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Van nieuwe normen tot  
ontwikkelingen in techniek

Als sprinklerstaboe
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Efficiënte
reconditio-nering 

Vervanging HCl-meting op komst



inhoud

tekortkomingen bij  
saneren asbest 

4In 2012 werd bij 70 procent van de geïnspecteerde 
saneringslocaties (ernstige) tekortkomingen 
geconstateerd. In veel gevallen gaat het om het 

bewust ontlopen van regelgeving voor financieel 
gewin. De gevolgen kunnen groot zijn. 

geleidingsmeting VerVangt 
hcl-meting  

6Pieter Benschop en Paul van Beek (foto) van AREPA 
praten over de nieuwe, verfijnde meetmethode 
waarmee niet alleen zoutzuur, maar ook andere 

zuren die corrosie veroorzaken gemeten kunnen 
worden.  

De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service 
namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en 
toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze visie op actuele ontwikkelingen 
en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat 
een levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt 
tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u een uitgesproken mening over een van de besproken 
onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.

slecht onderbouwde 
brandbeVeiligingsregels 

14 Ynso Suurenbroek (Suurenbroek Brandonderzoek en 
Advies) is niet te spreken over de praktische gang van 
zaken in Nederland als het gaat om brandveiligheid, 

brandpreventie en brandbestrijding. 



Verder

17  Vaste blusinstallaties en nazorg
20  Bestuurswisseling
24  Het NIVRE baant de weg voor loss adjusters 
25  Mensen aan het werk over schade na  

schadestop
28  Gedupeerden vertellen 

voorwoord 3

Begin jaren negentig kreeg 
ik van een buurvrouw een 
mooie grijze bloembak op 

een metalen standaard. Ze kon 
hem niet meer gebruiken en voor 
ons was het een aanwinst voor 
het terras. Wel ontbraken een paar 
gaatjes in de bodem om het over-
bodige regenwater weg te laten 
stromen. Ik pakte de boormachine 
en creëerde in de wat vezelige 
substantie drie mooie afwaterings-
gaten. Pas veel later ben ik gaan 
beseffen dat het waarschijnlijk 
asbest was. Bij de verhuizing naar 
een andere woning is de bloembak 
verdwenen. Hij is mogelijk zomaar 
op de stort beland, omdat ik des-
tijds geen idee had dat ook in een 
bloembak asbest kon zitten.  
 
Die andere woning moest flink 
worden verbouwd. Ook daarin 
kwamen we asbest tegen: onder 
het dakbeschot van de garage en 
de aanbouw, in de ronde palen 
waarop het balkon rustte, in het 
zeil dat onder de vloerbedekking 
tevoorschijn kwam. Dat laatste 
was voor de aannemer geen punt. 
Met veel bravoure en zonder enige 
persoonlijke bescherming trok hij 
het eronder weg. Ondanks onze 
protesten vond hij dat dit gewoon 
moest kunnen, want zo had hij het 
altijd gedaan. “Anders was ik allang 
dood geweest”, riep hij nog. Een 
jaar later kwam hij ons vertellen 
dat hij longkanker had. “Gelukkig is 
het geen gevolg van asbest”, zei hij, 
dat had hij nog expliciet bij de arts 
nagevraagd. Driekwart jaar daarna 
hebben we afscheid van hem 
moeten nemen.  
 
Het vrijkomen van asbest maakt 
de schade bij een brand extra 

ingewikkeld. Soms moeten de 
vezels, die tot ver in de omtrek 
kunnen liggen door de mannen in 
de bekende witte pakken worden 
opgeruimd.  
Ook water kan voor meer schade 
zorgen, bijvoorbeeld als die uit een 
sprinklerinstallatie komt. Niet voor 
niets wordt daarom bij een brand 
in een datacentrum met gassyste-
men geblust. 
 
Over dergelijke complicerende 
schadefactoren gaat deze editie 
van “Uit de Brand’. Maar niet alleen, 
want we staan in een dubbelinter-
view ook stil bij de wijziging in ons 
bestuur. In de vergadering van juni 
heeft Kees Krijgsman de voorzit-
tershamer overgedragen aan 
Richard Oets. Jarenlang heeft Kees 
zich met groot enthousiasme een 
warm supporter getoond van onze 
activiteiten. Vanaf deze plaats wil 
ik hem nogmaals bedanken voor 
zijn inzet, zijn visie, zijn daadkracht 
om Salvage steviger op de kaart te 
zetten. Aan Richard de uitdaging er 
een waardig vervolg aan te geven. 
Ik heb er alle vertrouwen in.  
 
En dat asbest… tja, dat zit nog 
steeds in onze woning.  We hebben 
het destijds niet laten verwijde-
ren vanuit de idee dat als er niets 
gebeurt het niet schadelijk is. 
Schrijnend is wel dat in landen 
als Brazilië, Rusland en China nog 
volop asbest wordt gedolven, 
dat in nieuwe producten wordt 
verwerkt die ook in Nederland 
worden verkocht. Extra schades 
bij een brand – we zijn er nog lang 
niet van af. 
 
Brenda Reinders 
Directeur Stichting Salvage

juni 2014

extra 
schade

sprinklers taboe in  
datacentra

Waardevolle gegevens 
mogen onder geen om-
standigheden verloren 

gaan en dus zijn sprinklers 
taboe in een datacentrum.  
Ruben Strijk van Imtech  
Building Services bespreekt  
de alternatieven.  

Scan de QR-code voor een actueel overzicht van schadestopbedrijven

9

salVage: de basis  
Voor efficiënte  
reconditionering?

11De schade die 
veroorzaakt wordt 
door schadestop van 

bijvoorbeeld de brandweer is 
een bekend fenomeen volgens 
Leo Mulder en Sietze van der 
Velde van BELFOR. Volgens 
hen is de kans op succesvol 
reconditioneren toegenomen. 
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Komt er bij een brand asbest vrij, dan gelden er strenge regels bij het opruimen 

daarvan. sinds januari 2012 hanteert de Inspectie sZW een intensieve aanpak van 

bedrijven die het niet zo nauw nemen met die regelgeving. met de Wet aanscherping 

handhaving en sanctiebeleid sZW-wetgeving, die in januari 2013 in werking trad, is de 

controle van asbestverwijderende bedrijven alleen nog maar strenger geworden. de 

cijfers over 2013 waren bij het ter perse gaan van deze editie van ‘uit de brand’ nog niet 

bekend, maar uit de inspectieresultaten over 2012 bleek al een forse stijging van de 

handhavingspercentages. Bij 70 procent van de geïnspecteerde saneringslocaties werden 

(ernstige) tekortkomingen geconstateerd. 

Tekst: Peter van Steen

ErnstigE  
tEkortkomingEn
bij sanErEn asbEst
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n 2012 verrichtte de Inspectie SZW 391 
inspecties bij werklocaties waar gecer-
tificeerde bedrijven asbest saneerden. 

Op 275 locaties, zo’n 70 procent, werden in 
totaal 582 overtredingen geconstateerd. 
Bij bijna de helft van deze overtredingen 
werden zware handhavingsinstrumenten in-
gezet, zoals stillegging van het werk, boetes 
of een proces-verbaal. De meest voorko-
mende overtredingen betroffen het niet of 
onvoldoende nemen van maatregelen om 
uitstoot van asbestvezels te voorkomen, 
het niet beschikken over of niet werken vol-
gens een goed werkplan, het in verkeerde 
verpakking afvoeren van asbest en het 
niet volledig verwijderen van alle asbest. 
De Inspectie SZW vindt een handhavings-
percentage van 70 procent te hoog voor 
een sector waarin de bedrijven procescer-
tificaten hebben en de werknemers over 
persoonscertificaten beschikken.

Malafide saneerders
In 2012 heeft het asbestinspectieteam 
de aandacht voor malafide saneringen 
sterk geïntensiveerd. Dit team werkt nauw 
samen met regionale uitvoeringsdiensten, 
milieupolitie, bouw- en woningtoezicht 
en andere toezichthoudende instanties. 

De complexe asbestketen maakt slimme 
samenwerking tussen de betrokken over-
heidsorganisaties immers noodzakelijk. In 
2012 ontving de Inspectie 236 signalen en 
tips die voor een belangrijk deel van deze 
collega-inspectiediensten afkomstig waren. 
Bij de malafide saneringen wordt meestal 
bewust de wet- en regelgeving ontlopen 
om financieel gewin te bereiken. In andere 
gevallen kan het ook om minder bewust 

gepleegde overtredingen gaan en spelen 
factoren als tijdswinst en soms ook onbe-
kendheid met wet- en regelgeving een rol. 
Ook het onderschatten of ontkennen van 
de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan 
asbestvezels kan aan de orde zijn. Er lopen 
op dit moment verschillende strafrechtelijke 
onderzoeken naar aanleiding van inspecties 
van de Inspectie SZW. <

I

Kleine vezels, grote gevolgen
Asbest is een onbrandbaar, slijtvast, isolerend en heel goedkoop 
natuurproduct. Er zijn verschillende soorten van. De bekendste zijn 
wit, bruin en blauw asbest. Asbest werd in het verleden veel gebruikt. 
Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd het in grote 
hoeveelheden verwerkt tot asbestcement (bijvoorbeeld in golfplaten 
en rioolbuizen), spuitasbest (als brandwerend en isolerend middel in 
schepen en gebouwen), remblokjes, vloerbedekking, textiel, onderzet-
ters, plantenbakken en nog vele andere vormen. Asbest is echter ook 
een levensgevaarlijke stof. Door de vezels ervan in te ademen kunnen 
dodelijke ziekten ontstaan. Iedereen heeft echter wel eens een asbest-
vezel ingeademd, doordat asbest vrij in het milieu voorkomt, maar dat 
leidt doorgaans niet tot een ziekte. Van wie echt aan asbest blootge-
steld is geweest, bijvoorbeeld tijdens verwerkingsprocessen, wordt 
ook maar een klein percentage ziek (ongeveer 5 procent). Er kunnen 
verschillende ziekten optreden, maar drie in het bijzonder. De eerste is 
asbestose, waarbij verharding van het longweefsel optreedt. Op zich 

is deze ziekte niet dodelijk, maar 50 procent van de betrokkenen krijgt 
de tweede ziekte: longkanker. De derde ziekte is mesothelioom: kan-
ker aan (meestal) het longvlies. Asbestose en mesothelioom hebben 
altijd asbest als oorzaak en openbaren zich pas 10 à 60 jaar (gemid-
deld 40 jaar) na de blootstelling eraan. Slachtoffers overlijden meestal 
binnen een jaar. Momenteel zijn dat in Nederland circa 485 slachtof-
fers per jaar (exclusief zo’n 500 doden per jaar door asbestgerelateerde 
vormen van longkanker). Het gebruik van asbest is in ons land al sinds 
1993 verboden. Daarmee is het probleem echter niet opgelost. Het 
veilig verwijderen van asbest in onder andere gebouwen neemt nog 
jaren in beslag. Bovendien wordt in landen als Brazilië, Rusland, China 
en tot voor kort ook Canada nog volop asbest gedolven. In 2009 werd 
maar liefst zo’n twee miljoen ton asbest in nieuwe producten verwerkt, 
die ook nog in Nederland kunnen worden verkocht. In Nederland zijn 
ongeveer 300 gecertificeerde bedrijven werkzaam in het saneren van 
asbest. Bij elkaar werken daar zo’n 4.000 medewerkers.

