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Nieuwe risico’s



inhoud

Juridische geschilleN iN 
braNdzakeN

4Suzanne Bordewijk, advocaat bij WIJ Advocaten 
in Amsterdam, legt uit welke vragen er spelen in 
procedures bij geschillen over brandverzekeringen 

en vertelt hoe er verschillende opvattingen over de 
uitleg van de polisvoorwaarden ontstaan.

is eeN Nieuwe NeN-Norm Nodig?   

7Wim de Ruijter rr, risicodeskundige bij Nationale-
Nederlanden vindt van wel en legt uit waarom de 
bestaande normen onvolledig zijn.   

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.

12 “Particulieren die zaken met elkaar doen vragen om een 
ander aansprakelijkheidsregime”, vertelt Rianne Baumann, 
directeur Liability & CAR bij Crawford & Company over 

nieuwe diensten als Airbnb, Peerby en Uber.  
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Steeds weer verbaas ik me over de werk-
wijze bij de Veiligheidsregio’s. Onlangs 
bijvoorbeeld werd ik gevraagd een 

presentatie over ons werk te geven. Natuur-
lijk ben ik daar altijd graag toe bereid. Omdat 
er honderd mensen belangstelling zouden 
hebben, werd ik zelfs verzocht twee keer te 
komen. De week voor de presentatie bleken 
er echter maar tien aanmeldingen te zijn, op 
de dag zelf waren dat er nog acht en uitein-
delijk waren zes mensen aanwezig van wie 
er één na een halfuur weg moest. Ik verbaas 
me dan over de vrijblijvendheid die bij deze 
doelgroep blijkbaar gewoon is. Kort na deze 
presentatie werden we gevraagd om aan een 
oefening deel te nemen. Tijdens die oefening, 
zo viel me op, moest de ene gemeenteamb-
tenaar na de andere buiten de calamiteit 
om overleg met anderen gaan voeren. Ook 
daaruit bleek weinig respect voor onze inzet. 
Zo heb ik nogal eens moeten concluderen 
dat samenwerken met overheidsinstanties  
een moeizame, stroperige exercitie kan zijn. 
 
Met dit beeld voor ogen is het dan even 
schrikken als diezelfde overheden, en dan 
met name gemeenten, onze eigen organi-
satie eenzelfde gemis aan doortastendheid 
verwijten. Niet lang geleden bijvoorbeeld 
was er bij een grote brand asbest vrijgeko-
men – in circa 4 procent van de Salvage-
meldingen is sprake van asbest – waardoor 
een woonwijk verontreinigd was geraakt. Dit 
gold ook voor de toegang tot een grote flat. 
Hierdoor konden de bewoners die tijdens de 
brand niet thuis waren geweest, tijdelijk niet 
naar hun woning terugkeren. Bevolkingszorg 
van de desbetreffende gemeente vroeg 
ons te assisteren bij het onderdak brengen 
van de bewoners voor de periode die nodig 
was om de toegang tot hun flat schoon te 
maken. Dat was echter te veel gevraagd, een 
dergelijke hulpverlening valt niet onder het 
huidige mandaat dat de Stichting Salvage 
van de gezamenlijke brandverzekeraars 
heeft gekregen. Ook als de overheid een 
doortastende rol van ons verwacht bij het 
toegankelijk houden van panden die niet zijn 

verontreinigd, zijn verzekeraars niet eendui-
dig in de toestemming die zij ons daarvoor 
geven. Voor ons is dat in toenemende mate 
een probleem in de dagelijkse praktijk. 
 
