en vormt
de immateriële (gevolg)schade van een calamiteit inmiddels het overgrote
deel van de schadelast”, zegt Leffelaar, die tevens wijst op het veranderde
beleid van de brandweer. “Ter bescherming van hun mensen gaan ze vaker
een brandend pand niet in, tenzij er levens te redden zijn, en wordt vaker
gekozen voor gecontroleerd uitbranden. Een vanuit hun optiek begrijpelijke
ontwikkeling waar de verzekeringsbranche en hun klanten terdege rekening
mee moeten houden. Het leidt onherroepelijk tot een hogere schadelast.”

HOOG NIVEAU
Waar staat de zakelijke (brand)verzekeringsmarkt in ons land binnen
het internationale veld? “Het is één van de meest sophisticated
verzekeringsmarkten in de wereld. Het niveau en de oplossingsgerichtheid
van de professionals is zonder meer hoog te noemen”, stelt Henkes. “Ook de
schaderegeling kan de vergelijking met het buitenland zeker doorstaan, zowel
kwalitatief als wat de snelheid en doorlooptijden betreft”, vindt Leffelaar. “Al
kunnen zaken natuurlijk altijd beter. Zo wordt er naar mijn mening in het
algemeen ‘aan de voorkant’, bij de acceptatie, nog te weinig gebruik gemaakt
van de ervaringen van de schadeafdeling en van experts. Daar is meer voordeel
uit te halen.”
Ook de anderen zien nog volop verbeterpunten. Zo vinden Bennink en Van
den Bosch dat marktpartijen nog meer kennis en ervaringen met elkaar
zouden kunnen delen ten faveure van oplossingen voor de klant. “Nu houdt
men informatie vaak voor zichzelf en wordt er dus onvoldoende gedeeld”,
stelt laatstgenoemde, volgens wie verzekeraars bij schade zo nu en dan best
wat meer betrokkenheid zouden mogen tonen richting verzekerden. “In
plaats van een schade van achter je bureau te regelen zou je bijvoorbeeld eens
wat vaker na een calamiteit bij gedupeerden langs kunnen gaan om te kijken
in hoeverre je kunt helpen.”

KENNIS EN NIEUWE INSTROOM
Van Schooten vindt daarnaast dat marktpartijen er goed aan zouden doen
geregeld wat meer de tijd te nemen om het bedrijf van de klant beter te leren
kennen teneinde de daarbij verkregen informatie te kunnen vertalen naar nóg
betere oplossingen. Hij vraagt daarnaast aandacht voor het kennisvraagstuk
en de instroom van voldoende nieuwe, vooral jonge medewerkers. “In kennis
moeten we blijven investeren en aan de werving van jonge aanwas doen
we als bedrijfstak te weinig”, aldus de makelaar, die van mening is dat de
branche zich soms te volgend en te weinig proactief en innovatief opstelt.
Voor de schades in Groningen door gaswinning zouden we als markt een
verzekeringsoplossing moeten kunnen bieden.”

Arjan van Schooten: ”Aandacht is gewenst voor het kennisvraagstuk en de instroom van voldoende nieuwe, vooral jonge medewerkers. In kennis moeten we blijven investeren en aan de werving van jonge aanwas doen
we als bedrijfstak te weinig.”
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Van den Bosch en Henkes vallen hem daarin bij. Eerstgenoemde daarover:
“Ik ervaar het sowieso als een blamage als Nederlandse risico’s op de
buitenlandse markt verzekerd worden. Ik vind dat we veel meer risico’s op de
Nederlandse markt moeten kunnen onderbrengen en meer aandacht zouden
moeten besteden aan productontwikkeling.” In een reactie hierop noemt
Henkes het cyberrisico als voorbeeld. “In de markt discussiëren we over de
branche waarin dit risico moet worden ondergebracht. De klant maakt dat
niets uit als hij het risico maar kan afdekken. Hij heeft nog een wens op zijn
verlanglijstje staan. “Ik vind het te zot voor woorden dat we in Nederland nog
altijd het overstromingsrisico niet standaard kunnen verzekeren”, aldus de
makelaar, die qua verbeterpunten ook de hand in eigen boezem steekt. “Ik
vind dat wij als makelaars er zo nu en dan onvoldoende in slagen om onze
toegevoegde waarde goed voor het voetlicht te brengen.”

Erwin Henkes: “Ik verwacht dat nieuwe aanbieders tot de verzekeringsmarkt zullen toetreden die veel meer
op macroniveau naar financiering en verzekering zullen kijken. In de USA zijn ze al zover.”

2020
Waar staat de branche over drie tot vijf jaar? Desgevraagd zegt een ieder de
toekomst van de zakelijke brandverzekeringsmarkt positief tegemoet te
zien. Ook zien zij de trend van de afgelopen jaren zich voortzetten: meer
posten, een lager gemiddeld premieniveau, hogere verzekerde belangen
en de entree van wederom nieuwe (vooral buitenlandse) aanbieders. Van
Schooten zegt daarnaast rekening te houden met een groter aandeel voor
het volmachtkanaal en een grotere nadruk op processen en Bennink voorziet
een nóg grotere focus op kostenbeheersing, efficiency en het bieden van
toegevoegde waarde. Van den Bosch zegt benieuwd te zijn hoe de branche
omgaat met de toenemende kapitaaleisen (Solvency II) en de oplopende
kosten van het toezicht. Ook verwacht hij de komende tijd een nieuwe
consolidatieslag onder zowel makelaars als verzekeraars en sluit hij niet
uit dat, in navolging van Aegon, meerdere partijen zich uit de zakelijke
verzekeringsmarkt zullen terugtrekken.
Leffelaar zegt rekening te houden met een ‘verjuridisering’ van de
schaderegelingsprocessen. “Ik voorzie in toenemende mate discussie over
kleine lettertjes, waarbij we ons af moeten vragen of dit de juiste weg is.”
Henkes zegt te verwachten dat nieuwe aanbieders tot de verzekeringsmarkt
zullen toetreden die veel meer op macroniveau naar financiering en
verzekering zullen kijken. “In de VS zijn ze al zover. Wij zullen ons daarom als
markt nog meer moeten focussen op innovatie en het leveren van toegevoegde
waarde.”
Kortom, de vijf zien de toekomst positief tegemoet, mits de kansen die zich
aandienen goed worden opgepakt.

Steven Leffelaar: “Aan ‘de voorkant’, bij de acceptatie, wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de
ervaringen van de schadeafdeling en van experts. Daar is meer voordeel uit te halen.”
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Brand verwoestte meerdere productielijnen

ONDERNEMERSCHAP
IN OPTIMA FORMA
ZORGT VOOR SNELLE HERBOUW

Zo snel als de brand ruim twee jaar geleden de productie van afbakbroden
grotendeels platlegde, zo snel wist Pré Pain alles weer op te bouwen. Vrijwel zonder
dat de klant hier enige hinder van ondervond. Doorslaggevende factoren daarbij
waren leiderschap, rotsvast vertrouwen in een goede afloop, absolute focus op de
klant maar bovenal: ondernemerschap.
12

Zonder dat CEO Maurice Hansté (43) dit zelf
benoemt, was het kordate optreden en de
opstelling van de vierkoppige directie in de hele
hersteloperatie misschien nog wel de belangrijkste
factor. Het feit dat Hansté het bedrijf van haver
tot gort kende, maakte dat hij snel en goed op alle

KLANTVERHAAL
borden kon schaken. Hansté, die internationale
marketing studeerde, maakte zijn entree bij
Bakkerij Smithuis om in de nachtelijke uren als
student wat bij te verdienen. Begin jaren negentig
zette hij – aanvankelijk in opdracht van Smithuis
- samen met huidig directielid Erik ten Veldhuis
een nieuwe onderneming op, genaamd Pré
Pain. Het toen nog luxe artikel van afbakbroden
(vers en diepvries) werd massaal door de retail
opgepakt, waardoor het Oldenzaalse bedrijf in
korte tijd een belangrijk deel van de Nederlandse
en (West-)Europese markt veroverde. Het aantal
medewerkers groeide daarbij van 7 naar 250
medewerkers.
Sinds begin dit jaar opereert Pré Pain zelfs
wereldwijd als onderdeel van het beursgenoteerde
Iers-Zwitserse concern Aryzta. Producerend vanuit
meer dan zestig bakkerijen over de wereld zet de
groep 7,5 miljard euro op jaarbasis om.

DIRECTE ACTIE
Op het moment van de brand – 4 juni 2013 – was
Hansté niet op de zaak. Nadat hij het bericht over
de brand had vernomen, is hij samen met een
collega-directeur direct alle grote klanten gaan
bellen. Uiteraard nadat vaststond dat zich geen
persoonlijke ongelukken hadden voorgedaan.
Volgens Hansté handelden ze daarbij puur op
onderbuikgevoel: “Zonder de protocollen erop
nagelezen te hebben, hebben wij al onze klanten
persoonlijk over het gebeuren geïnformeerd en
hen gerust gesteld over de belevering van onze
producten. Kort daarop werd ons de impact van
de brand echter pas goed duidelijk. We hebben ‘m
echt geknepen toen bleek dat het heel moeilijk zou
worden om de voorraad uit de vriezers te krijgen.
De hiervoor benodigde robots waren nog intact
gebleven, maar de aansturing bleek verwoest te
zijn. Met de nodige zweetdruppels en creativiteit
zijn we hierin gelukkig uiteindelijk geslaagd, maar
het was toen heel cruciaal of we onze belofte aan
de klanten konden waarmaken.”

is er bij de directie nooit enige twijfel geweest
omtrent een doorstart. Hansté: “We hebben gelijk
aangegeven de zaak te zullen herbouwen. Van
die belofte zijn we nooit afgeweken. We hebben
direct een team van deskundigen samengesteld
waarmee we de volgende dag om de tafel zijn gaan
zitten en met wie we goede afspraken hebben
kunnen maken. Dit team bestond ondermeer uit
onze financiers Gilde en de Rabobank (tevens ons
intermediair), de aannemer, de machinebouwer,
expert Troostwijk en verzekeraar Centraal
Beheer Achmea. Door wederzijds respect en
vertrouwen, en door zaken gefundeerd met
elkaar te bespreken, zijn we erin geslaagd snel
‘commitment’ te krijgen en kon snel met de
herbouw worden begonnen. De gemeente is ons
daarbij erg tegemoet gekomen wat betreft de
verlening van de noodzakelijke vergunningen.
Ook alle medewerkers spanden zich tot het
uiterste in. De productie vond tijdelijk plaats bij
twintig ‘externe collega’s’ in andere landen en
werd begeleid door onze eigen chefs. Sommige
van hen hadden nooit eerder gevlogen.” Hansté
is dankbaar voor alle medewerking die Pré Pain
in die periode ontving van partijen. Deels is de
steun volgens hem ook te danken aan het feit
dat de onderneming de zaken goed op orde had.
“Aan verzoeken van gemeente, brandweer en
verzekeraar hebben wij altijd zo goed mogelijk
gehoor gegeven.”

POSITIEVE KEERZIJDE
Verzekeringstechnisch kon de zaak eveneens
voorspoedig worden afgewikkeld. Er was een
taxatierapport van voor de brand voorhanden en
Pré Pain was goed verzekerd. Voor bedrijfsschade
voor een uitkeringsperiode van twee jaar.

Geen overbodige luxe aangezien de totale
materiële schade 40 miljoen euro bedroeg en
de bedrijfsschade maar liefst 27,5 miljoen. De
bedrijfsschade was zo hoog omdat Pre Pain zich
naast een goede kwaliteit onderscheidt door een
scherpe prijs. Daardoor was sprake van een uiterst
efficiënt productieproces en lage overhead. Door
de continuïteit richting de klant te waarborgen,
moest elders tegen een hogere prijs worden
ingekocht en ook logistiek moesten er veel extra
kosten worden gemaakt.
Een positieve keerzijde was dat dankzij de brand
inzichtelijk werd dat er sprake was van een sterke
ondercapaciteit op het gebied van het steenovenassortiment. Dit deed Pré Pain besluiten om
tegelijk met de herbouw een nieuwe investering
voor een dergelijke productielijn te doen. En met
succes naar nu - twee jaar later - blijkt.
Wat bijna onmogelijk had geleken, lukte. In de
helft (acht maanden) van de standaard tijd die
hiervoor staat was de herbouw gereed, inclusief de
extra investering.
De herbouw verliep zo voorspoedig dat de
verzekeraar en Pré Pain met elkaar een afkoopsom
van de schade overeenkwamen. Daardoor had Pré
Pain het roer met ingang van 2014 weer volledig
zelf in handen.
Op de vraag hoe Hansté deze periode persoonlijk
is doorgekomen, antwoordt hij: “met keihard
werken waarbij nagenoeg geen tijd was voor privé
en sociale activiteiten en met een lichtere haarkleur
als gevolg.” Niettemin is hij ervan overtuigd dat
door de manier van werken waarbij de klant proactief, voortdurend en transparant op de hoogte
werd gehouden, het bedrijf er zo goed uit is
gekomen. <

“BEDRIJFSCONTINUÏTEIT IS GEEN ENKELE DAG
IN GEDRANG GEWEEST”

HECHT TEAM
Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een
verkoold broodje dat via een plastic transportband
op weg naar de shockfreezers vlam vatte. Plastic
in combinatie met hoge turbulentie heeft het
vuur razendsnel verspreid. Daarbij kwam dat
de brandweer de brand - vanwege het gesloten
systeem - moeilijk kon bestrijden.
Twee productielijnen, in het hart van de
onderneming, werden volledig verwoest. In
eerste instantie werd daardoor 80 procent van de
productiecapaciteit uitgeschakeld. Extra pijnlijk
was het dat deze twee productielijnen net nieuw
waren opgeleverd. Daarnaast raakten twee lijnen
zwaar beschadigd en zes lijnen moesten grondig
worden gereinigd. Ondanks dit rampscenario

TIP: ZORG DAT HET TAXATIERAPPORT VOOR ÉÉN UITLEG
VATBAAR IS
Ondanks het feit dat Pré Pain over een taxatierapport beschikte dat aan alle eisen voldeed, bleken
veel omschreven zaken na de brand multi-interpretabel te zijn. Directeur Hansté adviseert
ondernemers daarom zaken vooraf meer financieel-economisch in klipklare oplossingen te
benaderen om discussie achteraf te voorkomen.
Daarnaast noemt hij de uitkeringsduur van de bedrijfsschadeverzekering cruciaal alsmede het op
orde hebben van alle formaliteiten. “Daar valt en staat de aftrap direct na een brand mee!”
Voor filmpjes – die speciaal voor de klant werden gemaakt – zie ‘Pre Pain back on track after the
fire’ op You Tube.
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Marcel Haaksman (HHG):

MEER ASBESTSANERINGEN,
HOGERE KOSTEN
Reconditionerings- en asbestsaneringsspecialist
Holland Herstel Groep is één van de circa 300
asbestsaneringsbedrijven in ons land die volgens
de SC 530-norm zijn gecertificeerd in ons land
en gemiddeld zes à zeven asbestklussen per dag
verricht. Een aantal dat de komende jaren volgens
Haaksman vrijwel zeker zal gaan toenemen.
Aangezien asbest vanaf 1994 niet meer mag
worden toegepast en een technische levensduur
heeft van 25 à 30 jaar, kan worden geconcludeerd
dat het overgrote deel van wat er nog aan asbest
in gebouwen en installaties zit zo langzamerhand
aan het einde van zijn economische levensduur is.
“Er valt de komende jaren dan ook veel asbest op
te ruimen”.