ErnstigE  
tEkortkomingEn
bij sanErEn asbEst
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gElEidingsmEting 
moEt dE HCl-mEting 
vErvangEn
de hcl-meting na een brand is niet toereikend. Behalve zoutzuur kunnen ook andere zuren 

ontstaan en die kunnen eveneens corrosie van ijzerhoudende metalen veroorzaken.  

het reconditioneringsbedrijf arePa  heeft er een aanvullende meetmethode voor ontwikkeld:  

de geleidingsmeting. een gesprek hierover met Pieter Benschop, algemeen directeur van 

arePa nederland, en Paul van Beek, operationeel manager van arePa reconditionering.

Tekst: Peter van Steen

REPA, van oorsprong een Deens bedrijf, 
heeft in Nederland een hoofdvestiging 
in Amersfoort en nevenvestigingen 

in Son, Rotterdam, Alkmaar en Meppel. 
In de kern is het een reconditionerings-
bedrijf, maar daaruit zijn ook activiteiten op 
het gebied van inspectie in opdracht van 
verzekeraars en training en opleiding op 
het gebied van elektrotechnische veiligheid 
voortgekomen. De reconditionering door 
AREPA betreft uitsluitend technische objec-
ten. “Wij zijn geen schoonmakers”, zegt Pieter 
Benschop, “maar technici. Al onze medewer-
kers hebben een technische achtergrond en 
komen bijvoorbeeld uit de elektrotechniek of 
computertechniek.”

Polyvinylchloride
De reconditionering van apparatuur en 
machines na een brand nam in feite pas eind 
jaren zestig een hoge vlucht, nadat bekend 
was geworden dat door de verbranding van 
polyvinylchloride (PVC), dat in gebouwen 
veel in leidingen en afvoerbuizen wordt 
toegepast, chloorionen vrijkomen die een 
corroderende invloed op ijzerhoudende 
metalen hebben. Die chloorionen gaan een 
verbinding met vocht aan, waardoor water-
stofchloride ontstaat, ofwel zoutzuur (HCl). 
Daarom wordt al decennialang na een brand 
een HCl-meting uitgevoerd, om na te gaan of 
corrosie zal plaatsvinden en er dus schade-
beperkende maatregelen noodzakelijk zijn. 

A
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“Wij kwamen na onderzoek tot de conclusie 
dat die HCl slechts een deel van het pro-
bleem is” zegt Paul van Beek. “Er zijn meer 
schadelijke stoffen met een corroderende 
invloed. Daarom hebben we de traditionele 
meetmethodiek uitgebreid, verfijnd, want 
wij willen meer weten dan of er neerslag van 
chloorionen heeft plaatsgevonden.”

Stroom geleiden
De meetmethode die AREPA heeft ontwik-
keld, maakt gebruik van een eigenschap die 
alle stoffen die corrosie en metaalaantasting 
veroorzaken, gemeen hebben, namelijk hun 
vermogen om in water elektrische stroom 
te geleiden. Zuren en de daarvan afgeleide 

zouten, samen aangeduid als elektrolyten, 
bestaan uit positief en negatief geladen 
ionen. Deze ionen kunnen zich in water vrij 
bewegen en maken daardoor de oplossing  
geleidend voor elektrische stroom. Dit 
betekent dat als een waterige oplossing 
elektrische stroom kan geleiden, daarin een 
of meer opgeloste elektrolyten aanwezig 
moeten zijn. Door het geleidingsvermogen 
van een oplossing te meten, kan dus de 
aanwezigheid van die elektrolyten worden 
aangetoond. 

Nooit volledig
Paul van Beek: “Wanneer een materiaal 
verbrandt, is de verbranding eigenlijk 

nooit volledig. Daardoor kunnen er stoffen 
onverbrand neerslaan. Ontstaan er ionen 
vanuit verbrande producten, dan zijn die 
over het algemeen corrosief. Dat geldt dus 
niet alleen voor chloorionen, maar ook voor 
zwavelionen, broomionen, jodiumionen en 
nog veel meer ionen. Met onze geleidings-
meting kunnen we de aanwezigheid daarvan 
na een brand aantonen.” Pieter Benschop: “Bij 
de verbranding van gevulkaniseerd rubber 
ontstaat er bijvoorbeeld zwavelzuur en daar 
moet je dus rekening mee houden na een 
brand in een autobedrijf. Het is overigens 
niet zo belangrijk om te weten welke cor-
rosieve stof is vrijgekomen. Als je maar vast-
stelt dat die stof is vrijgekomen en het dus 

“Wanneer een 
materiaal verbrandt, 
is de verbranding 
eigenlijk nooit 
volledig”Paul van Beek voert een meting uit
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nodig is om schadebeperkende maatregelen 
te treffen.” Paul van Beek: “Meet je alleen het 
zoutzuur, dan kun je tot de conclusie komen 
dat er geen maatregelen nodig zijn. Maar als 
je dat op vrijdagavond beslist en je treft op 
maandagochtend de zaak helemaal verroest 
aan, dan had je natuurlijk wel willen weten 
wat er precies aan de hand was.”

Geen laboratorium
De geleidingsmeting verloopt op zich vrij 
eenvoudig. Op vervuild metaal wordt een 
oppervlak van 10 bij 10 cm gemarkeerd. 
Op die grootte is de meting gebaseerd. De 
vervuiling op die 100 cm2 wordt met een 
kwastje opgenomen en in een hoeveelheid 
gedemineraliseerd water gedaan. Ter plekke 
wordt met een siemensmeter (de siemens 
is de eenheid voor geleidbaarheid) de 
geleiding gemeten. De uitslag staat meteen 
vast, waarna al of niet tot schadebeperkende 
maatregelen kan worden besloten. “Je hoeft 
niets naar een laboratorium te sturen”, zegt 
Van Beek. “Als je pas na vierentwintig of 
achtenveertig uur de uitslag zou krijgen, 
zou je meestal ook al te laat zijn.” Door deze 

“neem het zekere 
voor het onzekere  
en laat dan zo’n 
meting doen”

meting wordt de kans dat de oorzaak van 
een corrosieproces over het hoofd wordt 
gezien, tot vrijwel nul gereduceerd. De 
meting is namelijk niet stofspecifiek, maar 
toepasbaar voor alle zuren die een corrode-
rende werking kunnen hebben. De meting is 
uitgebreid getest en de resultaten ervan zijn 
betrouwbaar.

iPod en booreiland
Is eenmaal vastgesteld dat de kans op cor-
rosie aanwezig is, dan wordt de juiste actie 
ondernomen. Indien mogelijk worden de 
schadelijke ionen meteen van de metalen 
objecten afgespoeld. Zijn het bijvoorbeeld 
besturingskasten of servers, die niet zonder 
meer kunnen worden afgespoeld, dan 
worden deze in een ruimte geplaatst waar 
de luchtvochtigheid naar beneden en de 
temperatuur omhoog wordt gebracht. Zijn 
beide maatregelen niet meteen toepas-
baar, dan wordt het object ingeolied, zodat 
het van zuurstof wordt afgesloten. In alle 
gevallen wordt het corrosieproces gestopt. 
“Wij behandelen alle soorten machines en 
elektronica”, zegt Pieter Benschop, “van iPod 

tot booreiland. Wij zorgen dat alles weer in 
goede staat terugkomt, zoals het voor de 
calamiteit was. Meestal is het daarvoor nodig 
een apparaat helemaal te demonteren, want 
als je iets niet kunt zien of niet kunt bereiken, 
is het vrijwel zeker dat je daar over enkele 
weken of maanden alsnog problemen krijgt.”

Naam van de branche
Pieter Benschop en Paul van Beek zouden 
het toejuichen als de hele reconditionerings-
branche gaat inzien dat de HCl-meting niet 
volstaat, om vervolgens de geleidingsmeting 
breed te gaan toepassen. Dat zou immers de 
kwaliteit van de branche en de naam van de 
bedrijven die erin werkzaam zijn, ten goede 
komen. Ook de Salvagecoördinator heeft 
daar een belangrijke rol bij. Die moet immers 
kunnen onderkennen welke verbrandings-
processen mogelijk hebben plaatsgevonden  
en wanneer het dus zinvol is om een  
geleidingsmeting uit te laten voeren. “Neem 
het zekere voor het onzekere”, zegt Pieter 
Benschop, “en laat dan zo’n meting doen.” 
Benschop en Van Beek vinden het overigens 
niet verstandig als de Salvagecoördinator 
zelf metingen zou gaan verrichten (hetgeen 
ook niet aan de orde is of wordt overwogen 
– red.). Afgezien van het feit dat de coördina-
tor doorgaans meer aan zijn hoofd heeft, kan 
de meting beter door een specialist worden 
uitgevoerd. Paul van Beek tot slot: “Het gaat 
om de interpretatie van de totale omstandig-
heden. Je moet op de luchtstromingen let-
ten, de condensatiepunten in een pand, de 
plek waar je gaat meten, de metalen waarop 
je gaat meten enzovoort. Het lijkt mij daarom 
beter als de Salvagecoördinator zich op zijn 
schouderfunctie concentreert en daarnaast 
de schadebeperkende maatregelen coördi-
neert, maar niet zelf uitvoert.” <
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dat een schadestop schade kan veroorzaken, laat zich in 

datacentra het beste illustreren. door een brand in een 

datacentrum met water te blussen, zouden immers grote 

hoeveelheden waardevolle gegevens verloren kunnen 

gaan. sprinklers zijn er dan ook taboe, behalve natuurlijk in 

aanpalende ruimten voor ander gebruik dan dataopslag.  

Welke systemen worden er dan wel gebruikt? ruben strijk, 

lead engineer datacenter solutions bij Imtech Building  

services, geeft een toelichting.

Tekst: Peter van Steen

uben Strijk werkt sinds 2009 bij Imtech 
Building Services. Hij houdt zich binnen 
interdisciplinaire teams met de tech-

niek en de infrastructuur bezig en niet met 
de IT op zich. Doordat op IT-gebied steeds 
meer ‘in the cloud’ wordt gewerkt, neemt het 
aantal computerruimten in kantoorgebou-
wen af. Toch kunnen ook die ‘clouds’ niet zon-
der hardware, want uiteindelijk moeten de 
data wel ergens worden opgeslagen. Ruben 
Strijk en zijn collega’s hebben daarom nog 
volop werk met het inrichten van datacentra. 
Voor de brand- en inbraakveiligheid daarvan 
maakt een gespecialiseerde business unit, 
Imtech Safety & Security, in het algemeen 
zelf een ontwerp, dat aan alle wettelijke 
regels en normen voldoet.

Diverse systemen 
Voor brandbestrijding in datacentra zijn 
diverse systemen ontwikkeld. De meeste 
daarvan maken gebruik van gas. Een bekend 
voorbeeld is FM-200, een chemisch gas, dat 
de vlam door fysische koeling op moleculair 
niveau dooft. De hitte wordt letterlijk uit het 
vlamfront onttrokken, zodat de brand stopt. 
FM-200 is vooral een veilig blusgas in het 
geval zich mensen in de te blussen ruimte 
bevinden. Andere gassen werken door 
verdringing. Deze zogeheten inerte gassen 
verdringen de lucht uit een ruimte, zodat 
het zuurstofgehalte omlaag gaat en het vuur 
uitgaat. Voorbeelden ervan zijn argonite, 
argon, inergen en stikstof. Tot slot zijn er nog 
systemen die op basis van CO2 werken, maar 
deze worden nog maar weinig toegepast, 
vooral vanwege de onveiligheid ervan voor 
mensen. “Elk systeem is in extreme situaties 
gevaarlijk”, licht Ruben Strijk toe. “Bij te hoge 
concentraties van chemisch gas krijg je 
hartklachten, van inert gas ga je dood door 
verstikking en van CO2 kun je verbrandings-
verschijnselen krijgen. Toch zijn alle syste-
men in principe veilig, omdat er normen 

R

sprinklErs 
taboE in 
dataCEntra
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zijn gesteld aan de hoeveelheden ‘parts per 
million’ van het gas in de lucht. De wetgeving 
is daar behoorlijk streng op. De systemen 
moeten daarom altijd door een gecertificeer-
de instantie worden goedgekeurd en jaarlijks 
worden gecontroleerd.”

Watermist en oxyreduct
Voor datacentra zijn ook brandbestrijdings-
systemen ontwikkeld die niet op gassen 
werken. Een aantal fabrikanten levert 
bijvoorbeeld hogedrukmistsystemen voor 
computerruimten. Deze systemen zorgen 
met een heel hoge druk, van zo’n 300 bar, 
voor een watermist in de te blussen ruimte. 
Minder gangbaar, omdat het behoorlijk veel 
energie kost, is het oxyreductsysteem. Zo’n 
systeem perst met hoge druk lucht door 
actieve koolstoffilters, waardoor het zuurstof-
gehalte in die lucht met enkele procenten 
daalt, net voldoende om een brand onmo-
gelijk te maken. Het systeem werkt dus niet 
brandbestrijdend, maar brandpreventief. 
Voor mensen die langdurig is zo’n ruimte 
aanwezig zijn, kan de zuurstofarme lucht op 
den duur vermoeiend zijn.

Detectie
“Voor al deze systemen geldt natuurlijk dat 
ze aan detectieapparatuur gekoppeld moe-
ten zijn”, licht Ruben Strijk toe. “Meestal is er 
wat dat betreft sprake van een stappenplan, 
met om te beginnen een VESDA-systeem: 
Very Early Smoke Detection Apparatus. Dat 
systeem geeft bij het minste of geringste 
spoor van rook in de ruimte een signaal af. Is 
er werkelijk brand, dan wordt dat vervolgens 
door de rookdetectiesystemen gesignaleerd. 
Vaak moeten er twee van zulke detectie-
systemen een signaal hebben afgegeven 
voordat het blussysteem in werking wordt 
gezet. Gebruikelijk is dat daar dan nog dertig 
seconden tussenzit. In die tijd vinden er aller-
lei instelbare signaleringen plaats met geluid 
en licht, de zogenoemde ‘slow whoops’, en 
hebben de aanwezige mensen tijd om de 
ruimte te verlaten. Bij de deur zit dan meestal 
nog een noodstopknop, waarmee het blus-

systeem kan worden uitgeschakeld, bijvoor-
beeld omdat er nog mensen in de ruimte zijn 
of als zeker is dat er geen brand is ontstaan.” 

Blussing
Treedt vervolgens het blussysteem in 
werking, dan gebeurt dat in het gehele 
desbetreffende brandcompartiment. Tegelijk 
openen zich roosters naar de buitenlucht of 
naar aanpalende ruimten, zodat het blus-
gas de aanwezige zuurstofrijke lucht kan 
verdrijven. Bij alle systemen komt weleens 
vals alarm voor. In het geval van blusgas-
systemen bestaat de schade dan uit het 
verloren gegane gas. “Die gasflessen moeten 
opnieuw worden gevuld en dat kan redelijk 
kostbaar zijn”, aldus Ruben Strijk. “De kosten 
van de verschillende systemen lopen sowieso 
erg uiteen, afhankelijk van bijvoorbeeld 
het gewenste onderhoud. Bovendien is de 
kostprijs van het gebruikte gas heel grillig. 
Afhankelijk van mondiale ontwikkelingen kan 
een bepaald gas het ene jaar duur zijn en het 
andere jaar goedkoper.”

Papieren rommel
Ruben Strijk heeft nog nooit een brand 
in een datacentrum meegemaakt en kent 
alleen de verhalen daarover van collega’s. 
Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld een 
bekabeling doorbrandt, omdat de voedin-
gen die naar de IT gaan niet voldoende zijn 
gedimensioneerd en er dus teveel stroom 
doorheen gaat. De gevolgen daarvan kun-
nen groot zijn, “maar meestal is het probleem 
vooral de papieren rommel en verpakkings-
materialen die in de ruimte zijn achterge-
laten”, aldus Ruben Strijk tot slot. “Mensen 
gaan iets installeren, halen het uit de doos en 
laten vervolgens dat karton en de polysty-
reen ergens onder in de IT-racks achter.  
En dat wil wel branden natuurlijk!” <

Sprinkleractivering

“meestal is het probleem de papieren 
rommel en verpakkingsmaterialen”
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“salvagE kan basis  
lEggEn voor EffiCiëntE  
rEConditionEring”

et bedrijf BELFOR is door fusies van 
tientallen bedrijven wereldwijd in de 
loop van enkele decennia tot stand ge-

komen. De onderneming is het grootst in de 
Verenigde Staten, waar ook de CEO vandaan 
komt. Het Europese hoofdkantoor staat in 
Duitsland en het Nederlandse hoofdkantoor 
in Rotterdam. Daarnaast zijn er nog drie 
vestigingen in Nederland, in Weesp, Heerlen 
en Dordrecht. BELFOR houdt zich bezig met 
de sanering van opstallen en inboedels na 
een brand, explosie of overstroming. BELFOR 
Technology in Dordrecht, het voormalige 
Recontec, is gespecialiseerd in het recon-

ditioneren van technische apparatuur na 
calamiteiten en houdt zich daarnaast bezig 
met preventief onderhoud aan technische 
installaties en lekdetectie.

Tot aan de brievenbus
Schade door schadestop, een eerste thema in 
het gesprek met Mulder en Van der Velde, is 
hun niet onbekend. Algemeen directeur Leo 
Mulder zegt: “Zeker bij opstal- en inhoud-
schades wordt de helft van het werk dat wij 
krijgen, door de brand veroorzaakt en de 
andere helft door de brandweer. Dat is geen 
kritiek op de brandweer, er moet nu eenmaal 

worden geblust, met water, poeder of welk 
middel ook, en dat zal daarna weer moeten 
worden weggehaald.” Wel heeft de brand-
weer, volgens Mulder, zijn werkwijze in de 
afgelopen dertig jaar al ingrijpend gewijzigd. 
Hij zegt: “Vroeger werd de brand ‘verzopen’: 
eenvoudigweg zo veel mogelijk spuiten erop 
zetten en zo veel mogelijk water toevoeren. 
Ze stopten pas met blussen als het water uit 
de brievenbus kwam, bij wijze van spreken. 
Inmiddels is daar geen sprake meer van. De 
brandweer gaat strategisch te werk en lijkt 
ook meer oog te hebben voor de mogelijk 
nadelige effecten van het bluswerk. Mede 

Leo mulder (l) is algemeen directeur 

van BeLFOr nederland en sietze van 

der Velde is directeur operations van 

BeLFOr technology. Beiden hebben 

tientallen jaren ervaring in de sanering 

van opstallen en inboedels na een 

calamiteit. Zij kunnen daarom als geen 

ander beoordelen hoe de hazen lopen 

in reconditioneringsland. “de helft van 

het werk dat wij krijgen, wordt door 

de brand veroorzaakt en de andere 

helft door de brandweer”, aldus Leo 

mulder. “Waterschade is nu eenmaal 

onlosmakelijk met het bluswerk 

verbonden.”

Tekst: Peter van Steen
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daardoor is de kans op succesvol reconditio-
neren de laatste jaren toegenomen.”

Snelle beoordeling
“We hebben meer kans op reparatie en dat is 
natuurlijk erg belangrijk”, vervolgt Leo Mulder. 
“Salvage speelt daarin een essentiële rol. 
Als je na een brand de zaak een paar dagen 
laat rusten, kunnen wij ook niet veel meer 
doen. Maar neem je direct na zo’n brand de 
noodzakelijke bereddingsmaatregelen, dan 
werkt dat enorm schadebeperkend, zeker 
wanneer het een industriële brand is waarbij 
technische installaties en apparatuur betrok-
ken is. Van belang is daarom dat de brand-
weer zo snel mogelijk Salvage inschakelt en 
dat Salvage vervolgens zo snel mogelijk de 
juiste maatregelen in gang zet.” Sietze van der 
Velde vult aan: “Daarbij moet op basis van de 
specifieke brand worden beoordeeld welk be-
drijf het beste voor de beredding kan worden 
ingeschakeld. Een bedrijf met vijf stofzuigers, 
één hogedrukreiniger, drie geurpotjes en vijf 
liter zeep moet natuurlijk niet naar een grote 
industriële brand worden gestuurd.” Volgens 
Van der Velde komt het geregeld voor dat 
BELFOR door een expert wordt ingeschakeld 
voor een schade waar eerder een inadequate 
beredding heeft plaatsgevonden. Hij zegt: 
“Wat niet nodig was, is dan wel gedaan en 
wat wel nodig was, niet. Er is dan bijvoorbeeld 
een machine een beetje in de olie gezet, maar 
niet grondig. Dan lijkt het heel wat, maar 
uiteindelijk is het niets. Aan dingen die niet 

interessant zijn, is dan juist wel veel aandacht 
besteed. Er is dan bijvoorbeeld met monito-
ren en keyboards gesleept, terwijl je die beter 
kunt laten staan, want de waarde ervan is 
twee keer helemaal niets. Als je verstand van 
zaken hebt, focus je op specifieke of unieke 
apparatuur en let je op reserveonderdelen of 
kritieke zaken zoals mallen en matrijzen.” 

Ontwikkelingen
Sietze van der Velde stipt hiermee al een van 
de ontwikkelingen aan die in de reconditione-
ringsbranche spelen, namelijk het wegvallen 
van de noodzaak om PC’s, monitoren, key-
boards, audiovisuele apparatuur en dergelijke 
te gaan beredden. De waarde daarvan is 
tegenwoordig zo gering, dat de kosten van 
vervoer naar een ontvochtingsruimte en van 
de behandeling erna daar niet meer tegenop 
wegen. Sowieso komt het steeds minder 
vaak voor, en ook dat is een ontwikkeling, dat 
inboedels naar de werkplaatsen van BELFOR 
worden getransporteerd. Vaker wordt het 
equipement van de werkplaats naar de scha-
de gebracht, zodat de noodzakelijke activi-
teiten ter plaatse kunnen worden uitgevoerd. 
Dat bespaart niet alleen tijd, maar voorkomt 
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ook eventuele beschadigingen tijdens het 
transport. Vanzelfsprekend kunnen zowel op 
locatie als in de werkplaatsen van BELFOR 
de nieuwste technieken worden toegepast. 
Een paar jaar geleden werd bijvoorbeeld het 
ijsstralen geïntroduceerd, het stralen met ijs-
korrels, maar Mulder en Van der Velde hebben 
daar hun vraagtekens bij. Leo Mulder zegt: 
“Dat ijs sublimeert, dus je hebt geen water op 
de grond, maar je hebt ook geen idee waar 
het roet is gebleven. En wij worden nog altijd 
betaald om het roet weg te halen, niet om het 
te verplaatsen. Er zijn locaties, zij het beperkt 
in aantal, waar het handig zou kunnen zijn, 
maar ik ben er niet kapot van.” Nog een nieu-
we techniek is de lijn van vijf dompelbaden 
achter elkaar waarin grote machineonderde-
len vrij eenvoudig kunnen worden ontroest. 
Mulder: “Vroeger stonden er mensen met 
kwastjes en borsteltjes en chemicaliën te wer-
ken. Nu gaat het in die badenlijn en aan het 
einde van de rit komt het er weer helemaal 
schoon uit. De chemicaliën, temperatuur, tijd 
en mechanische ondersteuning vormen hier 
het geheim van het succes.”