NIET OVERDRIJVEN
Aandacht voor de asbestproblematiek is volgens
Haaksman volledig op zijn plaats. “In theorie kan
één verkeerde vezel daadwerkelijk leiden tot een
ongeneeslijke ziekte. Aan de andere kant moet het
gevaar ook niet worden overdreven. Door middel
van de juiste, professionele aanpak voorkom je
dat asbest een gevaar voor de volksgezondheid
oplevert.”

Marcel Haaksman: “Het asbestrisico is in de loop der jaren niet echt groter geworden. Wel is het inzicht bij betrokkenen gegroeid en is bij een
ieder, de overheid incluis, het risicobewustzijn toegenomen.”

Het risico is volgens hem in de loop der jaren
ook niet echt groter geworden. “Wel is het
inzicht bij betrokkenen gegroeid en is bij een
ieder, de overheid incluis, het risicobewustzijn
toegenomen, al worden in het particuliere
segment de risico’s nog wel eens gebagatelliseerd.
Daar komt bij dat door de betreffende
overheidsinstanties (SZW, RUD, Milieuinspectie) er intensiever wordt gecontroleerd
op naleving van de wet- en regelgeving rondom
asbest. Ook is er veel meer media-aandacht
voor de asbestproblematiek gekomen, wat de
duidelijkheid voor burgers eerlijk gezegd niet altijd
ten goede komt.”

Asbest is ‘hot’. Je hoeft de krant maar open te slaan, de berichtgeving op radio,
WET- EN REGELGEVING AANGESCHERPT
TV en internet te volgen of er valt wel iets te lezen over dit onderwerp. Marcel
De Gezondheidsraad heeft enkele jaren
Haaksman, operationeel manager asbest bij Holland Herstel Groep BV (voorheen geleden een rapport uitgebracht waarin werd
Ureco), snapt die aandacht wel. “Asbest is een gevaarlijk goedje dat je niet
geconcludeerd dat asbest schadelijker is dan
tot dan toe werd gedacht en dat er onvoldoende
moet onderschatten. Aan de andere kant hoeft asbest, mits in goede staat of
preventief werd gewerkt. Op basis hiervan zijn
goed doordacht en professioneel gesaneerd, geen gevaar voor de gezondheid
de regels verder aangescherpt. Halverwege vorig
op te leveren.” Volgens hem moeten bedrijven en verzekeraars mede door de
jaar werden de zogeheten grenswaarden voor
aangescherpte wet- en regelgeving de komende jaren wel rekening houden met een blootstelling aan asbest verlaagd. In het verleden
aanzienlijke toename van het aantal asbestsaneringen als gevolg van calamiteiten mochten er bijvoorbeeld voor ‘witte asbest’
en met fors hogere saneringskosten.
(Chrysotiel) 10.000 asbestvezels per kubieke meter
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aanwezig zijn in de omgevingslucht, terwijl dat er
in de nieuwe wetgeving slechts 3.000 mogen zijn.
Voor de overige (meer schadelijke) asbestsoorten
(Amfibole) geldt in etappes een verlaging naar 300
vezels per kubieke meter lucht. Daarnaast dient in
2024 van alle gebouwen in Nederland asbest van
daken te zijn verwijderd.
Wat betekent dat in de praktijk? Haaksman.
”Het zal duidelijk zijn dat door die lagere
grenzen de aanwezigheid van asbestvezels
in de lucht sneller als gevaarlijk word
bestempeld, wat uiteraard gevolgen heeft op de
asbestverwijderingswerkzaamheden en daarmee
voor de (sanerings)kosten en schadelast. Zo zullen
er zeker meer asbestonderzoeken, -inspecties en
saneringen komen. Bovendien zullen door nieuwe,
nóg meer nauwkeurige en meer geavanceerde
onderzoeksmethodieken de kosten ervan
duurder worden, de doorlooptijden langer en de
eindcontroles op het uitgevoerde saneringswerk
strenger. De verwachting is dat voor bedrijven en
(overheids-)instanties daardoor de kans op een
aansprakelijkheidsstelling toeneemt als gevolg
van bijvoorbeeld een onjuiste verwijdering (door
niet gecertificeerde bedrijven) of een blootstelling
aan een te hoge concentratie asbestvezels in het
werkveld.

“ASBEST HOEFT, MITS IN GOEDE STAAT OF GOED DOORDACHT
EN PROFESSIONEEL GESANEERD,
GEEN GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID OP TE LEVEREN”

MEER SPECIALISMEN
Haaksman verwacht dat de genoemde wettelijke
veranderingen zullen leiden tot een grotere vraag
naar specialistische, professionele ondersteuning
en dat meer bedrijven zich zullen gaan
specialiseren in asbestsanering. “Ook kan ik het
me voorstellen dat verzekeraars bij de acceptatie
van verzekeringen een asbestinventarisatierapport
gaan eisen. Dat is positief. Aan de andere kant
sluit ik niet uit dat door de aangescherpte regels,
meer toezicht en hogere saneringskosten het
illegaal storten van asbest wel eens een vlucht kan
nemen, zeker in het particuliere segment.”
Dat in 2024 volgens de nieuwe regels alle daken
van panden asbestvrij moeten zijn,
noemt Haaksman een lovenswaardig streven.
Maar bij de praktische uitvoering en haalbaarheid
plaatst hij grote vraagtekens. “Er zijn in ons land
daarvoor simpelweg te weinig gecertificeerde
saneringsbedrijven. Ook vraag ik me af of het
financieel haalbaar is, want de saneringskosten
zijn fors.”

RISICO NIET ONDERSCHATTEN
Tot slot, welke adviezen zou je willen meegeven
aan de zakelijke
verzekeringsbranche en de daarin actieve
partijen en verzekerde bedrijven? “Onderschat
de asbestproblematiek niet, zorg daarnaast voor
voldoende kennis in eigen huis of laat je bijstaan
door een specialist op dit vlak”, aldus Haaksman,

volgens wie verzekeraars er met het oog op de
wettelijke veranderingen en verwachte hogere
saneringskosten en schadelast goed aan doen hun
bestaande verzekeringsoplossingen eens tegen het
licht te houden.
De asbestdeskundige pleit nadrukkelijk voor
een stringente controle en toezicht door
de verzekeringsbranche op de uitgevoerde
saneringswerkzaamheden. “Ook met het oog op
een mogelijke aansprakelijkheidsclaim achteraf.

Daarnaast kan duidelijke communicatie veel
onrust en emoties wegnemen. Er is nu eenmaal
bij veel burgers sprake van onbekendheid met
de materie.” Hij spreekt uit ervaring. “Neem het
voorbeeld van Roermond van eind vorig jaar.
Daar heeft de schade-expert het probleem op
waarde ingeschat en mede daardoor zijn snel de
juiste maatregelen getroffen. Weliswaar waren
de saneringskosten fors, maar zijn door de
inspanningen wel beperkt gebleven.” <

EVEN WAT CIJFERS
•

Asbest is toegepast in meer dan 3.500 verschillende producten;

•

In 1993 zat asbest nog in 80% van alle gebouwen en installaties in ons land en in 2005 nog in
70% van alle gebouwen en installaties die vóór 1993 zijn gebouwd;

•

Ons land telt 500 miljoen kilo aan asbesthoudend materiaal;

•

In Nederland is 36 miljoen m2 asbestcement in omloop en één miljoen m2 asbesthoudende
vloerbedekking;

•

Jaarlijks komen in ons land tussen de 800 en 1.200 mensen om het leven door
asbestgerelateerde ziektes, zoals mesothelioom (buik- en longvlieskanker). Ter vergelijking:
vorig jaar stierven 570 mensen in het verkeer.
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‘De Stelling!’, zo luidt de titel van deze rubriek. Hierin wordt – het woord zegt
het al - een standpunt voorgelegd aan personen binnen en buiten de zakelijke
verzekeringsmarkt. De stelling luidt dit keer: ‘Brand is niet complex; het brandt
wel of het brandt niet!’ Op deze pagina’s treft u de mening aan van zeven personen
die in hun werk als makelaar, verzekeraar, expert of advocaat te maken hebben
met risico’s en/of schades op brandgebied.
IN DE BASIS KLOPT DE STELLING WEL,
MAAR HET WORDT COMPLEXER
Bij het horen
van de stelling
moet Ernst-Jan
Henkelman,
director Property,
Engineering &
Cyber bij Marsh
Nederland, even
lachen. “Daarmee
Ernst-Jan Henkelman
kun je alle kanten
op!” Om vervolgens te antwoorden met: “In de
basis klopt de stelling, zeker het tweede deel
ervan: het brandt wel of het brandt niet! Bij het
eerste deel van de stelling zou ik echter enkele
kanttekeningen willen plaatsen.”
Hij licht zijn standpunt als volgt toe: “In de eerste
plaats is de brandpolis inmiddels meer dan een
verzekering tegen het brandrisico alleen. Zo zijn
bijvoorbeeld ook schade door storm, inbraak en
waterschade meeverzekerd. Daarnaast is de wereld
om ons heen complexer geworden dan voorheen.
Mede ingegeven door compliance en wetgeving
(zorgplicht) in binnen- en buitenland.”
Op de vraag of de brandmarkt verworden is tot een
commodity, antwoordt Henkelman: “Ik begrijp
dat in zekere zin wel, want de verzekeringsmarkt
is al jaren ‘zacht’ en de door vraag en aanbod
gedreven factor prijs is bij het merendeel
van de verzekerde bedrijven nog steeds een
belangrijke driver. Toch vind ik het te ver gaan
om de brandpolis een commodity te noemen. Als
makelaar zie ik het als taak maatwerk te leveren en
geen massa-geproduceerd en ongespecialiseerd
product.”

BRAND IS ZO COMPLEX
ALS DE BEHOEFTE VAN DE KLANT
“In de basis is een brand niet zo ingewikkeld. Je
hebt drie componenten nodig: brandstof, zuurstof
en een ontstekingsbron. Op basis daarvan kun je
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als verzekeraar een redelijke inschatting maken
hoe groot binnen een bedrijf de kans op schade is.
De ‘kale’ brandverzekering van weleer is er echter
niet meer. Er vinden meer en meer combinaties
plaats met andere dekkingen, zoals bijvoorbeeld
voor aardbeving, machinebreuk en cyber, met
alle hun specifieke aandachtspunten. Dat heeft
de brandpolis door de jaren heen tot een complex
verzekeringsproduct gemaakt”, vindt Maartje
in ’t Groen, senior property underwriter bij AIG
Europe Limited.
Natuurlijk zijn
er volgens haar
ook brandrisico’s
waarvoor
eenvoudige
verzekeringsoplossingen zijn
te vinden, zoals
voor kantoren.
Maartje in ’t Groen
“Dat is voor onze
portefeuille maar een klein percentage. Het
overgrote deel is als complex te bestempelen
en 10 tot 20% zelfs als zeer complex, zeker bij
internationale programma’s. Je hebt te maken
met lokale verschillen in verzekeringsmarkten
en wet- en regelgeving en soms ook met captives
met hun eigen aanpak. Hoe complex kun je het
maken?”, stelt In ’t Groen, die daarnaast wijst
op het groeiende ketenrisico. “Bedrijven worden
steeds afhankelijker van hun toeleveranciers, met
alle mogelijke risico’s van dien voor productie en
levering. De aardbeving in Japan heeft aangetoond
hoe groot het supply chain-risico is: vrijwel de
gehele autobranche kwam zonder een bepaalde
lak te zitten. Kortom, brand is zo complex als de
behoefte van de klant.”