“Vroeger stonden mensen met kwastjes en 
borsteltjes en chemicaliën te werken”



juni 2014

partners  13

Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen 
In het geheel van ontwikkelingen mag 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
niet onvermeld blijven. Milieu is in dat kader 
een issue. Mulder: “Steeds meer verzekeraars, 
klanten en eindgebruikers willen dat we 
biologisch afbreekbare chemicaliën gebrui-
ken – tot het moment dat je zegt dat het iets 
duurder is, want dan hoeft het vaak niet meer. 
Ook de producten waarvoor minder of geen 
water nodig is, zijn minder belastend voor het 
milieu. We hebben een product ontwikkeld 
waarmee we roetaanslag zonder water kun-
nen verwijderen. Belangrijk voordeel daarvan 
is ook dat we iets kunnen reinigen zonder 
het daarna te hoeven drogen en dat bete-
kent weer tijdwinst.” Ook de gezondheid van 
werknemers is een thema in dit verband. Van 
der Velde: “Bij een brand komen ongezonde 
stoffen vrij – de brandweer gaat niet voor 
niets met maskers op naar binnen.  Zodra er 
volgens metingen van de brandweer genoeg 
zuurstof in de lucht is en de hoeveelheid 
gevaarlijke stoffen zich onder de maximale 
norm bevindt, gaan ook onze specialisten er 
naar binnen. BELFOR onderzoekt continu of 
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In 2014 beproeft Salvage in de noordelijke 
provincies een nieuwe wijze van inschakeling 
van schadestopbedrijven, die daarna landelijk 
zal worden uitgerold. De stichting heeft een 
minimaal en een maximaal tarief bepaald 
voor zes werkzaamheden in het particuliere 
segment: het reduceren van stankoverlast, 
het beperkt reinigen van een of meer ruim-
ten, het afdekken of afschotten van een pand, 
het opruimen van brandresten, het vervoer 
en tijdelijk opslaan van goederen en het af-

dekken daarvan. Bepalend voor de inschake-
ling van de schadestopbedrijven zal het tarief 
zijn waarvoor zij inschrijven, in combinatie 
met de plaats van de calamiteit, de aard van 
de calamiteit (bedrijfsmatig of particulier) en 
de totaalscore van zeven kwaliteitsprestatie-
indicatoren: voldoen aan de kwaliteitscriteria 
van de Stichting Salvage, de opkomsttijd bij 
de schadelocatie, de invulling van het eerste 
klantcontact, de uitvoering van de opdracht, 
de correctheid van de facturatie, eventuele  

klachten en de prijsstelling van overige 
werkzaamheden. Op basis van dit alles zal 
het informatiesysteem van Salvage na de 
melding van een calamiteit een schadestop-
bedrijf aanwijzen. De verwachting is dat deze 
inzet van schadestopbedrijven volgens de 
genoemde kwaliteitsprestatie-indicatoren 
een kwaliteitsimpuls zal betekenen voor de 
activiteiten die namens de Stichting Salvage 
worden uitgevoerd.

nieuwe methode voor  
de inzet van schadestopbedrijven

brand alle machines in te laten oliën, wat op 
zich niet verkeerd is, maar als hetzelfde bedrijf 
tien uur later de opdracht krijgt om het hele 
project te gaan doen, gaat het als eerste al 
die olie weer verwijderen. Dat is natuurlijk 
niet slim. Efficiënter is het om dat bedrijf, na 
overleg met de Stichting Salvage en met de 
verzekeraar, het werk op te laten pakken als 
ware het een volledig project. Dan kan in de 
uren daarna alsnog worden besloten hoe dat 
project wordt voortgezet. Als de Salvagecoör-
dinator op zo’n manier over het vervolgtraject 
meedenkt, hebben we denk ik op het gebied 
van industriële salvage de ultieme doelstel-
ling bereikt.” <

de gezondheid van haar medewerkers niet 
in gevaar komt. Op dit moment hebben we 
zaken goed in beeld, maar voortschrijdend 
inzicht kan dat beeld in de toekomst nog 
beïnvloeden.”

Vervolgtraject
Een laatste ontwikkeling die Leo Mulder 
wil noemen, heeft betrekking op het werk 
van Salvagecoördinatoren. Hij zegt: “Steeds 
nadrukkelijker proberen Salvagecoördina-
toren een basis te leggen voor een soepel 
verloop van het vervolgtraject. Ik vind dat een 
goede ontwikkeling. Zij kunnen bijvoorbeeld 
besluiten om een bedrijf na een industriële 
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dE bEpErking  
tot EEn wankEl  
minimum is HEt  
grotE problEEm  
in nEdErland

Ynso suurenbroek is eigenaar en oprichter van 

suurenbroek Brandonderzoek en advies. hij is meer 

dan wie ook thuis in de theorie en de praktijk van 

brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding. 

en hij is absoluut niet te spreken over de praktische 

gang van zaken in nederland op deze gebieden.

Tekst: Peter van Steen
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“snel een harde klap uitdelen 
is essentieel voor effectieve 
brandbestrijding.”

n het verleden was Ynso Suurenbroek 
onder meer buitengewoon lid van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, lector 

Brandveiligheid in de bouw aan de Saxion 
Hogescholen en docent aan de faculteit 
Construerende Technische Wetenschappen 
van de Universiteit Twente. Bovendien was hij 
ruim tien jaar beroepsofficier bij onder meer 
de brandweer in Groningen en Den Haag 
en bijna vijftien jaar vrijwillig officier bij de 
brandweer in Hengelo. Daarnaast werkte hij 
een aantal jaren in de offshore industrie. 

Contraproductief
Zijn zorgen over de Nederlandse brandbe-
strijdingspraktijk steekt Ynso Suurenbroek 
niet onder stoelen of banken. Gevraagd naar 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van blustech-
nieken in de afgelopen decennia geeft hij aan 
dat die er nauwelijks is, “zeker conceptueel 
niet”, zegt hij. “Her en der worden wat nieuwe 
techniekjes toegepast en dan lijkt het of er 
een ontwikkeling is, maar de principes van 
brand en brandbestrijding, van verbranding 
en blussing, veranderen niet met een tech-
nische innovatie. De fysische en chemische 
principes blijven natuurlijk hetzelfde. Het 
enige dat we de laatste tijd zien, met een 
zeer wisselend resultaat, is de toepassing van 
hogedruk- en nevelsystemen en gasblussing-
systemen. Bij kleinere branden in besloten 
ruimten hebben die mogelijk een goed effect, 
maar bij grote branden kunnen ze ook contra-
productief werken.”

Afkoeling
Het bezwaar tegen gasblussingsystemen en 
sommige hogedruk- en nevelsystemen is 

volgens Suurenbroek, dat ze onvoldoende 
koeling bewerkstelligen, hetgeen bij brand-
bestrijding het belangrijkste effect is. Hij zegt: 
“Water heeft een verkoelend en verstomend 
effect en verstomen is natuurlijk ook koelen. 
In tegenstelling tot wat mensen meestal 
denken, levert een hogedruksysteem veel 
minder water dan een lagedruksysteem. Het 
vermogen van een pomp kun je immers maar 
op twee manieren gebruiken: of om meer wa-
ter met lagere druk of om minder water met 
hogere druk te genereren. Bij brandbestrij-
ding gaat het uiteindelijk om de hoeveelheid 
verdamping die je voor elkaar kunt krijgen en 
daar heb je gewoon een hoeveelheid water 
voor nodig.”

Casus Leeuwarden
Volgens Ynso Suurenbroek kunnen nevel-
systemen bij kleine branden in specifieke 
omstandigheden wel effectief zijn. Hij zegt: 
“Met kleinere druppels kun je sneller en beter 
stomen en onttrek je meer hitte aan het vuur. 
Hogedrukschuimsystemen echter, waarmee 
als het ware een plaklaag op de brandstof 
wordt aangebracht, werken bij grotere bran-
den zeker niet, omdat je dan de brandstof niet 
kunt bereiken.” Suurenbroek illustreert dit aan 
de hand van de casus Leeuwarden. In oktober 
2013 brandden in de binnenstad van Leeu-
warden vijf panden af, waarbij één persoon 
om het leven kwam. Suurenbroek: “Mogelijk 
heeft de brandbestrijding in het begin teveel 
op de drukblusschuimsystemen van de eerste 
voertuigen geleund. Daarmee krijg je zo’n 
brand echt niet onder controle. Later werd na-
tuurlijk meer water aangevoerd, maar dan zijn 
dergelijke branden meestal te ver heen om ze 

nog in te kunnen halen. Snel een harde klap 
uitdelen, met lagedruksystemen, is essentieel 
voor effectieve brandbestrijding.”

Hell of a job
Ynso Suurenbroek betreurt het dat het effect 
van lagedrukblussystemen steeds meer in 
de vergetelheid raakt. Volgens hem schuilt 
een deel van het probleem in het gebruikte 
equipement. Hij zegt: “De lagedruksystemen 
maken gebruik van de bekende rode slangen, 
waarvan delen aan elkaar kunnen worden ge-
koppeld. Voor de hogedruksystemen worden 
daarentegen dunnere zwarte slangen uit één 
stuk gebruikt. Zo’n lange hogedrukslang in 
een trapportaal voorttrekken, over verschil-
lende verdiepingen, is een ‘hell of a job’. Bij 
elke bocht trek je zo’n slang vast. Je kunt veel 
gemakkelijker losse slangdelen voor een 
lagedruksysteem uitleggen en die aan elkaar 
koppelen. Je komt dan verder, je krijgt meer 
water en het werkt sneller. Wel vraagt het 
meer inspanning om de slangen weer op te 
ruimen, want dat is zwaar werk. Daarom grijpt 
men er niet meer naar, denk ik.”

Gebouwontwerp
Even belangrijk als de brandbestrijding an 
sich is het mogelijk maken daarvan, door daar 
in het ontwerp van gebouwen rekening mee 
te houden. Ynso Suurenbroek is een van de 
weinige adviseurs die de mogelijkheid om de 
brandbestrijding te vergemakkelijken en de 
gevaren voor de hulpverleners te verkleinen, 
in het ontwerp van gebouwen verdisconteert. 
Hij is niet onder de indruk van de overheidsin-
spanningen op dit gebied. “De meeste brand-
preventisten lopen de regels uit het Bouwbe-

I
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sluit na, als een soort afvinklijstje, en als het 
daaraan voldoet, is het goed. Helaas echter 
zit er geen wetenschappelijke onderbouwing 
onder die brandbeveiligingsregels en in het 
gunstigste geval wordt er ook alleen nog 
maar het minimumniveau van gehaald. Dat 
zet de brandbestrijders op achterstand, om-
dat gebouwen preventief en brandbeperkend 
niet doordacht in elkaar zitten.” Het gevolg is, 
aldus Suurenbroek, dat de brandweer steeds 
vaker besluit een gebouw maar gecontroleerd 
uit te laten branden, omdat  het te gevaarlijk 
is de brand te bestrijden. “Volgens mij is dat 
een doorn in het oog van iedere welden-
kende brandweerman en zeker contrair met 
iedere brandweertheorie”, zo zegt hij.