SCHADE IS DE LAKMOESPROEF
VOOR DE BRANDPOLIS
In de markt wordt de brandverzekering door
menigeen gezien als een simpel product,
als een soort commodity. Volgens Raymond
Bothof, vakgroepmanager Brand Zuid bij

Lengkeek Expertises, wordt daarmee deze
verzekeringsbranche tekort gedaan. “Als (bedrijfs)
schade-expert ervaar ik juist bij een schade
het belang van de afgesloten verzekering. Is
de verzekeringsdekking toereikend? Zijn de
verzekerde bedragen wel juist? Kortom, is het
bedrijf voldoende verzekerd? Als je als branche
wilt laten zien dat je ertoe doet, dan is de
schaderegeling daartoe de lakmoesproef.”
Hij onderkent dat
het verzekeringsproces op zich niet
complex is. “Het
is een zaak van
kansberekening.
Brand is en blijft
natuurlijk een
onzeker voorval,
Raymond Bothof
maar op basis van
de statistieken na eventueel een risico-inspectie
weet je dat er op het totaal aantal polissen in
de portefeuille gemiddeld bij een x percentage
een schade voordoet. Daar wordt de premie op
afgestemd. Maar zoals gezegd, als er eenmaal
een schade is, is het vaak niet zo eenvoudig. Geen
bedrijf is immers hetzelfde en ook geen schade
is identiek. Je hebt te maken met verschillende
waarderingen en materiële belangen, maar
ook geregeld met gevolgschade als gevolg
van een gehele of gedeeltelijke proces- of
bedrijfsonderbreking. Hoe houd je na een schade
je hoofd boven water? Dat is in eerste instantie de
uitdaging voor de verzekerde, maar ook voor de
verzekeringsbranche.”

TOTALE ONZIN
‘Totale onzin’.
Dat is de niets
aan duidelijkheid
te wensen
overlatende
reactie van Mark
Ripmeester,
advocaat bij Backx
& Ripmeester
Mark Ripmeester
Verzekeringsadvocaten, op de stelling. “Als we kijken naar de
schadedossiers die wij ter behandeling krijgen,
dan zou je bijna gaan denken dat elke schadeclaim
bij verzekeraars vragen oproept en dat er volgens
hen daarbij steevast wat mis is. Al hebben wij door
ons werk mogelijk een wat gekleurd beeld van

Brand is niet complex;
het brandt wel of het brandt niet!
de branche, omdat wij, uitsluitend werkend voor
verzekerden, door de aard van ons werk als een
soort ‘afvoerputje’ van de verzekeringsbranche
fungeren. Elk schadedossier dat op ons bureau
belandt, is dan ook per definitie complex en
ontaardt regelmatig in een soort wedloop met (de
juristen van) verzekeraars.”
Ripmeester wijst daarbij niet zozeer naar de
schadebehandelaars, maar vooral naar de door
verzekeraars ingeschakelde onderzoekbureaus.
“Een schadebehandelaar is zo goed als de som van
de informatie die hem of haar wordt aangereikt
door onderzoekers. Hun rapporten zijn vaak
onder de maat, waardoor we hun bevindingen bij
de rechter regelmatig onderuit kunnen halen.”
Ook zegt de advocaat meer dan eens de indruk
te hebben dat onderzoekers gericht op zoek
gaan naar uitsluitingen in de polisclausules en
verzekerden bij schade proberen te ontmoedigen.
“Al heb ik wel het idee dat mede door de komst
van een onderzoeksbureau dat uitsluitend
voor gedupeerden optreedt de verhouding met
verzekeraars wat meer in balans is.”

VEEL MEER DAN EVEN EEN PRIJS
NEERLEGGEN
Gevraagd naar
een reactie op de
stelling, is Johan
Weijer, senior
acceptatiespecialist
Brand bij Delta
Lloyd, stellig
en resoluut. “Ik
ben het absoluut
Johan Weijer
oneens met de
stelling. De brandpolis is in mijn ogen wel degelijk
een complex verzekeringsproduct, dat bovendien
om maatwerk vraagt.”
Hij licht zijn mening als volgt toe: “In de
eerste plaats is geen bedrijf hetzelfde. Elke
onderneming heeft zijn eigen manier van werken,
bedrijfsprocessen en technieken, Daardoor
verschillen ook de risico’s die men loopt sterk
van elkaar. Als verzekeraar is het onze taak de
risico’s van een bedrijf in kaart te brengen en te
analyseren, de (mogelijke) ontstekingsbronnen
identificeren en een inschatting te maken van de
schadekans en schadeomvang in verschillende
scenario’s.”

Volgens Weijer moet je daarbij veel factoren
in ogenschouw nemen. “Zo zul je veel verder
moeten kijken dan alleen naar het brandrisico.
Het inbraakrisico bijvoorbeeld, of de kans
dat er schade ontstaat aan bijvoorbeeld
bedrijfspanden en inventaris als gevolg van
storm en/of wateroverlast. Zeker gezien de
veranderende klimatologische omstandigheden
is dat een groeiend risico. Denk bijvoorbeeld aan
wateraccumulatie op platte daken. Ook daarnaar
moet je kijken en met verzekerde bedrijven en
de makelaar proberen afspraken te maken over
preventieve maatregelen om de kans op schade
zoveel mogelijk te reduceren. Resumerend, bij
een brandverzekering komt veel meer kijken dan
alleen ‘even’ een premie neerleggen.”

BEDRIJFSSCHADE-ASPECT WORDT ZWAAR
ONDERBELICHT
Frank de Graaf,
manager corporate
risk bij Kröller
Boom, is ‘het zeker
niet eens’ met de
stelling. “Op het
eerste gezicht lijkt
een brandpolis
wellicht een
Frank de Graaf
simpel product.
Het is duidelijk wat er onder de dekking wordt
verstaan en de meeste oorzaken lijken gedekt. In
de praktijk blijkt de brandverzekering allesbehalve
een eenvoudig product te zijn, zowel bij de
acceptatie – het analyseren van de vele risico’s –
maar vooral bij schade.”
Hij licht toe: Bij schade leert de praktijk dat
niet alles zo goed is geregeld als gedacht. Er is
bijvoorbeeld sprake van onderverzekering, omdat
de verzekerde sommen niet (meer) overeenkomen
met de werkelijke waarden, of van een niet gedekt
voorval. Met alle mogelijke gevolgen van dien voor
verzekerden.”
De grootste omissie vormt volgens hem de
aandacht voor bedrijfsschade. “Dat aspect
wordt zwaar onderbelicht, zowel bij makelaars,
verzekeraars als de relatie zelf. Ik wijt dat
vooral aan een gebrek aan kennis. Veel klanten
denken voldoende verzekerd te zijn bij een
uitkeringstermijn van 52 of 104 weken. Daarbij
realiseren zij zich niet of nauwelijks dat klanten
na een calamiteit naar een concurrent stappen en

vaak niet meer terugkomen als het gedupeerde
bedrijf weer ‘in business’ is. Veel bedrijven
komen een forse brand dan ook niet meer te
boven. Vanuit de verzekeringsbranche zouden
bedrijven meer gewezen moeten worden op de
noodzaak van een goed doordacht en toereikend
bedrijfscontinuïteitsplan. Dat gebeurt nog steeds
veel te weinig.”

WAS HET MAAR ZO SIMPEL
“Was het in de
dagelijkse praktijk
maar zo simpel.”
Dat was voor
Tanja DeJong,
brandschadeexpert bij EMN
Expertise, de
eerste spontane
Tanja DeJong
reactie die bij
haar opkwam bij het horen van de stelling. “Ook
al staat in de (beurs)polisvoorwaarden duidelijk
omschreven wat er precies onder ‘brand’ wordt
verstaan en welke evenementen gedekt zijn of niet,
vooral bij een schade blijkt een en ander lang niet
even duidelijk te zijn.”
Volgens haar vindt de stelling zeker bijval bij
gedupeerden. “Voor hen is er bij een (brand)
schade meestal geen discussie: het brandt in
hun ogen wel of het brandt niet. De realiteit van
alledag is soms echter anders. Onze taak als
schade-expert is het achterhalen wat de oorzaak
en de financiële gevolgen van een brandschade
zijn. Soms is de oorzaak niet altijd even duidelijk
en is nader onderzoek wenselijk of noodzakelijk
en soms besluit de verzekeraar mede op basis van
het expertiserapport dat er geen sprake is van een
gedekt evenement.”
Meerdere factoren kunnen bij die beslissing een
rol spelen. “Aangezien de polisvoorwaarden
grotendeels vergelijkbaar zijn, dient voor een
verzekeraar een goede schaderegeling meer
en meer als middel om zich in positieve zin te
onderscheiden van de concurrentie. Een goede
communicatie naar alle betrokken partijen toe
is dan ook essentieel. Zeker voor ons als schadeexpert, omdat wij bij een schade vaak fungeren als
spin in het web.”
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De nieuwe brandregresregeling 1,5 jaar na invoering:

DE VERWACHTE PROBLEMEN
ZIJN TOT DUSVER UITGEBLEVEN
In 2012, maar vooral in 2013 was de aangekondigde komst van de nieuwe
Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) één van de hot topics in de zakelijke
verzekeringsmarkt, zo niet hét onderwerp van discussie. Voor- en tegenstanders
kruisten op menig platform verbaal flink de degens met elkaar en er ging geen
maand voorbij of er werd wel een lezing, congres, seminar of workshop over de
nieuwe regeling georganiseerd.
Anderhalf jaar na de invoering van de BBr 2014
is deze andermaal het onderwerp van gesprek
in een groepsinterview met makelaars Arnold
Klapwijk (MontClair Groep) en Ton Stalenhoef
(Meijers) en de verzekeraars Richard Oets (Delta
Lloyd) en Ron Verhulsdonck (ACE Group). Over
één ding zijn de voor- en tegenstanders het met
elkaar eens. Van de alom voorspelde en verwachte
commotie en problemen is tot dusver weinig te
merken. Of zoals één van hen het verwoordt: “Het
kabaal van destijds staat in schril contrast met
de betrekkelijke stilte rond de regeling sinds de
invoering.”
Wat eraan vooraf ging. De wet geeft verzekeraars
het recht van verhaal, maar daarvan is altijd
beperkt gebruik gemaakt. De Nederlandse
(brandverzekerings)markt kende enkele decennia
een voor Europese begrippen unieke regeling.

Zo vond er al sinds vele decennia geen regres op
particulieren plaats en bleef het verhalen van schade
op niet-particulieren, zoals bedrijven, beperkt tot
schades tussen 2.500 en 500.000 euro, tenzij er
sprake was van opzet van de verzekerde.
Toch was men, vooral in verzekeraarskringen, niet
unaniem te spreken over de toenmalige versie van
de Brandregresregeling (BBr 2000). Die onvrede
werd mede ingegeven door de ontstane ongelijke
positie (ontbreken van een level playing field) tussen
enerzijds verzekeraars die waren aangesloten bij het
Verbond van Verzekeraars – en opereerden volgens
de BBr 2000 – en anderzijds de maatschappijen
die geen lid waren van de verzekeraarsorganisatie,
onder wie buitenlandse verzekeraars, en die zich
daarom niet aan de betreffende regresregeling
hoefden te houden. Vanuit het Verbond is toen,
mede op instigatie van enkele verzekeraars, in
2012 het voorstel gelanceerd om de toenmalige
regeling te handhaven voor particulieren, maar deze
vanaf 1 januari 2014 niet langer van toepassing te
laten zijn op de zakelijke markt. Een voorstel dat –
eufemistisch gezegd – niet onopgemerkt bleef en de
gemoederen tussen marktpartijen meer dan een jaar
lang danig heeft beziggehouden.

niet-leden van het Verbond velen een doorn in het
oog. De laatste groep kon schades ook boven de
vijf ton verhalen, de bij het Verbond aangesloten
verzekeraars niet. Bij de nieuwe brandregresregeling
is dat level playing field er nu wel.”
Oets noemt ‘een ander niet onbelangrijk punt’. “Als
brandverzekeraars vinden we het belangrijk dat er
een (financiële) prikkel moet zijn voor bedrijven –
denk aan schilders/lassers/dakdekkers/elektriciens
- om méér aan preventie te doen. In de oude
regeling was die er klaarblijkelijk onvoldoende.
Bij grove nalatigheid of onzorgvuldigheid was de
regresmogelijkheid gelimiteerd tot die vijf ton en
kon de oneerlijke situatie zich voordoen dat de
‘brandverzekerde’ dan op een hogere brandpremie
‘getrakteerd’ zou kunnen worden door de fout van
een ander. Zoals bijvoorbeeld dakdekkers die met
een lasbrander onderhoud plegen aan een pand
en dan verzuimen om tot minimaal twee uur na
beëindiging van de werkzaamheden verplicht ter
plekke te blijven om te controleren of er niet ergens
nog wat smeult. Daar zit vaak een schadeoorzaak en
is dus eenvoudig te voorkomen. Die twee uur weegt
dan niet op tegen enkele miljoenen aan schade,
dunkt mij.”

ONGELIJKE CONCURRENTIE EN PREVENTIEPRIKKEL

Richard Oets: “Als brandverzekeraars vinden we het belangrijk dat
er een ( financiële) prikkel moet zijn voor bedrijven om méér aan
preventie te doen. In de oude regeling was die er klaarblijkelijk
onvoldoende.”
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“Waarom was een nieuwe brandregresregeling
nodig?”, zo luidde de eerste vraag aan de vier
gesprekspartners. Aangezien het idee voortkwam
‘uit de boezem’ van verzekeraars, is het woord als
eerste aan hen. Verhulsdonck pakt de handschoen
op. “Vooropgesteld, ook ik vond de bestaande
regeling op zich een goede, maar inmiddels wat
gedateerd. De regeling stamt uit een periode dat de
Nederlandse verzekeringsmarkt zich vooral beperkte
tot de verzekering van Nederlandse risico’s en er niet
of nauwelijks sprake was van captives, internationale
programma’s en werken op basis van Freedom of
Service. Die zaken konden bij de oude regeling voor
(juridische) problemen zorgen. Bovendien was de
ongelijke concurrentiepositie tussen de leden en

Ron Verhuldsdonck: “De ongelijke concurrentiepositie tussen de
leden en niet-leden van het Verbond was velen een doorn in het
oog. De laatste groep kon schades ook boven de vijf ton verhalen,
de bij het Verbond aangesloten verzekeraars niet. Bij de nieuwe
brandregresregeling is dat level playing field er nu wel.”

ANDERE MENING
De makelaars zijn een andere mening toegedaan.
Klapwijk: “De voormalige brandregresregeling was
uniek en enig in zijn soort, werd goed ontvangen
bij betrokken partijen in binnen- en buitenland en
functioneerde naar behoren. Een Engels gezegde
luidt: Dont’fix what ain’t broken’. In mijn ogen
was er dan ook geen enkele plausibele reden om
de regeling aan te passen. Verzekeraars voeren
daarvoor onder meer oneerlijke concurrentie
als argument aan, maar daarvan heb ik in de
praktijk eerlijk gezegd nooit iets gemerkt. Maar de
aangesloten verzekeraars dus wel!”
Stalenhoef valt hem bij: “De vervuiler betaalt,
onzorgvuldig handelen en het ontbreken
van een level playing field. Dat waren de drie
redenen van verzekeraars om de bestaande
brandregresregeling aan te passen. Alleen bij de
laatste hebben ze volgens mij een punt; bij die
twee andere argumenten niet”, stelt de Meijersdirecteur nadrukkelijk, die daarnaast wijst op een
praktisch probleem voor de adviespraktijk. “Het is
verdraaid lastig om klanten in de nieuwe situatie
te adviseren omtrent de te verzekeren limiet. Niet
in de laatste plaats doordat veel klanten geen
optimaal beeld hebben van de gevaren die op hen
af kunnen komen.” Hij krijgt hierbij bijval van
verzekeraarszijde. “Daar heb je zeker een punt. Aan
de andere kant is natuurlijk elke limiet op een AVB
per definitie arbitrair en kent deze zijn beperkingen,
zelfs een verzekerde som van 100 miljoen euro”,
benadrukt Oets.

IMPACT GROOT
Wat is de impact van de nieuwe brandregresregeling

Ton Stalenhoef: “Ik zie tot nu toe weinig effect van de BBr 2014 en
zie eerlijk gezegd ook niet dat bedrijven hierdoor zorgvuldiger zijn
gaan handelen dan voorheen om de kans op schade te reduceren.
Voor ons had de regeling dan ook niet hoeven te worden aangepast,
al kan ik er inmiddels wel mee leven.”

(geweest) voor de dagelijkse praktijk van makelaars,
verzekeraars en verzekerde bedrijven? “Die was
best groot”, vinden de vier, de beide makelaars
voorop. ”We hebben in een betrekkelijk korte
tijdspanne een enorme exercitie moeten uitvoeren
om onze portefeuille door te lichten, onze klanten
te informeren en voor flink wat klanten de
lopende verzekeringen aan te passen. De periode
waarbinnen het advies moest worden gegeven
was te kort ”, aldus Stalenhoef, die van mening
is dat verzekeraars zich hierbij in het algemeen
netjes hebben opgesteld. “De hogere limieten zijn
doorgaans geaccepteerd met een marginale premieaanpassing of zelfs zonder premieopslag.”
Klapwijk wijst ook op de geringe tijd die het
intermediair werd gegeven tussen het moment dat
verzekeraars de aanpassing bekend maakten en
het tijdstip waarop de nieuwe regeling van kracht
werd: 1 januari 2014. “Daar hebben, net als wij,
veel collega’s grote moeite mee gehad. Daardoor
hebben wij als intermediair in betrekkelijk korte
tijd mede in het kader van onze zorgplicht veel tijd
en energie moeten steken in het informeren van
onze zakelijke klanten over de veranderingen en de
mogelijke gevolgen daarvan voor hun bedrijf. Voor
veel verzekerden heeft de aanpassing een grotere
aansprakelijkheid met zich meegebracht, waardoor
wij onze klanten in voorkomende gevallen hebben
moeten adviseren de verzekerde limieten te
verhogen.”

WEINIG REGRESZAKEN
Hoe kijken de verzekeraars terug? Verhulsdonck:
“Het was voor ons ook een spannende periode, al
was de drukte bij ons beduidend minder dan bij het
intermediair. Ik heb me eerlijk gezegd wel enige
zorgen gemaakt of zij gezien de korte tijdspanne
erin zouden slagen hun klanten goed en tijdig te
informeren over de veranderingen. Daarin is het
intermediair naar mijn mening in het algemeen
goed geslaagd. Een prima prestatie.”
Oets zegt met plezier terug te denken aan de vele
voorlichtingsbijeenkomsten, die hij samen met
Verbondsmedewerker Marko van Leeuwen heeft
gehouden tijdens ‘een ronde door het land’. “Het
waren boeiende bijeenkomsten waarin pittig werd
gediscussieerd met vooral vertegenwoordigers van
het intermediair.”
Zowel de beide makelaars als de twee verzekeraars
hadden wel verwacht dat de invoering van de BBr
2014 zou hebben geleid tot meer regreszaken dan
zich in werkelijkheid hebben voorgedaan. Oets:
“Ik heb voor dit gesprek een informeel belrondje
gemaakt langs de grotere brandverzekeraars
en kom gemiddeld niet verder dan hooguit
een handjevol verhaalzaken per maatschappij,
waarvan het bij zeker de helft bovendien lastig
blijkt om ‘grove onzorgvuldigheid’ aan te kunnen
tonen. Kortom, het kabaal rond de nieuwe
brandregresregeling vóór 2014 staat in schril

Arnold Klapwijk: “Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat
verzekeraars tot dusver nauwelijks regreszaken hebben. Ik heb een
donkerbruin vermoeden dat zij hun kruit droog houden. Om wat
voor reden dan ook.”

contrast met de betrekkelijke stilte en het geringe
aantal problemen nadien.” Volgens Verhulsdonck
was het vooraf vooral een beetje koffiedik kijken.
“Niemand wist echt wat je ervan zou kunnen
verwachten, al had ook ik op meer regreszaken
gerekend. Waarom die er niet zijn gekomen? Ik heb
er niet echt een verklaring voor.”

KRUIT DROOG HOUDEN
Klapwijk zegt hogelijk verbaasd te zijn over het
geringe aantal verhaalacties. “Ik kan me eerlijk
gezegd niet voorstellen dat verzekeraars tot
dusver nauwelijks regreszaken hebben. Ik heb
een donkerbruin vermoeden dat zij hun kruit
droog houden. Om wat voor reden dan ook”,
aldus de makelaar, volgens wie tot dusver nog
steeds niet is gebleken dat aanpassing van de
brandregresregeling nodig was. “Als makelaar
hebben wij er tot dusver geen nadeel van gehad,
met uitzondering dan van het vele extra werk
in het voortraject. Aan de andere kant hebben
ook verzekeraars er geen voordeel uit gehaald.
Terugdraaien zou mooi zijn, maar dat is eerlijk
gezegd niet echt een realistische gedachte.”
Ook Stalenhoef ziet tot nu toe weinig effect van
de BBr 2014. “Ik zie eerlijk gezegd ook niet dat
bedrijven hierdoor zorgvuldiger zijn gaan handelen
dan voorheen om de kans op schade te reduceren.
Voor ons had de regeling dan ook niet hoeven
te worden aangepast, al kan ik er inmiddels wel
mee leven.” Oets hierover: “Ik ben nu eenmaal
optimistisch ingesteld. Ik heb dan ook goede hoop
dat de nieuwe regeling een positief effect zal hebben
op het risicobewustzijn en de preventieactiviteiten
bij bedrijven. Een klant moet natuurlijk geen brand
willen hebben.” Een statement dat bij Stalenhoef de
uitspraak ontlokt: “Ik heb wel eens iemand horen
zeggen dat hoop uitgestelde teleurstelling is.” <
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Klant ALK tevreden over hulpverlening Stichting Salvage na brand:

“HET IS IN ZO’N HECTISCHE SITUATIE BUITENGEWOON
PRETTIG DAT JE ER NIET ALLEEN VOOR STAAT”
Sinds de oprichting in 1986 heeft de Stichting Salvage na brand hulp geboden aan ruim 100.000 gedupeerden, onder wie
tienduizenden bedrijven. In onderstaand artikel een recent voorbeeld van hoe ‘Salvage’ door snel en kordaat optreden en de
juiste aanpak de gevolgschade van een brand in Lelystad bij ALK, een internationaal farmaceutisch productiebedrijf, fors
heeft weten te beperken. Opgetekend uit de mond van Salvagecoördinator Gert-Jan Schram en tevreden klant Marian de
Vries.
was, kon ik niet met de verzekeraar overleggen. Samen met Marian de Vries
heb ik een plan van aanpak opgesteld. Vanwege het vele RVS-materiaal en
kostbare elektronische apparatuur heb ik meteen een chloridemeting laten
uitvoeren op de kans op corrosie. Omdat voor de bedrijfswerkzaamheden
een optimale luchtkwaliteit van cruciaal belang is, hebben we daarbij ook
naar het luchtbehandelingssysteem gekeken. Daarnaast heb ik de producten
die klaar waren voor verzending in veiligheid kunnen stellen en meteen een
tweetal reconditoneringsbedrijven ingeschakeld. Ook heb ik de ruit, die door
de brandweer was ingeslagen vanwege de rookontwikkeling binnen het pand,
laten afschotten.”

TEVREDEN KLANT

Schram, werkzaam als schade-expert bij VIDI Expertise, is één van de 138
Salvagecoördinatoren die in wekelijkse piketdiensten en verdeeld in regionale
werkgebieden namens verzekeraars in het gehele land 24/7 paraat staan om
in geval van een melding direct naar de plek des onheils toe te gaan om aan
gedupeerde particulieren en ondernemers ‘Eerste hulp na brand’ te verlenen.
“Het is dynamisch en dankbaar werk, doordat je meteen na een brand de
hulpverlening aan gedupeerden in gang kunt zetten.”

‘KEUKENBRAND’
In de tweede week van juli kreeg Schram rond zes uur een melding van ‘een
keukenbrand’ bij ALK in Lelystad. Drie kwartier later was hij ter plekke. “Ik
dacht op basis van de melding aan een brand in de bedrijfskantine, maar
het bleek een brand te zijn in een grote vaatwasmachine in de spoelkeuken
van het bedrijf. Bij mijn aankomst zag ik mede door de rook- en roetschade
meteen dat de impact beduidend groter was en dat er snel actie moest worden
ondernomen om de (gevolg)schade zoveel mogelijk te beperken.”
Marian de Vries, bij ALK werkzaam als operationeel manager productie,
vertelt: “Bijna aan het eind van de middag rook een collega een brandlucht.
We zijn daarnaar op zoek gegaan en ontdekten dat de spoelmachine voor
laboratoriummateriaal in brand stond. Mijn collega, een BHV-er, pakte
meteen een brandblusser en heeft daarmee de brand geblust. Vervolgens heeft
de brandweer nageblust en de machine naar buiten gesleept. De brandweer
vroeg vervolgens of we nog behoefte aan ‘Salvage’ hadden. ”Daar had ik
zelf geen ervaring mee, maar wel van gehoord. Achteraf ben ik heel blij dat
ik ze heb laten komen. Ik heb er veel steun aan gehad, net als later van de
schade-expert.”

AANPAK
Wat heeft u als Salvagecoördinator ter plekke kunnen doen? Schram: “Omdat
de directeur niet bereikbaar was en niemand wist waar het bedrijf verzekerd
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Na het eerste bereddingswerk draagt een Salvagecoördinator zijn
werkzaamheden over aan de schade-expert van de betrokken verzekeraar(s).
Wat het uiteindelijke effect is van zijn inspanningen, daar heeft hij geen
zicht op. Marian de Vries heeft dat wel. Zij kijkt met volle tevredenheid
terug op haar eerste ervaring met Salvage en op de samenwerking
met Salvagecoördinator Gert-Jan Schram. “Het is in zo’n hectische en
vervelende situatie buitengewoon prettig dat je er niet alleen voor staat.
Je kunt terugvallen op mensen die weten wat ze moeten doen en welke
specialistische bedrijven ze voor de reiniging van het pand, de apparatuur en
de luchtventilatiesystemen het beste kunnen inschakelen. Als ik zelf om acht
uur ’s avonds een schoonmaakbedrijf nodig had gehad, had ik niet geweten
welk bedrijf ik had moeten bellen en of ik ze zover had gekregen om direct
te komen. Nu waren er dezelfde avond al medewerkers bezig met de eerste
reinigingswerkzaamheden in het pand en de elektronische apparatuur om
vanwege de kans op corrosie verdere aantasting te voorkomen.”
Wat is het effect van de brand geweest? De Vries: “Feit is dat we door de
reinigingswerkzaamheden onze productieruimten enkele dagen niet hebben
kunnen gebruiken. Bovendien hebben we geheel volgens ons bedrijfsprotocol
onze clean rooms moeten schoonmaken, desinfecteren en valideren.
Desondanks hebben we geen productieachterstand opgelopen, maar was er
slechts sprake van een verlengde levertermijn. Met dank aan Salvage en de
schade-expert.” <

Young Professionals over de brandmarkt

“DE BODEM ZOU AL DRIE JAAR
GELEDEN BEREIKT MOETEN ZIJN”

V.l.n.r.: Dinesh Raghoenath, Ivo van der Snoek, Roos Jansen MA, Joep Naterop, Elise Dooijeweerd en Steven Verweij.