De brand klein houden
“Het beste is de brand zo klein mogelijk te 
houden”, vervolgt Suurenbroek. “De negatieve 
effecten van een brand, zoals rook, hitte en 
gevaar voor instorting, zijn kleiner bij kleinere 
branden. Ontsnapping en evacuatie zijn 
dan veel eenvoudiger en de mogelijkheden 
voor escalatie kleiner.” In de praktijk, zo geeft 
Suurenbroek aan, verplicht de brandweer 
bedrijven dure maatregelen te nemen, zoals 
sprinklers, brandcompartimenten, brandmu-
ren en zelfs soms een beheersing van de hoe-
veelheid brandbaar materiaal in een gebouw. 
“Maar als de brandweer het dan gecontro-
leerd laat uitbranden, is dat allemaal ‘waste 
of money’”, zegt hij. “Geen enkele brandpre-

“Ik bemerk altijd veel enthousiasme bij de 
uitvoerende laag van de brandweer.”

ventieve, brandbeperkende en preparatieve 
maatregel werkt op zichzelf. De brand zal 
altijd winnen als er geen snelle en adequate 
repressie op volgt. Als die brandpreventieve 
maatregelen en de maatregelen door de 
brandweer op elkaar zijn afgestemd, spreek je 
van een gesloten keten. Is dat niet het geval 
en laat je panden gecontroleerd uitbranden, 
dan misleid je ondernemers, klop je ze alleen 
maar geld uit de zakken en creëer je ook nog 
een vals gevoel van veiligheid.”

“Ik bemerk altijd veel enthousiasme bij de 
uitvoerende laag van de brandweer”, aldus 
Suurenbroek tot slot. “Daar zal het niet aan 
liggen. Maar als je in deze materie niet goed 
wordt opgeleid, wat moet je dan van de 
brandweer verwachten? En wie in het afvin-
ken van regeltjes in het Bouwbesluit wordt 
opgeleid, is natuurlijk nog geen ontwerper 
van effectieve, samenhangende brandbe-
strijdingssystemen. Die hebben namelijk te  
maken met brandstoffen, bouwkundige en 
installatietechnische zaken, de lay-out van 
gebouwen, de bluswatervoorziening, de be-
reikbaarheid en de brandbestrijding zelf. Het 
grote probleem in Nederland zijn de slecht 
onderbouwde brandbeveiligingsregels en de 
beperking tot wat minimaal wettelijk vereist 
is!” <
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vastE blusinstallatiEs: 
supEr, maar bEstEEd 
ook zorg aan nazorg!

e Normcommissie ‘Blusinstallaties’ 
houdt zich bezig met definities, classifi-
caties, eisen, keuringen, beproevingen 

en richtlijnen voor onderdelen, blusmiddelen 
en blussystemen. Ook de componenten van 
de systemen en het ontwerp, de berekening, 
de constructie, de montage en het onder-
houd ervan behoren tot het werkgebied 
van de commissie. De commissie beoogt de 
Europese normen die binnen het werkgebied 
vallen, zo goed mogelijk op de belangen 

van de Nederlandse markt af te stemmen, 
waarbij ten minste het veiligheidsniveau van 
de Nederlandse bouwpraktijk wordt gewaar-
borgd. De commissie bestaat uit tien leden, 
inclusief de voorzitter. Zij vertegenwoordigen 
de overheid, de brandweer, de verzekerings-
branche, de bouwwereld, de fabrikanten en 
installateurs van blussystemen en het overige 
bedrijfsleven of zitten op persoonlijke titel in 
de commissie. 

D Woningsprinklers
Gevraagd naar de meest recente wapenfei-
ten van de Normcommissie ‘Blusinstallaties’ 
noemt Jörgen Gros de introductie van een 
Nederlandse norm voor woningsprinklers 
als eerste. Die norm betreft overigens niet 
alleen woningen, maar bijvoorbeeld ook 
zorginstellingen. De Nederlandse norm is 
tot stand gekomen door de Scandinavische 
norm te vertalen en voor Nederland geschikt 
te maken. De Scandinavische norm dient ook 

Vaste blusinstallaties zijn bewezen effectief om bij een brand de veiligheid van personen 

te verhogen en de schade aan gebouwen en inventaris te beperken. Om eenduidige 

toetsingscriteria voor deze installaties te bevorderen en om overlegtijd bij het opstellen 

van bijvoorbeeld contracten, bestekken en beoordelingsrichtlijnen te besparen, is onder 

de vlag van het nederlands normalisatie-instituut een normcommissie ‘Blusinstallaties’ 

werkzaam. jörgen gros, account engineering manager bij aIg, is al ruim 13 jaar voorzitter 

van deze commissie. een gesprek met hem over recente activiteiten en ontwikkelingen.

Tekst: Peter van Steen
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als uitgangspunt van Europese normalisatie 
op dit vlak, maar omdat die ontwikkeling 
nogal stroperig verloopt, is daar in Nederland 
op vooruitgelopen, vooral gedreven door de 
discussie over de kosten van sprinklerbeveili-
ging in woningen. Het streven is namelijk die 
kosten niet al te hoog te laten oplopen. Zal 
de toepassing van ‘residential sprinklers’ in de 
komende jaren toenemen? 

Motieven
“Dat weten we niet”, zegt Jörgen Gros. 
“We zien wel dat er weer meer hoogbouw 
plaatsvindt en de vraag is dan hoe je een 
brand gaat beheersen. Boven zeventig of 
honderd meter, afhankelijk van de plaats en 
de discussie met de lokale overheid, zie je 
nogal eens dat er sprinklers worden toege-
past. Hetzelfde geldt voor woonwijken die op 
wat grotere afstand van brandweerkazernes 
worden gebouwd en waar brandweerkorpsen 
moeite hebben om de aanrijtijden te halen. 
Daarnaast is er qua zorg discussie over hoe 

je mensen relatief autonoom in de eigen wo-
ning kunt laten blijven wonen, met een stukje 
bescherming. Woningsprinklers kunnen daar 
een bijdrage aan leveren, dus ik verwacht dat 
ze op termijn ook daarom meer ingang gaan 
vinden. Natuurlijk zit er een kostenplaatje 
aan en bovendien moet het water voor die 
woningsprinklers ergens vandaan komen. We 
zien wat dat betreft dat waterleidingbedrijven 
zich op het standpunt stellen dat zij drink-
water moeten leveren, maar geen bluswater. 
Mogelijk leidt dit ertoe dat er wijken ontstaan 
waar ze voor de sprinklers grijswatersystemen 
gaan gebruiken.” 

Neveneffect
Overigens hebben brandverzekeraars nog 
wel wat kanttekeningen bij de toepassing van 
woningsprinklers. “Elk voordeel heeft ook een 
nadeel”, aldus Gros. “Natuurlijk zijn we er een 
groot voorstander van als het gaat om het 
redden van mensen en het behoud van zaken 
die we verzekeren. Een mogelijk neveneffect 

is echter wel dat er meer waterschades zullen 
optreden, bijvoorbeeld door het eroderen 
van die systemen. We komen nu al tegen dat 
schade in hotels ontstaat als sprinklers afgaan 
doordat gasten hun kleren aan de sprinkler-
kop ophangen. Ik geloof niet dat al eens echt 
goed is berekend of de potentiële waterscha-
de opweegt tegen de mogelijke brandschade, 
maar de introductie van weer een stukje 
waterleiding in gebouwen kan dus wel een 
neveneffect hebben. Duidelijk is dat er veel 
zorg moet worden besteed aan de kwaliteit 
van de aanleg en van de materialen die voor 
dergelijke systemen worden gebruikt.”

Hoge magazijnen
De Normcommissie ‘Blusinstallaties’ heeft 
zich niet alleen in sprinklers voor woningen 
verdiept, maar bijvoorbeeld ook in sprinklers 
voor hoge tot zeer hoge magazijnen. De 
normontwikkeling op dit punt vindt vooral 
in Amerika plaats, omdat men daar over de 
geëigende testfaciliteiten beschikt om uit te 



  19

juni 2014

achtergrond  1918  achtergrond

“gebouwen worden steeds groter en 
opener en men compenseert dit dan  
met blustechniek.”

rekenen hoe een hoge opslag van uiteen-
lopende materialen het meest effectief kan 
worden beschermd. Jörgen Gros: “Onderne-
mers proberen natuurlijk hun magazijnen 
zo flexibel mogelijk in te richten en willen 
daarom liever geen sprinklers in de stellingen 
hebben. Bovendien heb je daar het risico dat 
ze worden aangereden. Het betekent dat je in 
plaats daarvan heel zware sprinklers aan het 
dak moet monteren, waarvoor je extra druk 
en dus een grotere waterhoeveelheid nodig 
hebt. De Europese voorschriften gaan nog uit 
van het ouderwetse beveiligingsmodel met 
sprinklers in de stellingen, maar de Europese 
normcommissie begrijpt de bezwaren daarte-
gen en wil daarom nu de Amerikaanse kennis 
in de Europese normen gaan introduceren.”

Andere blussystemen
Naast sprinklers zijn er diverse andere vaste 
blussystemen op de markt, die geen water 
gebruiken, maar met een gas of met schuim 
blussen. Bij de blusinstallaties met CO2-gas 
bijvoorbeeld gaat het om een techniek die 
zich al vele jaren heeft bewezen en die al 
helemaal is uitgekristalliseerd. Het gebruik 
daarvan is echter voor bemande ruimten niet 
gewenst, omdat de benodigde concentraties 
dodelijk kunnen zijn. In het verleden werden 
ook halonen in blusinstallaties gebruikt, maar 
omdat deze gassen de ozonlaag aantasten, 
is het gebruik daarvan sinds 2004 verboden. 
Alternatieven voor het gebruik van halonen 
zijn bijvoorbeeld inerte gassen, die een brand 

door verstikking blussen. Voorbeelden zijn 
argonite, argon, inergen en stikstof. Naast de 
zuurstofverdringende gassen kunnen ook 
warmteonttrekkende blusmiddelen worden 
toegepast. 

Europa volgen
Jörgen Gros: “De normontwikkeling voor 
deze bijzondere blusinstallaties vindt 
niet in Nederland plaats. Anders dan bij 
sprinklers, waarbij specifieke Nederlandse 
omstandigheden als de beschikbaarheid van 
oppervlaktewater aan de orde kunnen zijn, 
kunnen we voor deze installaties helemaal de 
Europese ontwikkelingen volgen. En daarbij 
gaat het dan vooral om het formaliseren 
van de prestatie-eisen en de componenten 
van druktoestellen. Aan de blustechniek 
zelf wordt niet veel meer ontwikkeld.” Nog 
andere blussystemen betreffen het gebruik 
van watermist – een doorontwikkeling van 
sprinklers waarbij water wordt verneveld: 
een effectieve methode om branden te 
controleren met een veel geringere hoeveel-
heid water, die daarom veel aan boord van 
schepen wordt toegepast – en de inertisatie 
van ruimten, waarbij in specifieke magazij-
nen voor bijvoorbeeld levensmiddelen of 
vrieshuizen de concentratie van zuurstof 
zodanig wordt verlaagd dat er niets meer 
kan branden. “Maar dat valt niet onder de 
vlag van de Normcommissie, omdat het geen 
blusinstallatie is”, aldus Jörgen Gros.