Op de 42e-etage van de Maastoren, de plek waar RSA zetelt,
wordt één ding al snel duidelijk. De Young Professionals die
hun visie op de brandmarkt geven, zijn stuk voor stuk super
ambitieus. Daarnaast zijn ze het met elkaar eens dat het
belangrijkste verschijnsel in de brandmarkt de moordende
concurrentie is. Mede doordat nieuwe verzekeraars
‘marktaandeel kopen’, is er soms sprake van ongekend lage
prijzen. “En dit terwijl al drie jaar lang geroepen wordt dat
de bodem zou zijn bereikt.”

verantwoordelijkheid nemen. Hij vindt het zorgelijk dat risicovolle
segmenten, zoals de hout, kunststof-, pallet- en afvalverwerkingsindustrie,
moeilijk verzekerd kunnen worden op de Nederlandse markt. “Wat als alle
partijen hun handen hiervan aftrekken? Misschien dat Lloyd’s hier dan nog
een rol in kan spelen, maar zover moeten we het als verzekeringssector niet
laten komen. De afvalverwerkingsindustrie is bijvoorbeeld een essentieel

In de brandmarkt zou in toenemende mate sprake zijn van pick and choosegedrag. Ook honderd procent-tekeningen zouden steeds vaker voorkomen.
Dit zet de traditionele coassurantiemarkt op de tocht, stelt brandspecialist
Joep Naterop (Concordia de Keizer). “Bovendien wordt de belangrijkste taak
van de makelaar om voor de klant het beste uit de markt te halen, daarmee
wel een hele uitdagende.” De makelaars zijn het erover eens dat goede
communicatie met de klant belangrijker is dan ooit. “Als partijen zich abrupt
uit de markt terugtrekken of een bepaald risico niet langer meer wensen te
verzekeren, kan dat een (zeer) onvoordelig prijseffect voor de klant tot gevolg
hebben. Als makelaar moet je de klant hier proactief op attenderen, zodat hij
daar eventueel niet volledig onverwacht mee wordt geconfronteerd.

MATE VAN VERZEKERBAARHEID
Senior Underwriter Ivo van der Snoek (Allianz) vindt het zeker in
de coassurantiemarkt van wezenlijk belang dat alle partijen hun

Dinesh Raghoenath (33) is Property Underwriting Trainee en druk bezig met het behalen van de benodigde
Wft-modules. Daarvoor werkte hij ruim vijf jaar aan de leven- en pensioenkant bij Aon. Hij stopte
vroegtijdig met de hbo-studies Financial Services Management resp. Fiscale Economie.
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Ivo van der Snoek (37) is Senior Underwriter Brandverzekeringen. In totaal werkt hij negen jaar bij
Allianz. Tussentijds maakte hij een kort uitstapje naar Aon waar hij zich met collectieve zorgverzekeringen
bezighield. Hij heeft zijn Branche Brand-diploma alsmede zijn Bachelor Management, Economics & Law
en Bachelor Real Estate.

van property daar waar het gaat om cyberrisico’s zijn schade aan data en
non-damage Business Interruption. Volgens Property Broker Steven Verweij
houdt dit de gemoederen binnen Aon zeker bezig. “Het is een vrij nieuw risico
waarvan de gevolgen niet volledig duidelijk zijn. Het is belangrijk hierop te
anticiperen en hiervoor verzekeringsoplossingen te bedenken.”
Moderne technieken is ook een issue dat binnen de kunstwereld de aandacht
heeft, aldus Roos Jansen (DEKRA). “Technieken als 3D-printing en
gebruik van nieuwe materialen als kunstharsen, doet de vraag rijzen wat dit
bijvoorbeeld voor de schade-expertise van kunst betekent. In hoeverre kunnen
objecten daardoor bijvoorbeeld makkelijk worden gereproduceerd en wat
betekent dat voor de verzekerde waarde?”
DEKRA heeft veel oog voor de ontwikkelingen in de markt. Zo heeft zij – met
oog op grote catastrofes (als tsunami’s en aardbevingen) – een vestiging
op Curaçao opgericht. Daarvandaan worden veel verzekeringszaken voor
de Caribische en Zuid-Amerikaanse markt geregeld. Bijkomend voordeel is
dat vanwege het tijdsverschil medewerkers aldaar de Nederlandse klant ook
eenvoudig in de avonduren kunnen bedienen, aldus Jansen.

NOG BETER WORDEN

Roos Jansen MA (34) heeft cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht gestudeerd waarna ze negen
jaar als taxateur bij Troostwijk/Apresa heeft gewerkt. Sinds twee jaar opereert zij als Expert Specialties en
Manager Art bij DEKRA Experts waarbij de combinatie van kunst/bijzonderheden in onder meer de sector
brand onder haar verantwoordelijkheid valt.

onderdeel van onze economie en daar moeten we met z’n allen ook naar
handelen en onze verantwoordelijkheid voor nemen.”
Volgens Property Broker Elise Dooijeweerd (Willis) behoren
woningcorporaties in de publieke sector inmiddels ook tot een moeilijk te
verzekeren segment. “Doordat de premie per eenheid berekend wordt, en het
schadeverloop over het algemeen slecht is, zien we dat verzekeraars er steeds
vaker moeite mee hebben om de eenheden tegen de huidige premies en eigen
risico’s te verzekeren.”
Daar waar het gaat om de verzekerbaarheid wordt uitvoerig stilgestaan bij
zowel de noodzaak van preventie als bij het belang van de risicobeoordeling
door de makelaar. Aangehaald worden de diverse checklists en protocollen
van de VNAB. En ook de garantieclausule van de Nederlandse Beurspolis
voor Uitgebreide Gevaren (NBUG) blijft niet onbesproken waarbij wordt
opgemerkt dat er al lang gesproken wordt over een herziening van deze polis.
De opstelling en mentaliteit van de klant ten aanzien van verzekeringen
zou in de afgelopen jaren niet veranderd zijn. Wel komt het volgens de
makelaars veel meer aan op het managen van verwachtingen en op duidelijke
communicatie. “We moeten de klant voortdurend duidelijk maken welke
risico’s hij loopt en wat de mogelijke impact van een schade kan zijn.”

Alle Young Professionals hebben dezelfde drijfveer, namelijk nog beter
worden in datgene wat ze ambiëren. Raghoenath: “Na gewerkt te hebben
aan de levenkant van het vak, voel ik me nu helemaal op m’n plek in de
coassurantiemarkt. Als trainee wil ik die spons zijn die zoveel mogelijk
kennis en kunde absorbeert. Volwaardig ‘underwriter’ worden is mijn doel.
Daarvoor ben ik nu bezig met m’n Wft-schade en daarna wil ik graag de
Brancheopleiding Brand volgen mits die dan nog bestaat.
Ook Dooijeweerd en Verweij geven aan deze brancheopleiding te willen gaan
volgen. “De vraag is wie de beste specialist gaat krijgen, Willis of Aon?”,
merken ze lachend op.
Naterop heeft er daarentegen juist voor gekozen om zijn functie van
brandspecialist te verruilen voor die van accountmanager. Na drie jaar spreekt
hem juist het directe klantcontact en de kennis van meerdere disciplines aan.
Van der Snoek geeft op zijn beurt aan graag een goede bijdrage te willen
blijven leveren aan de dynamische werkomgeving die de coassurantiemarkt
biedt. Daarbij benadrukkend dat het vooral een markt van co-partnerschip
moet blijven wat in het belang van de klant is. Hiervoor vindt hij het belangrijk
om zelf actief in contact te blijven met veel verschillende partijen, zoals

NIEUWE VRAAGSTUKKEN
Gevraagd naar andere onderwerpen die hoog op de agenda staan, antwoordt
Dinesh Raghoenath - Property Underwriter in wording - dat bij RSA
dakinstorting door water- en sneeuwdruk de aandacht heeft. “Dit risico is nu
gratis meeverzekerd, maar komt door het veranderende klimaat steeds vaker
voor waardoor dit nu ter discussie staat.
Daarop inhakend komt de vraag naar voren of verzekeraars een positieve
rol zouden kunnen spelen bij het thema duurzaamheid. De algehele
opvatting is dat dit meer voorbehouden is aan de overheid/politiek
daar de verzekeringsindustrie in essentie toch vooral een commerciële
markt is. “Groen ondernemen door bijvoorbeeld gebruikmaking van
zonnepanelen is vanuit het perspectief van de brandverzekeringsmarkt eerder
risicoverhogend.”
Andere nieuwe risico’s die worden genoemd in relatie tot de verzekerbaarheid
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Joep Naterop (27) studeerde Financial Services Management aan de Hogeschool Rotterdam. Na een stage
bij AIG en een beursmakelaar trad hij bij Concordia de Keizer in dienst. Na drie jaar als Specialist Brand
werkzaam te zijn geweest, is hij daar nu als accountmanager actief.

BORRELS

Elise Dooijeweerd (27) is Property Broker Placement bij Willis waarvoor ze twee jaar trainee was. In 2012
rondde ze haar Master Business Studies af en daarvoor haar Bachelor Financial Economics, beide aan de
Universiteit van Amsterdam.

makelaars, collega-verzekeraars en experts. Het bezoeken van (netwerk-)
bijeenkomsten levert hieraan een positieve bijdrage. Jansen zegt een
tweeledig doel na te streven. “Ik streef naar behoud dan wel verbetering van
de marktpositie van DEKRA. Daarnaast streef ik er persoonlijk naar om de
favoriete partner van partijen te zijn.”
Vaststaat dat eenieder zich verder wil bekwamen in kennis en kunde. En dat
iedereen een goede en proactieve gespreks- en vertrouwenspartner wil zijn
voor de voor hem/haar belangrijkste doelgroep.

KENNISDELING
Automatisch komt het gesprek op hoe kennis het best gedeeld kan worden.
Natuurlijk zijn er systemen om kennis binnen een organisatie op een
bepaalde manier vast te leggen. Niemand zegt echter over het juiste systeem
of de juiste methode te beschikken. Het is erg lastig te bepalen welke kennis
je voor jezelf houdt en welke kennis je moet delen en op welke manier. De
meeste kennis zit in de hoofden van mensen. Onderkend wordt dat dit een
zorgelijke ontwikkeling is aangezien de oudere generatie met pensioen gaat
en daarmee een hoop kennis verloren gaat. De oplossing heeft men hiervoor
niet, maar het feit is dat dit punt hoger op de agenda zou moeten worden
gezet.
In het verlengde daarvan wordt positief gesproken over kennisdeling daar
waar het gaat over een zogenaamd mentorschap. Dooijeweerd zegt hier
positieve ervaringen mee te hebben. Via het netwerkverband Young InSurance
(voor jongeren tot 35 jaar) is zij destijds als nieuwkomer gekoppeld aan de
Insurance Manager van Ahold. Met hem onderhield ze naar tevredenheid
regelmatig contact over de verzekeringsmarkt, schadeverzekeringen,
schadegevallen en risk management. Binnen de coassurantiebrandmarkt is
er sprake van vele beursclubs en verengingen, zoals de Rotterdamse Beurs
Brand Club, de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS), Coassurantie
Brand (Cobra) en 1NUL8 (vernoemd naar het vaste ontmoetings-café).
De Young Professionals waarderen de samenkomsten in deze verbanden
vanwege de interactie met vakgenoten. Het kunnen sparren met business
partners in een wat informelere setting hoort wat hen betreft thuis in de
wereld van coassurantie. Het gaat om grote en complexe risico’s en om
vertrouwen en respect. De coassurantiemarkt is bij uitstek people’s business.
Nadere persoonlijke kennismaking is als het ware een voorwaarde om zaken
te kunnen doen, aldus de geïnterviewden.

De Young Professionals praten met groot enthousiasme over de branche en
hun werkzaamheden waarbij de meesten de coassurantiemarkt in beginsel
wel als een compleet nieuwe en complexe wereld hebben ervaren. “Je moet
jezelf echt de tijd gunnen om zaken eigen te maken. Om echt goed in je vak te
worden, moet je rekening houden met een periode van drie tot vijf jaar. Ook
word je – weliswaar met supervisie van collega’s – behoorlijk in het diepe
gegooid.” Behalve doorzettingsvermogen is ‘gezond verstand’ volgens Jansen
ook van grote waarde. “Elke schade of situatie is vaak weer anders waardoor
vergelijken vrijwel niet mogelijk is.”
De verklaring voor het feit dat de instroom van jongeren in deze sector te
wensen overlaat, wijten zij aan onbekendheid en aan de concurrentie van
de bancaire sector. “De banken hebben meerdere vestigingen en daardoor
meer mogelijkheden, bijvoorbeeld in het aanbieden van stageplekken.
Ook hebben zij hiervoor betere (kennismakings-)programma’s waardoor
studenten eerder in die sector instromen. Raghoenath en Naterop geven aan
weleens presentaties op hogescholen te hebben verzorgd om studenten voor
de verzekeringsbranche te enthousiasmeren, maar hier is het bij gebleven.
Ook voor bijna alle Young Professionals geldt dat ze nagenoeg per toeval in de
branche terecht zijn gekomen. De instroom van jonge mensen in de branche
is volgens hen echter zeer belangrijk. “Niet alleen vanwege de continuïteit,
maar zeker ook vanwege hun doorgaans frisse blik en hun modernere
werkwijze wat betreft het gebruik van ICT. Daarnaast vragen nieuwkomers
zich vaker af waarom zaken op een bepaalde manier gaan zoals ze gaan. Dit
dwingt organisaties om kritisch te blijven nadenken over wat ze doen.”
Als meest opvallende verschil met andere branches wordt het aantal ‘borrels’
genoemd. Hoewel dit lachend door iedereen wordt onderschreven, luidt
de serieuze verklaring dat dit de vertaling is voor het feit dat veel waarde
wordt gehecht aan het persoonlijke contact. Dooijeweerd spreekt uit eigen
ervaring. “Eens lukte mij het aan het einde van het jaar niet om posten per
mail en/of telefoon bij verzekeraars onder te brengen. Tijdens een kerstborrel
in diezelfde periode lukte mij dat wel. Juist dus vanwege het persoonlijke
contact.”
De overige Young Professionals beamen dit en vinden het om die reden
uitermate belangrijk dat het door de VNAB geïnitieerde kennis- en
ontmoetingscentrum er snel gaat komen. Dat de locatiekeuze daarvoor op
Rotterdam is gevallen, vinden ze een logische. “Hier gebeurt het!” <

Steven Verweij (30) studeerde organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn
studie liep hij tweemaal stage bij Aon. Mede als gevolg daarvan is hij nu International Property Broker bij
Aon Risk Solutions.
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De ophaalbrug moet naar beneden

BRANDWEER NEDERLAND IS MEER
DAN OOIT IN VERBINDING
MET ANDERE PARTIJEN
Op dit moment telt Nederland bijna duizend kazernes. Het bouwen van meer
kazernes geeft niet per definitie meer rendement. Volgens Brandweer Nederlandvoorzitter Stephan Wevers (50) zit het rendement vooral aan de voorkant van
een incident. “Om onze missie ‘minder branden, minder slachtoffers en minder
schades’ goed te kunnen verwezenlijken, moeten we samenwerken met andere
partners. Ofwel zoals verwoord staat in onze toekomstvisie: de ophaalbrug moet
naar beneden!”
Stephan Wevers, in het dagelijks leven actief als
commandant van de Brandweer Twente, zit 26
jaar in het vak en is voorzitter van de Raad van
Brandweercommandanten en voorzitter van
Brandweer Nederland (BN).
BN is de landelijke samenwerkingsorganisatie
waarbij alle 25 brandweerkorpsen in Nederland
zijn aangesloten.
“Onze doelstelling is samen sterk”, steekt
Wevers van wal. “Als wij burgers zover kunnen
krijgen dat ze brandveiliger gaan leven, wonen en
werken hebben niet alleen wij maar iedereen daar
rendement van. Door samen te werken kan BN
nog sneller en beter acteren aan de voorkant van
een incident.”

HOGER PLAN
In de afgelopen anderhalf jaar ondertekende BN
daarom dertien convenanten met verschillende
branches, zoals de meubelbranche, de
Brandwondenstichting, de chemische industrie,
nuts- en telecombedrijven en ook verzekeraars.
Begin dit jaar beklonken BN en het Verbond van
Verzekeraars hun strategische samenwerking, die
tot dan toe fragmentarisch van aard was.
Wevers: “Op basis van het convenant hebben we
afgesproken te werken aan een aantal zaken op
ondermeer het gebied van opleidingen en datauitwisseling. Ook kijken we gezamenlijk naar
welke veiligheidschecks primair van belang zijn.
Ondanks dat we hetzelfde doel nastreven, werken
we nog te weinig samen. Wij hebben experts en
verzekeraars hebben experts, maar die ontmoeten
nog elkaar niet. Dit is historisch zo gegroeid, maar
ook die ophaalbrug moet naar beneden.”
Geld is daarbij een punt, gaat Wevers verder.
“Daarover zijn we nu in gesprek met veel partijen,
waaronder het Verbond. Op dit moment investeren

“HET RENDEMENT ZIT AAN DE
VOORKANT VAN EEN INCIDENT”
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wij veel aan de voorkant van een incident. Mensen
veiliger te laten wonen en bedrijven veiliger te
laten werken. Wanneer een particulier momenteel
investeert in brandpreventie dan scheelt dat niets
in de premie. In de grootzakelijke markt ligt dat
misschien anders, maar het is de moeite waard om
met elkaar te kijken waar een win-win situatie te
realiseren is.”

REMBRAND
De huidige woningen zijn door minder ventilatie,
toepassing van meer kunststof en plastic
materialen en door aanwezigheid van meer
apparaten, brandgevaarlijker dan een halve eeuw
geleden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
BN aan ‘Den Haag’ heeft voorgesteld om niet
alleen nieuwbouwwoningen, maar álle woningen
verplicht van rookmelders te voorzien. Dit is één
van de aanbevelingen die is voortgekomen
uit het adviesrapport RemBrand dat door BN is
opgesteld naar aanleiding van onderzoek naar de
vergroting van de brandveiligheid. “Doordat brand
door rookmelders sneller wordt ontdekt, kan er
echt winst worden behaald”, benadrukt Wevers.
“Belangrijk aangezien de meeste branden nog
altijd in woningen plaatsvinden en vooral worden
veroorzaakt door apparaten en onachtzaamheid
van de mens.”
Andere aanbevelingen in het rapport hebben
ondermeer betrekking op het bevorderen van
brandveilig bekleed meubilair, brandwerende
kleding en stoffen en het – in gezamenlijkheid met
verzekeraars – ontwikkelen van veiligheidschecks
voor woningen.

INNOVATIES
Samen met Nederland zijn Engeland en Zweden
binnen Europa de meest vooruitstrevende landen
op het gebied van brandveiligheid.
Innovatie staat in Nederland dan ook hoog
op de agenda. BN-voorman Wevers noemt de
drone uitgerust met een zogenaamde snuffelaar

Stephan Wevers (voorzitter Brandweer Nederland): “Samen met
verzekeraars moeten we kijken waar een win-win situatie te realiseren
is voor alle partijen. Het afgesloten convenant vormt daarvoor een
goed uitgangspunt.”

een noemenswaardige innovatie. “Tijdens een
incident kunnen drones ingezet worden om livewarmtebeelden te maken en om door middel
van de snuffelaar luchtmonsters te nemen. Zo
weet je binnen één uur exact welke stoffen er in
de lucht zitten en kan er vervolgens een goed
veiligheidsadvies worden geven. Technisch is dit al
haalbaar, maar de inzet moet nog door de politiek
worden goedgekeurd.”
Andere innovaties zijn; (1) het houden van virtuele
red suit oefeningen waarbij praktijksituaties
worden nagebootst, (2) de uitbreiding naar vier
systemen om de brand te blussen in plaats van
uitsluitend offensief en defensief en (3) de inzet
van ventilatietechnieken. “Met dit laatste wordt
momenteel geëxperimenteerd. Het vereist een
bepaalde techniek en die wordt in Zweden al met
succes toegepast. Door een grote ventilator voor
de deur te zetten, kan de brandweer achter een
luchtstroom naar binnenlopen. Het voordeel
daarvan is het verbeterde zicht en het feit dat de
temperatuur omlaag gaat. Hierdoor kan er sneller
worden opgetreden. Wel moet er tevens sprake
zijn van een uitstroomopening, dat is bij grote
bedrijfspanden wat lastig.”

“IN GEDRAGSBEÏNVLOEDING
WORDT DE MEESTE ENERGIE
GESTOKEN”
BEWUSTWORDING EN VOORLICHTING
De brandweer investeert veel in fysiek contact met
betrokkenen na een brand. Door naderhand zoveel
mogelijk informatie over de brand te verstrekken
en vragen te beantwoorden, kan veel onrust
worden weggenomen.
De meeste energie wordt echter
gestoken in gedragsbeïnvloeding. De
nationale Brandpreventieweken met de
Brandwondenstichting zijn daar een voorbeeld
van. Succesvol is ook de Risk Factory die de
Brandweer Twente in samenwerking met diverse
andere partijen heeft opgericht en waarvoor zij een
landelijke innovatieprijs heeft ontvangen.
De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum
waar basisschoolleerlingen en groepen met
een verhoogd risico (zoals 65-plussers)
veiligheidsbewuster worden gemaakt. Door
realistische scenario’s aan den lijve te ervaren,
wordt de deelnemers geleerd gevaren te
herkennen. Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen daardoor driemaal meer leren over
veiligheid en beter handelen in verschillende
situaties. Wevers: “Momenteel wordt dit concept
landelijk uitgerold en is men bezig om dit op te
nemen in het curriculum van de basisschool.”

BOODSCHAP
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en
voorlichting zullen er altijd incidenten blijven
bestaan. Wevers kan daarom niet vaak genoeg
benadrukken dat veiligheid altijd bij het
individu begint. “Kijk naar hoe je zelf of je
eigen organisatie, een bijdrage kan leveren
aan het verhogen van de veiligheid.” Naast het
convenant met het Verbond van Verzekeraars
roept hij verzekeraars individueel ook op daar
waar mogelijk is de samenwerking met (lokale)
brandweerorganisaties aan te gaan en de
brandveiligheid te verhogen. Denk na over brand
en brandschade. Wat kun je als verzekeraar nog
meer doen om de burgers en het bedrijfsleven
extra in beweging te krijgen? Een extra stimulans
zou positief zijn.” <

BRANDWEER IN CIJFERS
•

•

•
•
•
•
•
•

139.000 meldingen, waarvan 87.000
brandmeldingen en 52.000 verzoeken om
hulpverlening
36.050 branden, waarvan 15.023
binnenbranden, 19.303 buitenbranden en
1.724 schoorsteenbranden
30.000 brandweermensen, waarvan 21.000
vrijwilligers
900 kazernes
gemiddelde uitruktijd: 4 minuten
400 reddingen
92 doden en 700 gewonden
kosten: 1.1 miljard euro
Bron: CBS Brandweerstatistiek 2013

MARSH EVENT: KWANTIFICEREN VAN SUPPY CHAIN EXPOSURES
De traditionele blik op bedrijfsstilstand verandert. Oorzaken liggen
niet alleen binnen de eigen organisatie, maar steeds vaker binnen
de supply chain. Globalisering, technologische ontwikkelingen en
klimaatverandering brengen nieuwe gevaren met zich mee. Het World
Economic Forum rapport Global Risks 2015, waaraan Marsh & McLennan
Companies meewerkte, identificeerde de volgende risicogebieden
van natuurrampen, pandemie en terrorisme tot prijsfluctuaties,
energieafhankelijkheden, import- en exportbeperkingen en logistiek falen.
Op woensdag 17 juni organiseerde Marsh Nederland daarom het Marsh
Event: Kwantificeren van Supply Chain exposures.

DE VERZEKERING
De standaard bedrijfsschadeverzekering biedt enkel dekking voor materiële
gevaren zoals brand. De dekking kan met een limiet weliswaar uitgebreid
worden naar de directe leveranciers (tier 1) of afnemers. Organisaties
dienen zich echter bewust te zijn, dat hiermee slechts een deel van de

risico-oorzaken en keten wordt ondervangen. Uitgebreidere dekkingen zijn
weliswaar mogelijk, maar nog duur.
Tevens biedt de verzekering enkel een financiële compensatie gedurende een
overeengekomen periode (uitkeringstermijn). Schade aan reputatie en verlies
aan marktaandeel op lange termijn zijn voor eigen rekening. Pro-activiteit is
hier dus gewenst.

PROACTIEF RISICOMANAGEMENT
Organisaties zouden een financieel onderbouwde inschatting moeten maken
van bedrijfsstilstand risico’s binnen de supply chain. Zoals vaak geldt:
“meten is weten”.
Zo ontstaat inzicht in risico’s en identificatie van knelpunten en prioriteiten.
Dit ten behoeve van selectie van juiste combinatie van risicomaatregelen en
verzekeringen.
Door: Bas van Vliet – Senior Consultant bij Marsh Risk Consulting B.V.

Meer weten en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Raadpleeg de diverse dossiers via www.vnab.nl/marktthemas
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KLANTVERHAAL
Corporate Insurance Manager Hunter Douglas:

“DE INFORMATIETECHNOLOGIE
KAN BETER”

Darko Domic: “Onze Self Assessment-tool voor risicomanagement-informatie werkt voor alle partijen goed.”

Darko Domic, Corporate Insurance Manager bij
Hunter Douglas, is positief over de samenwerking met
de coassurantiemarkt. In het bijzonder wat betreft
het verzamelen en verwerken van risicomanagementinformatie. Verbeterpunten ziet hij op het gebied van
informatietechnologie, Big Data en transparantie van
verdienmodellen.
Domic is sinds 1999 werkzaam in de verzekeringsbranche. Eerst bij Stad
Rotterdam, daarna bij VOPAK en vanaf 2011 als Corporate Insurance Manager
bij Hunter Douglas (HD). Dit maakt dat hij de coassurantiemarkt goed kent,
zowel qua verzekeringen als qua personen. “Want het is een kleine wereld”,
geeft hij aan. “Niet alleen wat betreft Insurance Managers, die elkaar vooral
in NARIM-verband ontmoeten, maar ook wat betreft de beursverzekeraars
en –makelaars.”

FIRST TIME RIGHT
In de beleving van Domic valt in de huidige samenwerking de meeste winst te
behalen op het gebied van informatietechnologie. “Dat als ik een verandering
doorgeef, deze dan ook gelijk op de betreffende andere plekken wordt
doorgevoerd. Dat de polissen gelijk goed zijn: first time right! Systemen
zouden veel meer gekoppeld moeten zijn.” Ook vindt de HD-Insurance
Manager dat de branche veel meer informatie zou moeten delen. Nu wordt
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er nog te vaak door partijen afzonderlijk informatie opgevraagd, die elders
beschikbaar dan wel openbaar is. Als voorbeeld noemt hij informatie met
betrekking tot CatNat-risico’s. “Systemen zouden veel meer in staat moeten
zijn externe informatie te verwerken en te koppelen, aangezien er zoveel
beschikbaar is. Het Big Data-verhaal zou beter uitgenut kunnen worden. En
de verdienmodellen zouden transparanter moeten zijn.”

VERZEKERINGSPROGRAMMA’S
HD is wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex) en een
vooraanstaand producent van bouwproducten (Luxalon). Het bedrijf bestaat
uit 125 ondernemingen waarvan 50 fabrieken en 75 assemblagebedrijven
en is in meer dan 100 landen vertegenwoordigd. Het hoofdkantoor zetelt in
Nederland (Rotterdam).
Met een omzet van circa 2,7 miljard US dollar in 2014, bedroeg de
verzekeringspremie rond de 4 miljoen US dollar.
Vanuit het hoofdkantoor zet Domic vijf verzekeringsprogramma’s voor de
groep uit:
PDBI (property, damage and business interruption); Liability; financial lines
(D&O en crime); marine cargo en kredietverzekeringen.
Gezien de omvang van het bedrijf kan Domic verzekeringen scherp inkopen
en risico’s verzekeren die lokaal soms moeilijk zijn in te kopen. Dat vindt hij
het grote voordeel van het groepsprogramma. “90 tot 95% van de bedrijven
doet hier dan ook aan mee. Doordat de bedrijven dit echter niet verplicht zijn,
word ik altijd gedwongen op zoek te gaan naar het juiste product, met de
juiste prijs en de juiste voorwaarden.”