Waterschade beperken
Tot slot wil Jörgen Gros een trend melden die 
ook voor de Salvagecoördinatoren van belang 
is. Hij zegt: “Gebouwen worden steeds groter 
en opener, vaak door wanden weg te laten, en 
men compenseert dit dan met blustechniek. 
Deze ontwikkeling zie je bijvoorbeeld heel 
duidelijk in ziekenhuizen. Door die grotere 
gebouwen, met minder compartimenten, 
wordt bij een brand het effect van rook en 
water groter. Salvagecoördinatoren moeten 
zich daarom equiperen en sneller maatre-
gelen treffen om die rookverspreiding in te 
dammen en ze moeten erop toezien dat die 
blusinstallaties worden uitgezet zodra dat 
mogelijk is. Het is onze zorg dat zo’n instal-
latie bijvoorbeeld in een ziekenhuiskamer 
soms wel terecht gaat functioneren, maar 
men heeft vervolgens niet de kennis om zo’n 
systeem op tijd weer af te sluiten, met als ge-
volg dat het water een onnodig grote schade 
aanricht. Het is een taak van de Salvagecoör-
dinator om de schade beperkt te houden en 
om in dat kader de effecten van water zo snel 
mogelijk te elimineren!” <
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niEuwE
voorzittEr

In de bestuursvergadering van de stichting 

salvage in juni is een nieuwe voorzitter aange-

treden. Kees Krijgsman, voormalig commercieel 

directeur van allianz nederland groep en voor-

zitter van de stichting salvage sinds 2008, heeft 

de voorzittershamer overgedragen aan richard 

Oets, underwriting manager bij delta Lloyd, 

tevens voorzitter van de afdelingscommissie 

Brand van het Verbond van Verzekeraars. tijdens 

het voorzitterschap van Kees Krijgsman heeft 

salvage een proces van verzelfstandiging door-

gemaakt en is onder meer de voorschotbetaling 

door verzekeraars ingevoerd. richard Oets zal 

zich als nieuwe voorzitter onder meer gaan in-

zetten voor een grotere bekendheid van salvage 

bij met name het grote publiek.

Tekst: Peter van Steen

Richard Oets, nieuwe voorzitter Stichting Salvage



nieuws  21

juni 2014

20  nieuws

Toen Kees Krijgsman in 2008 als voorzitter 
aantrad, was de organisatie van Salvage nog 
nauw verweven met de toenmalige leve-
rancier van alarmdiensten, de VHD. De twee 
organisaties deelden personeel, huisvesting, 
automatisering en administratie met elkaar. 
Hoewel de samenwerking lange tijd zeer 
vruchtbaar was geweest, zou deze situatie 
op den duur nadelig voor de kostenstructuur 
en de bedrijfsvoering van Salvage kunnen 
zijn. Daarom werd tot een ontvlechting en 
een verzelfstandiging besloten. Deze kreeg 
gestalte door de verhuizing vanuit Deventer 
terug naar Apeldoorn, de implementatie van 
nieuwe IT en de contractering, na een aanbe-
stedingsprocedure, van een andere alarmcen-
trale, SOS International. 

Aanzienlijke besparing
“Aan de organisatorische kant is dit een 
belangrijk proces geweest”, aldus Kees Krijgs-
man. “Het is vooral de verdienste van het Sal-
vageteam geweest dat dit allemaal heel goed 
is verlopen. Het resultaat is een efficiënte, 
compacte organisatie, bestaande uit 4,1 fte, 
waarmee al het werk wordt gedaan. Wat de 
kosten betreft hebben we een horde moeten 
nemen toen we in de IT-systemen moesten 

investeren, maar momenteel zitten we op 
een besparing van 20 procent ten opzichte 
van zes jaar geleden. Regelmatig bekijken 
we of ook de efficiency voor wat betreft de 
outsourcing in orde is. Door tweeënhalf jaar 
geleden de alarmcentralewerkzaamheden 
aan te besteden, hebben we een aanzienlijke 
besparing kunnen realiseren. Het kostte SOS 
International enige tijd om die werkzaamhe-
den goed en efficiënt in te regelen, maar nu 
loopt het aan beide kanten tot volle tevreden-
heid.”

Voorschotregeling
Een andere ontwikkeling tijdens het voorzit-
terschap van Kees Krijgsman betreft de voor-
schotregeling. Brandverzekeraars rekenen 
niet meer per schadegeval met Salvage af, 
maar betalen twee keer per jaar een voor-
schot. “Die maatregel lag mij na aan het hart”, 
zegt Krijgsman. “De financiële situatie van 
Salvage was erg afhankelijk van het beta-
lingsgedrag van de deelnemers. Door een 
andere manier van verrekenen, op basis van 
voorschotten, hebben we die situatie kunnen 
verbeteren. De liquiditeit voldoet nu aan de 
normen die je mag verwachten van een 
moderne organisatie, die aan allerlei 

bedrijven opdrachten geeft om dag en 
nacht diensten te leveren en deze nu ook op 
tijd kan betalen. Ook voor de verzekeraars 
zelf betekent het een groot gemak. Bij de 
meeste verzekeraars heeft de regeling tot 
een enorme besparing in de verwerking van 
boekingen geleid. In totaal verwerkte Salvage 
zo’n twintigduizend boekingen per jaar en dat 
aantal is tot een paar duizend gereduceerd. 
Wat dat betreft is ook bij de verzekeraars de 
efficiency enorm toegenomen.”

Niet concurreren
In de afgelopen jaren is de klantgericht-
heid van Salvage van groot belang voor de 
Nederlandse brandverzekeraars gebleken. 
Kees Krijgsman: “Juist doordat verzekeraars 
in toenemende mate oog hebben voor de 
dienstverlening aan hun klanten, hebben zij 
en zeker ook het Verbond van Verzekeraars 
ontdekt dat de dienstverlening van Salvage 
een heel belangrijk instrument is. Toen 
Salvage ruim vijfentwintig jaar geleden werd 
opgericht, stond schadebeperking op de eer-
ste plaats en hulpverlening aan slachtoffers 
op de tweede plaats. Nu is dat andersom en 
zetten we ons eerst en vooral voor honderd 
procent voor de klant in. Verzekeraars zijn 

van dE  
stiCHting salvagE

“In ons vakgebied is 
aandacht voor de kosten 
van groot belang.”
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dat mensen in de meest vervelende uren van 
hun leven zich toch comfortabel en op hun 
gemak moeten voelen. De laagste prijs moet 
dan niet altijd het leidend motief zijn om een 
dienst in te kopen. Salvage kijkt natuurlijk 
heel goed naar de prijs, maar de prioriteit ligt 
vooral bij de dienstverlening, om uiteindelijk 
onze schouderfunctie en daarmee dus ons 
imago waar te kunnen maken.”

Overstromingen en bevolkingszorg
Richard Oets zal als voorzitter ongetwijfeld 
nog tal van andere zaken te behandelen 

“want daar is helemaal geen aanleiding toe”, 
zegt hij. “Salvage draait goed, zo heb ik tot nu 
toe binnen mijn eigen maatschappij ervaren 
en ook in gesprekken met bestuursleden en 
medewerkers van Salvage.” Een belangrijk 
aandachtspunt is niettemin, zo stelt hij, de 
bekendheid van Salvage, niet zozeer bij de 
relevante partijen in de markt, maar zeker 
wel bij het grote publiek, want daar schort 
het nog aan. “Salvage is bezig met een 
marketingplan om die bekendheid bij het 
publiek verder op te schroeven, want dat is 

nodig. Alle ‘ins and outs’ daarvan zijn nog niet 
bekend, maar daar wordt aan gewerkt.” Nog 
een aandachtspunt is volgens Oets de prijs-
kwaliteitverhouding van de dienstverlening, 
niet omdat die verhouding niet in orde zou 
zijn, maar wel omdat scherpte op dat punt 
voortdurend vereist is. Hij zegt: “In ons vak-
gebied is aandacht voor de kosten van groot 
belang. Dat is tegenwoordig overal zo, dus 
ook in dit geval. We moeten ons echter ervan 
bewust zijn dat Salvage ernaar moet streven 

“er spelen altijd 
tegengestelde 
belangen.”

daar blij mee en de grootste fout die zij nu 
kunnen maken, is dat ze op dit punt met 
eigen Salvagediensten zouden gaan concur-
reren. Ik ben ervan overtuigd dat de klant 
daar alleen maar de dupe van zou worden. 
Juist omdat het een non-concurrentieel issue 
is en wij het zo uitstekend doen, zou de eerste 
verzekeraar die hiermee aan de haal gaat, 
precies het omgekeerde bereiken. Dat zou ik 
tot slot als essentieel thema voor de komende 
jaren willen neerzetten.”

Prijs versus kwaliteit 
Richard Oets, de komende voorzitter, is het 
op dit punt helemaal eens met de gaande 
voorzitter. Hij zegt: “Ik begrijp heel goed dat 
verzekeraars zich met een dergelijke dienst-
verlening zouden willen profileren. Verzeke-
raars hebben niet zo heel veel gelegenheid 
om hun goede kwaliteit te bewijzen, anders 
dan met een correcte schadebetaling en 
alerte schadebehandeling. Maar Salvage en 
haar coördinatoren doen hun werk goed en 
objectief. In een concurrentiestrijd kan de 
prijs een belangrijkere leidraad dan de kwali-
teit worden en dat zou in dit geval niet goed  
zijn. Het gaat om gedupeerden, slachtoffers 
van een calamiteit, en als de dienstverle-
ning aan deze mensen door een stevige 
prijsconcurrentie zou gaan eroderen, zou ik 
daar, voorzichtig gezegd, niet blij mee zijn. 
Bovendien is het nog steeds een uitgangs-
punt dat alle brandverzekeraars aan Salvage 
meebetalen. Wie deze diensten zelf zou gaan 
aanbieden, zou dubbele kosten maken en 
dat is natuurlijk niet gewenst.” Zodra bekend 
is waar een gedupeerde verzekerd is, zou de 
Salvagecoördinator zich als een vertegen-
woordiger van de desbetreffende verzekeraar 
kunnen voordoen. “Zo’n gedachte zouden 
we in de toekomst kunnen uitwerken”, aldus 
Oets. “Als we verzekeraars op die manier via 
Salvage kunnen positioneren, zou ik daar 
totaal geen moeite mee hebben.”