RISICOMANAGEMENT-INFORMATIE
Gevraagd naar het schadeverloop antwoordt de Insurance
Manager dat deze laag is. “We verkopen een A-product
en hebben weinig schade. Ook qua brandschade valt
het erg mee.” De grootste brandschade in de vierjarige
HD-carrière van Domic deed zich voor bij een vestiging
in Venezuela, veroorzaakt door een naastgelegen bedrijf.
De schade van rond de vier miljoen dollar werd naar
tevredenheid afgehandeld.
“Wij investeren veel op het gebied van veiligheid en
preventie”, geeft Domic aan. “Door risk engineering
wordt geprobeerd het zo brandveilig mogelijk te maken.
Hiervoor werken we op prettige wijze samen met Aon
en onze hoofdverzekeraar HDI Gerling (i.c. met de
afdeling Hannover Risk Consultants - HRC). We hebben
een Self Assessment-tool ontwikkeld waardoor we de
risicomanagement-informatie van alle bedrijven makkelijk
online kunnen verkrijgen en makkelijk kunnen vergelijken.
Op basis van een allocation rating system kunnen we
premies toewijzen, hetgeen goed werkt. Het verschil in
premie als gevolg van een (toekomstige) investering is
direct zichtbaar.”
Ieder jaar bezoekt het accountteam (bestaande uit een risk
engineer van respectievelijk Aon en HRC en Domic) zo’n
vijftien locaties. De grotere locaties worden om de drie
jaar bezocht. De uitvoering van aanbevelingen wordt nauw
gevolgd en verbeteringen moeten concreet (met foto’s)
worden aangetoond. Op basis daarvan kan het bedrijf weer
in de rating stijgen en teruggaan in premie. Volgens Domic
is het een duidelijk systeem waarbij iedereen weet waar hij
of zij aan toe is.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
HD heeft de bedrijfscontinuïteit goed in beeld en goed
verzekerd. Zowel binnen als buiten de groep zijn de
gevolgen duidelijk in kaart gebracht indien belangrijke
schakels/bedrijven mochten wegvallen. Het streven is om
overal twee of meer leveranciers of klanten te hebben zodat
altijd kan worden uitgeweken. Domic: “We beschikken
over bedrijfscontinuïteitplannen die ook vanuit de
verzekeringsprogramma’s worden gestimuleerd.

TRANSPARANT ZAKENDOEN
Volgens Domic draait verzekeren om vertrouwen. “Het
gaat erom dat je eerlijk en open zaken doet met elkaar.
Ik zal mensen nooit misleiden en datzelfde verwacht ik
van anderen. Een polis wordt altijd met een bepaald doel
opgesteld. Als er een schade is die betrekking heeft op
dat doel, moet er uitgekeerd worden en moet men zich
niet op de kleine lettertjes gaan beroepen. Daarbij moet
de samenwerking voor iedereen interessant zijn. De
sinaasappel moet niet helemaal worden uitgeknepen. Het
is geven en nemen.” <

SUPPLY CHAIN BAART
BEDRIJVEN VEEL ZORGEN
Een nieuwe golf van aan elkaar gerelateerde, snel veranderende risico’s voert de lijst aan
van zorgen van bedrijven. Risk managers wijzen technologie, supply chain en regelgeving
aan als de drie grootste risico’s die hun bedrijven momenteel de meeste zorgen baren. Dit
blijkt uit onderzoek onder 500 bedrijven in Europa (inclusief Benelux), het Midden-Oosten
en Afrika, dat voor verzekeraar ACE in het kader van diens Emerging Risk Barometer 2015
werd uitgevoerd.
Bijna de helft van de bedrijven stelt dat technologische risico’s zoals cyberaanvallen,
dataverlies en bedrijfsonderbrekingen als gevolg van systeemuitval, hen de meeste zorgen
baren. Supply chain risico’s staan met 36% op de tweede plaats. In 2013 stonden supply
chain risico’s nog op nummer één in de Barometer, twee jaar later hebben deze risico’s nog
steeds topprioriteit.
Nu meer bedrijven naar nieuwe en vaak opkomende markten uitbreiden, waarbij ze
complexere en uitgebreide netwerken van leveranciers en partners inzetten, is de supply
chain tegelijkertijd een bron van groei als van zorg. Uit het onderzoek komen duidelijke
aanwijzingen naar voren dat verschillende risicogebieden steeds verder met elkaar verweven
raken. Zo lijken bedrijven zich minder zorgen te maken over bedrijfsonderbrekingen
als gevolg van natuurrampen, en richten ze zich op problemen die hun bedrijfsimago
ernstig kunnen schaden. De respondenten noteren onethische arbeidspraktijken als één
van hun grootste zorgen over de supply chain. Bijna zes op de tien (58%) geeft toe dat
ze niet altijd kunnen instaan voor de ethische en handelsnormen van ieder bedrijf waar
ze mee samenwerken. Vooruitkijkend naar de situatie over drie jaar, verwacht 80% van
de respondenten dat verzekeringen redelijk tot zeer belangrijk zijn bij de beheersing van
supply chain risico’s.

Meer weten en op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen?
Raadpleeg de diverse dossiers via www.vnab.nl/marktthemas

NIEUWE NEN NORM
BRANDVEILIGHEID GROTE
BRANDCOMPARTIMENTEN
NEN heeft in juni dit jaar de nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote
brandcompartimenten gepubliceerd (NEN 6060). Deze norm geeft een aantal
maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten groter dan de standaardpresentatieeis kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor beperking van uitbreiding van brand
en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes.
Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het
Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote
brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is
een directe en integrale vertraging van beide documenten.

TOEPASSINGSGEBIED NEN 6060

“SYSTEMEN ZOUDEN VEEL MEER
GEKOPPELD MOETEN ZIJN”

De norm kan worden toegepast in nieuwbouwsituaties en bestaande bouwsituaties maar is
niet geschikt voor het bepalen van de eisen aan grote brandcompartimenten waarin wordt
overnacht en evenmin voor brandcompartimenten die uitsluitend zijn bestemd voor verblijf
van niet-zelfredzame personen. Uitzondering hierop is maatregelpakket IV uit de norm.
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MODERNA DANKT BESTAANSRECHT EN
SNELLE WEDEROPBOUW AAN SAMENSPEL
Na een miljoeneninvestering in 2010 had textielservicebedrijf Moderna ‘de boel geweldig goed op orde’. Geen vuiltje aan
de lucht, totdat het bedrijf vijf jaar later volledig door brand werd verwoest. Nu, driekwart jaar na de herbouw, noteert
Moderna een omzetstijging van ruim 30%. Algemeen directeur Roel Stad (52) vertelt openhartig hoe dit Moderna is gelukt.
SAMEN
‘Alleen ben je niets en samen ben je alles’. Dit is de lijfspreuk waarmee het
vijftig jaar oude familiebedrijf Moderna groot is geworden. Gestart door
schoonouders en de afgelopen 15 jaar samen met zoon en schoonzoons
uitgebouwd. Om klanten te binden, ontstond er een totaalpakket. Behalve
textielreiniging en stomerijservice is Moderna ook actief geworden op het
gebied van bedrijfskleding, horecalinnen, matten en sanitaire hygiëne.

RISICO’S

De voltallige directie bestaande uit (v.l.n.r.): Gert Stroeve, Herman Olsman, oprichter Henk Olsman en
Roel Stad: “De harde startdatum maakte ons enorm besluit- en slagvaardig.”

“De dienstverlening is na de brand gewoon doorgegaan”, steekt Stad van
wal. “Dit was mogelijk omdat vanaf het eerste uur duidelijk was dat we door
zouden gaan. Even belangrijk was de hulp die we van alle partijen aangeboden
kregen. Denk aan leveranciers, klanten, collega-ondernemers, gemeentelijke
overheden, verzekeraars, maar ook concullega’s. Ofwel dankzij ‘noaberschap’
(vrij vertaald: burenhulp) zoals we dat in Salland noemen.”

Het oude pand in Gramsbergen brandde volledig af.
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“Juist omdat we veel onder één dak hadden, waren we ons ervan bewust
dat brand één van de grootste risico’s was”, vertelt Stad. “Daarnaast ken ik
iemand persoonlijk wiens bedrijf door brand was getroffen met alle nare
gevolgen van dien. Verzekeringstechnisch wilden wij daarom alles zo goed
mogelijk - preventief - regelen. Onze adviseur André Beukelman van de
Vrieling Adviesgroep heeft ons daarin goed begeleid. Ook kozen we vanwege
betere voorwaarden voor dekking in de coassurantiemarkt.”
Moderna gaf gehoor aan alle voorwaarden die de verzekeraars stelden, en
nodigde verzekeraars zelfs nog uit voor een extra check om er zeker van te
zijn dat er niets over het hoofd werd gezien. Stad: “Dit was zo ongeveer drie
jaar voor de brand. Het bedrijf was financieel gezond en in 2010 investeerden
we nog miljoenen in machines en automatisering. Kortom, we hadden het
machtig mooi voor elkaar. Tot het bewuste telefoontje in de nacht van 9 op
10 oktober 2013. Het bedrijf brandde finaal af. De oorzaak heeft men nooit
met zekerheid kunnen achterhalen. Gedacht wordt aan kortsluiting in een
wandcontactdoos waardoor de isolatie in de binnenwand is gaan branden,
aan kortsluiting in een machine of aan broei van textiel. Persoonlijk raakte
gelukkig niemand gewond of erger.”

KLANTVERHAAL

Het nieuwe gebouw in Hardenberg is volledig zongeoriënteerd en energieneutraal.

CREATIEF
Bij de directie is nooit enige twijfel over een herstart geweest. Vanaf het eerste
uur is er alles aan gedaan om de klanten te blijven bedienen wat dankzij hulp
van velen – met op de eerste plaats de medewerkers – is gelukt. Niettemin
geeft Stad aan dat het een hele bizarre situatie was. “Je moet je indenken hoe
gek het is als je niets meer hebt. Het is alsof je in het water wordt gegooid. Je
doet er alles aan om te overleven, wat je enorm creatief maakt. Vanaf het begin
af aan hebben we onszelf een deadline opgelegd, namelijk dat de herbouw
precies een jaar later gereed moest zijn. Al onze relaties hebben we regelmatig
geïnformeerd over de wederopbouw en door middel van een zogeheten
aftelklok van de voortgang op de hoogte gehouden. Belangrijk aangezien
het een gegeven is dat na een brand het verlies aan klanten aanzienlijk
is. Speciaal voor het contact met de klant namen we daarom twee extra
buitendienstmedewerkers aan, wat zeer positief bleek te werken. De aftelklok
kwam in zoveel mogelijk uitingen naar voren, inclusief het mailverkeer. Elke
partij die iets met de bouw te maken had, moest zich vooraf committeren
aan deze deadline. Ook wijzelf werden hierdoor gedwongen slagvaardig te
werk te gaan en beslissingen niet uit te stellen. En het is ons gelukt. Precies
een jaar later was de opening van het nieuwe pand en werd de klok groot
geprojecteerd waarbij iedereen – symbolisch – de laatste seconden aftelde.”

SAMENSPEL
Het slagen van deze missie schrijft Stad toe aan de kracht van het samenspel.
De inzet van alle partijen maakte dit mogelijk. Duidelijkheid was daarbij
een belangrijke factor. Vanuit de directie is er altijd helder en open
gecommuniceerd. Eenmaal in de twee maanden was er een bijeenkomst
voor de medewerkers waarbij zij werden geïnformeerd over tal van zaken. En
ook voor de mensen die werkten aan de daadwerkelijke bouw, werd er goed
gezorgd. Stad: “Wat je geeft, krijg je immers terug!”

VERZEKERING
Met een verzekerde schade van € 35 mln. behoorde Moderna tot één van de
grootste schades in het najaar van 2013. Het bedrijf was goed verzekerd. Het

gebouw en de inventaris waren op vaste waarden getaxeerd en er was een
bedrijfsschadeverzekering voor twee jaar. De voorspoedige wederopbouw
resulteerde er zelfs in dat Moderna bij de opening (dus na één jaar) een finale
kwijting met verzekeraars tekende. Dat de samenwerking met verzekeraars
goed was, blijkt wel uit het feit dat de verzekeraars (met Amlin als
hoofdverzekeraar) ook het nieuwe gebouw met inventaris verzekeren.

RESULTAAT
Een jaar na de brand gaat het Moderna geweldig. Stad: “We gaan als een
speer! Tijdens de wederopbouw zijn we met 4% gegroeid en hebben we de
grootste klant ooit binnengehaald. Nu – bijna twee jaar later – zijn we ruim
30% in omzet gegroeid. Het aantal medewerkers ging daarbij van 180 naar
ruim 230.” Algemeen directeur Stad dankt dit resultaat deels aan geluk, maar
vooral aan het feit dat alle verzekeringen in orde waren. Het gebouw dat
in Gramsbergen door de brand ter ziele ging, is state-of-the-art herbouwd
in Hardenberg. Op een plek waar tot voor kort nog aardappelen stonden,
staat nu een zongeoriënteerd en energieneutraal gebouw ofwel het meest
duurzame textielservicebedrijf van Europa. <

TIPS AAN VERZEKERINGSINDUSTRIE
-

Zorg dat de ondernemer altijd van alle risico’s doordrongen is. Maak
de kleine letters groot!

-

Eén checklist ten aanzien van brandveiligheid van brandweer en
verzekeraars samen.

-

Maak een boekje met voorbeeldcasussen en plan van aanpak
gebaseerd op eerdere branden.

-

Maak een klant-activiteitenplan (denk aan: communiceren
datum herstart, voortgang via filmpjes en inzet van extra
buitendienstmedewerkers).
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Reinier van den Berg uit zorgen over klimaatontsporing

“WE ZULLEN STEEDS MEER
MET DE GEVOLGEN VAN EXTREEM WEER
TE MAKEN KRIJGEN”
Dat het klimaat verandert, is volgens meteoroloog Reinier van den Berg zo klaar als een klontje. “De samenleving en dus
ook verzekeraars zullen steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van extreem weer.” Gezien de snelheid waarin de
veranderingen zich voltrekken en de impact daarvan spreekt Van den Berg zelfs over een klimaatontsporing. Ook voorspelt hij
het fenomeen klimaatvluchtelingen.

Reinier van den Berg: “Het klimaat ontspoort, dus we moeten samen op zoek naar oplossingen, zoals zonne- en windenergie.”

Reinier van den Berg (53) is in 1986 als eerste meteoroloog bij Meteo Group
(voorheen Meteo Consult) in Wageningen in dienst getreden. Zijn broer is één
van de oprichters.
Beiden hebben de liefde voor het weer van huis uit meegekregen.
In 29 jaar is Meteo Group uitgegroeid tot het derde meteorologische
bedrijf ter wereld. In totaal zijn er zo’n vijfhonderd mensen (waarvan 150 in
Wageningen) werkzaam, verspreid over vijftien vestigingen.
Het voornaamste doel van Meteo Group is het begeleiden en adviseren van
bedrijven en instellingen op het gebied van weersverwachtingen. Denk aan
bedrijven in de sectoren bouw, transport, maritiem, energie en verzekeringen.
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Van den Berg: “Verzekeraars kunnen een abonnement bij ons nemen voor het
maken van risico-inschattingen en het beoordelen van claims. Storm en water
zijn de belangrijkste weersverschijnselen die grote schade maken.”
Hoewel Van den Berg vooral bekendheid geniet als ’s lands langst
presenterende weerman vormt ‘media’ slechts een klein onderdeel van de
totale dienstverlening.

OPWARMING VAN DE AARDE
Volgens Van den Berg begint het allemaal met de opwarming van de aarde.
“Daardoor komt er meer energie in de atmosfeer wat kan leiden tot meer

stormen en zwaardere overstromingen. Een verschijnsel dat we duidelijk
waarnemen. Niet zozeer in frequentie, maar vooral in kracht. Onweersbuien
worden heviger en bosbranden - ontstaan door droogte - komen vaker voor.
Ook verschroeiing en woestijnvorming worden steeds zichtbaarder wat een
direct gevolg heeft voor de voedselzekerheid. Het klimaat wordt op steeds
meer plekken vijandiger voor kwantitatieve en kwalitatieve voedselproductie.
Verontrustend, aangezien er met zeven miljard inwoners steeds meer monden
te voeden zijn. Het klinkt somber, en dat is het ook. We stevenen mondiaal
echt op grote problemen af door klimaatverandering, een stijgende zeespiegel
door smeltende ijskappen, waterschaarste, vervuiling, afval, verlies aan
biodiversiteit en overbevolking. Door de stijgende zeespiegel kan Nederland
deze eeuw al in de problemen komen. “Ook de impact van stormen wordt
steeds groter waardoor land sneller overspoeld dreigt te raken. Dit geldt zeker
voor de laaggelegen deltagebieden, zoals Nederland. Hierdoor gaan we te
maken krijgen met mensen die verdreven worden door het klimaat, zogeheten
klimaatvluchtelingen.”

ACTIE VERZEKERINGSBRANCHE
Gevraagd naar het doemscenario geeft de weerman aan dat de realiteit
eigenlijk al een doemscenario is. Met het oog hierop adviseert hij de markt
te anticiperen op en rekening te houden met grotere en vaker voorkomende
risico’s als gevolg van de weersomstandigheden. “Bepaal je strategie door
te bedenken hoe je met deze risico’s omgaat en wat dit betekent voor de
premie. De verzekeringsmarkt zou zelf een positieve bijdrage kunnen
leveren door bijvoorbeeld zelf energie op te wekken in de vorm van zon- en
windtechnologie.” “Uiteraard geldt dit voor ons allemaal”, vervolgt hij. “We
moeten er met z’n allen voor zorgen dat onze voetprint kleiner wordt. Het is
één voor twaalf. Het verstaanbaar maken van de boodschap zorgt ervoor dat
we het tij misschien nog kunnen keren.”
Graag zou Van den Berg met de verzekeringsbranche in gesprek gaan over het
bevorderen van duurzaamheid. “Het zou natuurlijk heel mooi zijn als
de branche hierin een grotere rol zou spelen, bijvoorbeeld door minder
uitstoot van CO2 of NEN-EN-ISO 14001-certificering te belonen of extra te
stimuleren.” De NEN ISO 14001 norm is een internationaal geaccepteerde
norm met eisen voor een certificeerbaar milieuzorgsysteem.

ECOLAND.TV
Daar waar het gaat om bewustmaking van de problematiek speelt Van
den Berg zelf een actieve rol. Als veelgevraagd spreker, maar zeker ook als
mede-oprichter van Ecoland.tv. Ecoland.tv – nu nog alleen een website - wil
het beste laten zien op het gebied duurzaamheid. Daartoe plaatst zij elke
werkdag een nieuwe, actuele, mooie, inspirerende of schokkende video over
duurzaamheid of klimaatverandering. In de toekomst wil Ecoland.tv zelf
programma’s produceren en een ‘groene beweging’ starten om iedereen van
bewustwording naar actie te bewegen. Op een positieve manier en met als
motto: ‘All Together Now!’.

DUURZAAMHEID
Via een kleine omweg, namelijk via de studie milieuhygiëne, is Van den Berg
in de meteorologie terecht gekomen. Tijdens deze studie is hij veel te weten
gekomen over de compartimenten bodem, water en lucht. Dit heeft zijn
interesse voor het thema duurzaamheid zeker aangewakkerd. Inmiddels is hij
hiervan een groot voorvechter en streeft hij naar een duurzame economie die
recht doet aan de natuur en dus ook aan alle kinderen en kleinkinderen.
Tevens vindt hij dat duurzaamheid hoger op de politieke agenda moet komen.
“We moeten onder ogen zien dat aardgas niet de toekomst heeft en we
meer moeten doen aan het opwekken van groene energie. Echter, doordat
Nederland geld verdient met fossiele brandstoffen (aardgas) zitten we wat dat
betreft een beetje in de spagaat. Duitsland, Denemarken en bijvoorbeeld ook
Spanje zijn veel verder op dit gebied.”

“NEDERLAND KAN DEZE EEUW
AL IN DE PROBLEMEN KOMEN
WAT BETREFT DE ZEESPIEGEL”
TORNADO-EXPEDITIES
Door het organiseren van zogeheten tornado-expedities geeft de meteoroloog
annex duurzaamheidsgoeroe mede invulling aan zijn fascinatie voor extreem
weer. Aangezien onweer in het algemeen en tornado’s in het bijzonder veel
impact hebben, leveren deze expedities behalve een kick vooral veel kennis en
informatie op. “Door deze buitengewoon indrukwekkende ervaringen leren
we nog beter te begrijpen waarom onweersbuien zich op een bepaalde manier
gedragen en waarom ze wel of niet ontstaan. Zeer bruikbaar aangezien
Meteo Group ook zomerfestivals beheert en bewaakt. De opgedane expeditieervaring komt ook daar goed van pas. Want ten aanzien van het weer kan
Van den Berg één ding met zekerheid voorspellen: “het weer treedt nooit in
herhaling!” <

DUURZAAMHEIDSBEVORDERENDE TIPS:
1.

Bespaar energie door middel van huisisolatie en door het
terugdringing van afval en mobiliteit.

2.

Wek energie op duurzame wijze op (zonnepanelen) dan wel koop
dit in (obligaties in windmolenparken).

3.

Consumptie en voeding: Koop en kook goed doordacht (eet
minder vlees en gooi geen eten weg).

4.

Reizen en mobiliteit: Compenseer CO2-uitstoot door bijvoorbeeld
een toeslag op het ticket te betalen ten bate van herbebossing.
Herbebossing is één van de meest effectieve maatregelen om
klimaatverandering tegen te gaan.

5.

Kies voor fair trade, onder meer ten aanzien van voeding en
kleding.
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terugblik op vorige VNAB events:
Van Big Data tot Sanctiewetgeving

BIG DATA: RISICO’S EN KANSEN IN DE
ZAKELIJKE VERZEKERINGSMARKT

WET- EN REGELGEVING: IMPACT OP DE
ZAKELIJKE VERZEKERINGSMARKT

Het thema Big Data stond
centraal tijdens de allereerste
VNAB kennissessie die
plaatsvond op dinsdag 18
maart. David Lang, Chief
Data Officer bij Lloyd’s
of London, deelde met
het publiek zijn kijk op
Big Data en de huidige
activiteiten van Lloyd’s of
London op dit gebied. Zo noemde hij onder andere het belang om data
niet te verwerken voor het beantwoorden van vragen, maar om het juist
andersom te benaderen: welke data heb ik en welke vragen kan ik daarmee
beantwoorden? De tweede spreker, Kevin Jonkers (Fox-IT), wees de
deelnemers op de risico’s van Big Data. Nieuwe technologieën brengen ook
nieuwe risico’s met zich mee, die niet allemaal afgedekt kunnen worden
met behulp van ‘oude’ beveiliging. “Data is in beweging en dient beveiligd
te worden. Belangrijk is niet alleen de systemen en locaties te beveiligen,
maar vooral ook de data zelf ”, aldus Jonkers. Tot slot betrad Paul Miller
(Aon Benfield) het podium en benoemde het belang van accurate data en
het juist analyseren en gebruiken van deze data. Daar valt namelijk veel
winst te behalen. Een open deur? Wellicht, toch lijken er hier in Nederland
nog aanzienlijke kansen te liggen op het gebied van data analyse en
–gebruik.

In navolging op de in maart
verschenen VNAB Visie
vond donderdag 23 april
het daaraan gekoppelde
VNAB event plaats. De
eerste spreker, prof.
dr. Peter Diekman RA,
verzorgde een inleiding op
het onderwerp compliance.
Hij benoemde onder
andere de behoefte van de markt aan meer duidelijkheid, de beleidsvrijheid
van de toezichthouder en de regeldruk. “Naleving van wet- en regelgeving
ofwel ‘compliance’ is uw licence-to-operate”, zo besloot Diekman
zijn presentatie. Bij het onderwerp wet- en regelgeving mocht ook de
toezichthouder niet ontbreken. Egbert Gerritsen gaf namens de AFM een
toelichting op de toezichtagenda zakelijke markt. De AFM ziet de komende
tijd weinig risicoproducten binnen de coassurantiemarkt. Echter staan PARP,
de zorgplicht van makelaars en een onderzoek naar bedrijfsculturen en gedrag
in het kader van preventief toezicht wel op de toezichtagenda van de AFM, zo
meldde Gerritsen. Advocaten Patrick Wit en Mark Wisse (Kennedy van der
Laan) sloten de middag af met een toelichting op de impact van de Sanctiewet
op de zakelijke verzekeringsmarkt. In het kader van de zorgplicht speelt ook
de makelaar een belangrijke rol binnen de reikwijdte van de Sanctiewet.

WETTELIJKE EN
BOVENWETTELIJKE OPLEIDINGEN
In april kwamen diverse HR
professionals voor de derde
keer bijeen. Ditmaal om
met elkaar te brainstormen
en discussiëren over
het thema opleidingen.
Tijdens de bijeenkomst,
die werd vormgegeven
door speeddates en open
tafel rondes, spraken
de aanwezigen over Wft, permanente educatie (PE), branche- en
bovenwettelijke opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en jong talent/
studenten. Meer informatie over VNAB HR bijeenkomsten en de uitkomsten
van deze derde bijeenkomst is te vinden op vnab.nl/HRbijeenkomsten.

Wilt u als lid van de VNAB of geassocieerd deelnemer
uitnodigingen ontvangen voor toekomstige VNAB events?
Meldt u zich dan aan via www.vnab.nl/VNABevents

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
Geschillen beslechten; een
onaangenaam maar veel
voorkomend fenomeen.
De meest gangbare
manier om een geschil
te beslechten is om naar
de rechter te stappen. Er
zijn echter ook andere,
vaak minder langdurende,
manieren om een geschil
te beslechten. Namelijk via mediation of arbitrage. De VNAB verzorgde, in
samenwerking met een aantal marktpartijen, een introductie op deze twee
methoden tijdens de kennissessie Alternative Dispute Resolution (ADR) op
16 juni jl. in Rotterdam.
Mr. Willem Sprenger, onder andere werkzaam als rechter bij de Rechtbank
Rotterdam, trapte de middag af met een update over de digitalisering van
rechtspraak: Kwaliteit en Innovatie (KEI). Vervolgens stelde mr. Peter Knijp
(Stadermann Luiten Advocaten) ”dat arbitrage veel voordelen heeft”. Het
belangrijkste voordeel, naar mening van mr. Knijp, is de mogelijkheid om
internationale geschillen te beslechten, omdat de uitslag geldig is in meerdere
landen. “Bij mediation lossen de partijen zelf hun geschil op, de mediator
is een begeleider in dit proces”, aldus mr. Bart Neervoort (NVMV). “Bij
mediation is de kans het grootst dat beide partijen tevreden de deur uitlopen”.
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