Marketingplan
Gevraagd naar zijn programma als voorzitter 
stelt Richard Oets voorop dat hij niet de man 
is die het eens even heel anders gaat doen, 

Kees Krijgsman (r) draagt het 
voorzitterschap over aan Richard Oets.
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Dahlia Hillen is op 1 juni 2014 in dienst 
getreden bij de Stichting Salvage als junior  
beleidsmedewerker. Zij neemt de taken 
over van Niels Krabbe die per die datum  
uit dienst getreden is.

krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van 
Salvage na een overstroming. Oets: “Salvage 
levert eerstelijns hulpverlening en het zou on-
logisch zijn om dat met al haar ervaring niet 
na een overstroming te doen. Het probleem 
is dat overstromingen niet zijn verzekerd. We 
hebben vanuit het Verbond geprobeerd om 
met de overheid tot een overeenkomst te 
komen om dat wel verzekerbaar te maken, 
maar helaas is dat afgeketst. Natuurlijk ver-
leent Salvage ook hulp aan slachtoffers van 
een brand die niet verzekerd zijn, maar bij een 
overstroming gaat het om grotere aantallen, 
dus daar zouden we een financiële oplossing 
voor moeten vinden. Overigens kennen we 
natuurlijk ook een draaiboek bij rampen. Zelf 
zit ik in het beleidskernteam en Salvagedirec-
teur Brenda Reinders zit in het operationeel 
kernteam, dus op die manier is de aanwezig-
heid van Salvage bij nationale rampen al wel 
afgedekt.” Ook de inzet van Salvage door 
gemeenten, in het kader van bevolkingszorg, 
zal mogelijk in de toekomst nog bestuurlijke 
aandacht vereisen. Niet in alle voorkomende 
gevallen is de inschakeling van Salvage in 
dit verband soepel verlopen. “Er spelen altijd 
tegengestelde belangen”, zegt Richard Oets. 
“De kunst is die belangen transparant te 
maken en vervolgens vast te stellen waar de 
match ligt, dus wat het gemeenschappelijke 
belang is. Als je dat eruit kunt lichten, is het 
de volgende stap om die gemeenschappelijk-

heid verder uit te breiden. Het gemeenschap-
pelijke belang is overigens in dit geval niet 
ver te zoeken. Gemeenten willen immers hun 
inwoners en verzekeraars willen hun verze-
kerden niet in de kou laten staan. Ik ben ervan 
overtuigd dat ook gemeenten die gemeen-
schappelijkheid zullen kunnen inzien.”

De bakens verzetten
Richard Oets hoopt dat Salvage in de ko-
mende jaren van zijn netwerk, enthousiasme, 
inspiratie en ervaring zal kunnen profiteren. 
Overigens betreft zijn ervaring met name de 
voorkant van het bedrijfsproces, dus aan de 
acceptatiekant, terwijl de inzet van Salvage 
juist aan de achterkant plaatsvindt, dus als er 
een schade is opgetreden. Hij zegt: “Als wij 
aan de voorkant verzekeringen afsluiten, is 
het altijd maar weer raden wat voor schade 
we aan de achterkant krijgen. Dat weten we 
nooit van tevoren. Wat dat betreft zal ik mijn 
ervaringen met Salvage ook weer naar mijn 
eigen werk kunnen meenemen. Voor Salvage 
is het vooral belangrijk dat ik als voorzitter 
een goed netwerk heb, dat ik kan inzetten om 
vraagstukken van welke aard dan ook op te 
lossen. Ik vergelijk het met mijn hobby, zeilen 
op de Waddenzee, het IJsselmeer, de Noord-
zee. Je vertrekt vaak met een heerlijk zonnetje 
en een kalme, blauwe zee. Maar altijd is er dan 
dat ene moment dat het gaat betrekken, het 
weer wat slechter wordt, de golven gaan op-
spelen en voor je het weet zit je in windkracht 
6 of 7. Dan heb ik als schipper de opdracht 
om mijn mensen toch naar het doel te bren-
gen dat we met elkaar hebben afgesproken. 
Ik moet zorgen dat ze daar veilig aankomen, 
het liefst met droge voeten en droog haar. Dat 
betekent dat je tijdens de tocht de bakens wel 
eens moet verzetten, letterlijk en figuurlijk. 
Je moet soms een ander zeil gaan voeren 
om toch je doel te bereiken. Dat duurt soms 
langer, maar je kunt daarin slagen – en dat zal 
ongetwijfeld ook in mijn werk voor Salvage zo 
zijn – dankzij doorzettingsvermogen en het 
vermogen om je aan grillige omstandigheden 
aan te passen. En dat is voor mij telkens weer 
de uitdaging.” <

nieuwe  
medewerKster
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et Nederlands Instituut van Register-
Experts (NIVRE) onderscheidt naast 
een aantal specifieke deskundigheden, 

specialisaties naar aansprakelijkheid en 
technische varia, scheepvaart, transport en 
goederen, agrarisch, brand, motorvoertuigen 
en personenschade. Ongeacht de branche 
waarin zij werkzaam zijn, geldt voor alle regis-
ter-experts dat zij aan drie kernwaarden moe-
ten voldoen: zij moeten integer zijn, objectief 
en zelfstandig. In het opleidingenhuis van de 
register-expert wordt aan deze kernwaarden 
per branche een vakopleiding gekoppeld. “We 
zijn nu bezig met het enigszins stroomlijnen 
van deze opleidingen”, zegt Henk Grootkerk, 
“in die zin dat we aan de basis de kernwaar-
den hebben, daarbovenop de vakdeskundig-

heid per branche die minimaal nodig is om RE 
te zijn en vervolgens willen we kopcursussen 
hebben die naar een nog hoger niveau gaan. 
Laten we dit niveau voorlopig RE+ noemen, 
we moeten dat nog bekijken. Daar maakt dan 
wellicht de loss adjuster-deskundigheid deel 
van uit en krijgen we dus register-experts die 
ook over polisdekking en polisaansprakelijk-
heid en dergelijke adviseren.”

Markt verandert
Uitspraken over polisdekking en betaling 
zijn op het continent voornamelijk voorbe-
houden aan verzekeraars, gevolmachtigden 
en makelaars. “Schade-experts dienden zich 
daar uitdrukkelijk van te onthouden”, aldus 
Grootkerk. “De markt verandert echter en in 

het kader van claimbehandeling gaan experts 
vaker zaken op een bepaald niveau afronden, 
met advisering over betaling en in sommige 
contracten zelfs inclusief betaling. Wat dat 
betreft is er een omwenteling gaande waar 
wij ons in het NIVRE op moeten richten.” Het 
werk van de loss adjuster gaat beduidend 
verder dan het vaststellen van de feiten en 
omstandigheden, van oorsprong de kern van 
het werk van de register-expert. “En de feiten 
en omstandigheden moeten vanzelfsprekend 
objectief vastgesteld blijven worden, want 
als de feiten niet kloppen, kan de rest ook 
niet kloppen. Voor het beoordelen van een 
polis is daarnaast meer polisdeskundigheid 
en contractdeskundigheid en misschien ook 
juridische deskundigheid nodig en dus vereist 
dat extra opleiding”, aldus Henk Grootkerk.

Bij grote branden
In het geval van brand ziet Henk Grootkerk 
de 80-20-regel opgaan: 80 procent van de 
branden zijn rechttoe rechtaan-zaken waarin 
experts helemaal niet toekomen aan advise-
ring over dekking en aansprakelijkheid. “Dat 
zijn doorgaans zwartwitbeslissingen”, zegt 
Grootkerk. “Maar bij grote industriële branden 
kan het wel nuttig zijn en kunnen we verzeke-
raars werk uit handen nemen. Die moeten er 
dan op kunnen vertrouwen dat de expert dat 
als deskundige goed kan beoordelen.” Henk 
Grootkerk verwacht dat de vereiste opleiding 
binnen afzienbare tijd kan worden ontwikkeld 
en dat vervolgens overleg met verzekeraars 
en makelaars over de toepassing kan worden 
gestart. <

In het vakgebied van de register-expert zijn tal van speciali-

saties gangbaar, met name in de breedte. momenteel wordt 

nagedacht over een specialisatie in de diepte, door middel van 

aanvullende cursussen die naar een niveau opleiden waar de 

expert ook zou kunnen adviseren over polisdekking en zelfs 

eventueel betaling. In de angelsaksische landen bestaat deze 

opleiding al heel lang. men noemt de schade-expert daar dan 

ook ‘loss adjuster’. een gesprek hierover met henk grootkerk, 

directeur van het nIVre.

Tekst: Peter van Steen

HEt nivrE baant  
dE wEg voor  
loss adjustErs

H
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“HEt EConomisCH  
 bElang was groot En  
 EEn goEdE afHandEling  
 zou zakElijk vEEl  
 bEsparEn.”

schadestop: welke rol Voor salVage? 

coördinatoren van het eerste uur Paul hoogers en marc neijenhuis, 

vertellen over corrosievorming, het tijdig signaleren en voorkomen 

ervan en het reconditioneringsproces. Welke invloed hebben 

salvagecoördinatoren op deze onderwerpen?  

Tekst: Marieke Boeijen
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Met ruim 25 jaar coördinatorervaring kan 
Marc Neijenhuis, bouwkundig schade-
expert bij DEKRA Experts, een oudgediende 
van Stichting Salvage worden genoemd. 

Over de noodzaak 
van salvage
Neijenhuis is betrokken vanaf het prille 
begin van Salvage. Een tijd dat nog niet alle 
brandweerregio’s deelnamen en brandweer-
mannen vaak zelf een aannemer of glaszet-
ter belden. Neijenhuis: “Mijn toenmalige 
werkgever vond het noodzakelijk dat alle 
experts van het kantoor werden opgeleid 
tot coördinator en ik steunde dat initiatief. 
Ik kon op een directe manier iets betekenen
voor gedupeerden en het had ook wat 
avontuurlijks. De relevantie van Stichting 
Salvage was toen in bepaalde opzichten nog 
groter dan nu. Verzekeraars zijn nu steeds 
makkelijker bereikbaar, maar 25 jaar geleden 
was dat niet het geval, helemaal niet in 
het weekend. Dan stonden gedupeerden 
letterlijk alleen op straat. Begrijp me niet ver-
keerd door te concluderen dat de stichting 
nu overbodig is geworden, verre van dat, 
want met name bij grote calamiteiten is de 
toegevoegde waarde groot. Ik heb gezien 
dat de ambtenaren Bevolkingszorg die 
vanuit de gemeenten worden gestuurd bij 
een grote brand, leunen op de Salvagecoör-
dinator. Bijvoorbeeld in december tijdens 
een flinke brand in Deventer. Het viel me op 
dat deze gemeente goed in staat bleek om 
snel opvangruimte of een informatiepunt 
te openen, of personalia van inwoners te 
achterhalen. De ambtenaren waren zelfs in 
staat om de gedupeerden in de cafés in de 
stad te vinden en in het gemeentehuis op te 
vangen. Maar ze waren in veel mindere mate 
bedacht op mogelijke financiële of verzeke-
ringstechnische gevolgen van bepaalde be-
slissingen. Daarvoor biedt Salvage uitkomst. 
Bovendien is de toegevoegde waarde van 
de coördinator van Salvage zichtbaar als 
organisator, (bedrijfs)adviseur en vooral als 
schadebeperker.” 

Over de werking van vrijgekomen stoffen
Volgens Neijenhuis resulteert de jarenlang 
opgedane kennis en ervaring van Salvage-
coördinatoren in het zijn van een onmisbare 
schakel bij calamiteiten. Kennis die wordt 
geactualiseerd door terugkomdagen, 
kennisbijeenkomsten en ervaring uit het 
werkveld. De opleiding is geprofessiona-
liseerd en de stichting heeft haar toege-
voegde waarde reeds bewezen. Ook bij het 
stoppen van schade. Neijenhuis vervolgt: 
“De kennis en ervaring van coördinatoren 
reikt ver, bijvoorbeeld als het gaat om de 
werking van vrijgekomen stoffen als chlori-
den en zwavel.” Onlangs was hij betrokken 
bij de bedrijfsbrand bij Perfect Body Fitness 
in Zutphen, waar fitnessapparatuur met 
elektronica dreigde te worden aangetast 
door corrosie. “Bij binnenkomst zag ik de 
rook hangen en kon ik het chloor ruiken, wat 
me deed besluiten om een spoedige HCl-
meting te doen. Snel handelen is belangrijk, 
omdat ook het reconditioneringsbedrijf een 
aanrijdtijd heeft. Samen besloten we om alle 
beschikbare fitnessapparatuur weg te halen, 
omdat er overal blank metalen onderdelen 
in verwerkt zaten, tot aan de halters toe. 
Naast deze beredderingsactie, kon ik van 
betekenis zijn met advies aan de eigenaren 
over het handelen richting de verzekeraar”, 
aldus Neijenhuis. 

Vindt Neijenhuis dat coördinatoren beter 
moeten kunnen inschatten welke corrosieve 
stoffen bij een brand zijn vrijgekomen en 
zich daarbij niet beperken tot chloriden? 
Neijenhuis: “Ik spreek voor mezelf als ik zeg 
dat ik voldoende ervaring heb om te weten 
welke stoffen vrijkomen bij kunststofbrand, 
rubberbrand of verbranding van andere 
soorten (kunst)stoffen. Bovendien ben ik 
altijd bedachtzaam bij het aantreffen van 
vochtige omstandigheden. Wat betreft de 
kritiek dat coördinatoren sneller het juiste 
schadestopbedrijf moeten inschakelen, in 
plaats van zelf te beredderen, ben ik van me-
ning dat de meeste ervaren coördinatoren 
prima kunnen inschatten hoe snel, en welk 
schadestopbedrijf ingeschakeld moet wor-
den. In een enkel geval ligt er een beperkt 
plasje water op een keukenvloer, dan handel 
ik puur praktisch en veeg ik het, bij wijze van 
spreken, zelf op.”

marc
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“In die begintijd droegen we een grote 
Nokiakast met uitschuifbare antenne aan een 
hengsel. Bevoorrechte experts die zo’n tele-
foon hadden moesten ‘m tijdens piketdien-
sten afstaan aan de dienstdoende collega.” 
Vol enthousiasme vertelt Paul Hoogers over 
zijn start bij Salvage. Hoogers was destijds in 
1988 van politieman tot schade-expert ge-
worden. Een vreemde vervolgstap? Niet voor 
Hoogers, die in beide functies een stuk hulp-
verlening herkende. Hoogers: “Ik ervoer juist 
een overlap, omdat ik in mijn vorige functie 
al was geconfronteerd met traumatische 
ervaringen. In beide functies lag de sleutel in 
het luisteren en communiceren in alle rust. 
Gedupeerden laten informatie vaak maar 
moeizaam doordringen. En de ene persoon 
reageert anders op het verlies van spullen 
dan de andere. Daar heb ik begrip voor.” 

Over de waarde van 
salvage bij grote 
branden
“Experts die geen coördinator willen worden, 
zijn ongeschikt voor hun vak. Zeker in de 
particuliere sector geldt dit principe”, merkt 
Hoogers scherp op. Zelf heeft hij zich in de 
loop der jaren verder gespecialiseerd in de 
grote klussen, waarbij moet worden gedacht 
aan ontruimingen van wooncomplexen en 
industriële branden. De basis hiervoor werd 
in 1990 gelegd, tijdens zijn eerste grote klus. 
Het was de brand in de St. Maartenskliniek 
in Nijmegen. Een brand met een miljoenen-
schade, waarbij het ziekenhuis zelf de  
patiënten evacueerde en Hoogers aan de 
basis stond van onder andere de ontruiming 
van de Ok’s. Hoogers: “Er dreigde een enorme 
waterstofchloride-schade (HCl). Ik heb twee 
reconditioneringsbedrijven opgeroepen, een 
sporthal ter plaatse ingericht als droogkamer 
en alle apparatuur zo snel mogelijk in die 
ruimte laten plaatsen. Een enorme klus voor 
de relatief onervaren Salvagecoördinator 
c.q. expert die ik toen was. Het liep goed af. 
We hebben corrosie op apparatuur daardoor 
een heel eind kunnen voorkomen. Daarmee 
konden we veel schade beperken en de 
toegevoegde waarde van het destijds nog 

onbekende Salvage onderstrepen. 
In dit soort situaties denken we vaak aan 
HCl-stoffen, maar elke coördinator weet dat 
er ook andere stoffen vrij kunnen komen, 
afhankelijk van de verbrandde materialen. De 
beoordeling hiervan wordt beter en sneller 
naarmate een coördinator meer ervaring 
heeft. En dat draagt bij aan de besparing 
voor verzekeraars. “Met die insteek heb ik 
onlangs bij het hoofdkantoor van Formido 
een schade gecoördineerd, een relatief kleine 
schade met de dreiging van grote gevolgen. 
Toen ik aankwam stonden de medewerkers al 
buiten en was er geen sprake van persoonlijk 
leed. Ik startte daarom met het laten maken 
van een HCl-meting en het inventariseren 
van nood- en bijzaken. Bij Formido bleek 
de automatisering een absolute priori-
teit, omdat alle winkels op de server 
van het hoofdkantoor zijn aangeslo-
ten. Het economisch belang was 
groot en een goede afhandeling 
zou zakelijk veel besparen. Daar 
ligt mijn focus dan ook.” 
 
Over verbeterpunten in de  
dienstverlening
Vindt Hoogers dat Salvagecoördinatoren 
erop moeten toezien dat er niet onnodig 
veel bluswater wordt gebruikt? Hoogers: “Ik 
voel er niets voor, want ik twijfel niet aan de 
deskundigheid van de brandweer. Ik acht hen 
heel kundig om dat soort beslissingen te ma-
ken.” Zelfs wat betreft het uitzetten van een 
sprinklerinstallatie is Hoogers voorzichtig: “Ik 
kan niet beoordelen of het brandgevaar ge-
weken is en zou dat risico niet willen nemen. 
Ik kan mij overigens niet voorstellen dat een 
coördinator in die situatie voor zo’n keuze 
komt te staan. Vaak komt hij later ter plaatse. 
Een punt van aandacht is wel het vergroten 
van de kennis over Salvage bij brandweer 
en gemeenten. Door de inzet van ambtena-
ren Bevolkingszorg bij grote branden komt 
het nog wel eens voor dat de brandweer 
Stichting Salvage niet meer of veel te laat 
inschakelt. Daardoor komt de focus volledig 
te liggen op de opvang van mensen, terwijl 
er geen aandacht is voor de overige facetten 
van de brand, zoals aandacht voor de mate-
riële kant van de schade en zaakwaarneming 
voor verzekeraars.”

paul
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p een drukke zaterdagochtend, nog maar 
enkele weken geleden begon de saunaruimte 
in de herenkleedkamer van Perfect Body Fit-

ness spontaan te branden. Eigenaresse mevrouw 
de Groot kon met de beschikbare blusapparatuur 
de vlammen doven tot deze ogenschijnlijk onder 
controle waren, maar na enkele minuten laaiden 
de vlammen weer op. De vrijgekomen rook bleek 
overweldigend en het echtpaar sommeerde 
de aanwezige sporters naar buiten te gaan. De 
Groot: “Onvoorstelbaar hoe mensen nog even de 
shampoo uit hun haar wilden spoelen alvorens te 
vertrekken. De rookvorming werd al snel enorm 
en forceerde ons het blussen te staken, omdat we 
bijna geen lucht kregen. Dat overviel ons. Op dat 
moment konden we kalm blijven, maar later kwam 
het besef. Nog steeds kan de schrik me overvallen.” 

De omvang werd duidelijk toen de Salvagecoördi-
nator een HCl-meting initieerde. De chloorionen-

verontreiniging die optrad door verhitting van 
kunststof materialen in de ruimte, tastte de elektro-
nica en het metaal van de fitnessapparatuur aan. 
Alle toestellen moesten worden geëvacueerd naar 
geconditioneerde ruimtes om het proces een halt 
toe te roepen. De Groot: “De coördinator heeft ons 
enorm geholpen. Hij had het overzicht, bleef rustig 
en gaf instructies. Het was prettig om een professi-
onal om ons heen te hebben die puur zinnig bezig 
was. Wat me opviel is dat hij pas sprak, als hij zag 
dat de boodschap ook aankwam. En toch zijn er 
dingen niet tot ons doorgedrongen of wellicht niet 
aan ons meegedeeld op dat moment. We zijn op 
een gegeven moment naar huis gegaan en zagen 
pas de volgende dag dat werkelijk alle apparatuur 
was weggehaald en opgeslagen, terwijl we in de 
veronderstelling waren dat de krachttoestellen 
(zonder elektronica) wel zouden blijven staan. Dan 
staat er een leeg gebouw, toen hadden we letterlijk 
geen bedrijf meer.”  

saunabrand op druKKe zaterdag

ijn controller rook brandlucht en zag dat 
de dakdekkers een brand hadden veroor-
zaakt tussen het dak en de isolatie. Door 

de spoedige handelswijze van onze eigen bhv’ers, 
was de brand geblust voor de brandweer er was. 
Het was allemaal niet zo ernstig, maar de rook- en 
roetschade waren ernstiger dan verwacht.” Aan het 
woord is Ronald van den Bunt, financieel directeur 
bij Formido, over de brand die het hoofdkantoor 
trof op 7 januari jongstleden. 

Van den Bunt: “Ik heb me verbaasd over de 
geoliede machine die door Stichting Salvage in 
werking werd gezet. Zelf konden we bedenken dat 
de verzekeraar gebeld moest worden, maar wat 
de Salvagecoördinator heeft geregeld, hadden 
wij nooit zo snel en professioneel kunnen doen. 
Volgens een perfect werkend draaiboek, ging 
de coördinator aan de slag: strak georganiseerd, 
deskundig en rustig. Salvage zorgde voor een HCl-
meting, een reconditioneringsbedrijf, een schoon-
maakbedrijf en een schadeherstelbedrijf. De coör-
dinator trommelde spoedig een horde mensen op 
met ieder een eigen specialisme. Omdat ramen en 

deuren open moesten blijven, zorgden wij zelf voor 
beveiliging, maar achteraf hadden we zelfs die zorg 
beter uit handen kunnen geven. Ik vond het fantas-
tisch om te zien wat er in een noodsituatie allemaal 
in gang gezet wordt.” De werkwijze van Salvage 
had bovendien positieve financiële consequenties, 
omdat de schade waarschijnlijk groter was geweest 
als Salvage er niet geweest was. Volgens Van den 
Bunt kon het hoofdkantoor de volgende dag open 
door de efficiënte handelswijze van de coördinator. 
Van den Bunt: “Formido is een winkelorganisatie 
en als de servers op het hoofdkantoor een dag 
niet werken, kunnen 80 winkels hun klanten niet 
goed bedienen. Dat is gelukkig niet gebeurd, mede 
dankzij de Salvagecoördinator en ons bhv-team. 
Of ik een kritische kanttekening kan maken over 
de werkwijze van Salvage? Hooguit dat ik graag 
had gezien dat er een week na de brand nog eens 
contact met ons was opgenomen. Als een stukje 
aftersales. Maar voor de werkzaamheden op de 
dag van de brand, hebben wij niets dan lof. Ik zou 
de coördinator op zo’n moment de spil van situatie 
noemen.”

daKbrand hoofdKantoor formido
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