Meer in het algemeen vragen gemeenten 
een stevige opstelling van ons als het erom 
gaat de gezamenlijke brandverzekeraars te 
vertegenwoordigen. Bij calamiteiten met 
een grote maatschappelijke impact, waarbij 
veel burgers betrokken zijn en dus ook veel 
verzekeraars in het spel zijn, willen burge-
meesters liever niet met al die verzekeraars 
afzonderlijk om tafel gaan zitten. Ze vragen 
ons dan namens de betrokken verzekeraars 
op te treden. Zij wensen dat één partij het 
woord voert en aangeeft hoe de zaken 
worden opgepakt. Toen niet lang geleden bij 
een grote brand een verzekeraar zijn camper 
naast onze unit parkeerde, verzuchtte de 
burgemeester dat hij er niet aan moest 
denken dat elke betrokken verzekeraar zich 
zo zou opstellen. Waar veel coördinatie nodig 
is, ziet de overheid heel duidelijk een centrale 
rol voor Salvage weggelegd, om op te treden 
namens de gezamenlijke verzekeraars, zeker 
in de (lauw)warme fase van de calamiteit. Dat 
niet elke verzekeraar ons die rol voluit geeft, 
maakt het voor ons lastig. 
 
Steeds vaker wordt de Stichting Salvage 
bij andersoortige incidenten dan branden 
ingeschakeld. Bij branden ziet de brandweer 
de Stichting Salvage al vele jaren als een 
professionele partner, temeer daar veel Sal-
vagecoördinatoren beduidend meer ervaring 
hebben dan de bevelvoerenden die niet da-
gelijks of wekelijks, maar slechts enkele keren 
per jaar naar een brand worden geroepen. 
Diezelfde professionele partner willen we ook 
voor gemeenten zijn. Ik roep daarom onze 
‘founding fathers’, de gezamenlijke brand-
verzekeraars, op om na te denken over het 
mandaat dat zij hùn Stichting Salvage willen 
geven. 
 
Brenda Reinders, 
directeur van de Stichting Salvage
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grote iNcideNteN roepeN  
VrageN op  

10 
Ter voorbereiding op grote 
incidenten zoals de crash van 
MH17 stelde het Verbond 

van Verzekeraars een position paper 
op dat volgens Marko van Leeuwen 
gebruikt zal worden als handvat voor 
een weloverwogen, adequate (re)actie 
vanuit het verbond.   

VergriJziNg eN braNdVeiligheid: 
zorgwekkeNd

16Welke oplossingsrichtingen 
zijn er voor de problematiek 
van vergrijzing en brand-

veiligheid? Ing. René Hagen MPA 
verdiepte zich erin.

DoortastenD.
of niet?
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kerde object aan de norm NEN 1010 of NEN 
3140 moet voldoen. Dit zijn normen voor 
elektrische installaties. Veel verzekerden stel-
len daar bij het aangaan van de verzekering 
geen vragen over of laten niet nagaan of hun 
installatie daaraan voldoet. Ontstaat er dan 
een keer brand in die installatie, dan leidt dat 
vaak tot discussie. Het is voor veel verzeker-
den een complete verrassing als ze horen 
dat zij mogelijk geen dekking hebben als ze 
niet aan de norm voldoen. Vaak hebben ze 
de polis helemaal niet gelezen en ontken-
nen ze dat zij er door hun tussenpersoon op 
zijn gewezen. Die NEN-normen zijn voor een 
leek behoorlijk ingewikkeld. Je kunt er niet 
zomaar van uitgaan dat een installatie aan 
die normen voldoet. Een verzekerde moet 
zich echt over deze materie laten voorlichten 
als hij zo’n verzekering aangaat. ”

Regres nemen
Ook wordt de rechter vaak gevraagd zich uit 
te laten over de vraag of regres op derden 
mogelijk is. Hoofdvragen zijn dan vanzelf-

uzanne Bordewijk treedt voornamelijk 
op voor verzekeraars, maar ook voor 
makelaars, bedrijven en overheden. Zij 

is gespecialiseerd in onder andere materiële 
schades (AVB), property-, CAR- en technische 
verzekeringen. “Ik ben dol op de vaak bijna 
wiskundige puzzel die bij dit soort kwesties 
hoort. Wat is er precies kapotgegaan, hoe zit 
dat technisch gezien, wie is daarvoor verant-
woordelijk, hoe past dat binnen de dekking 
en, heel belangrijk, hoe los je het geschil zo 
snel mogelijk naar ieders tevredenheid op? 
Dat vind ik razend interessant.”

Normen
Geschillen met betrekking tot brandver-
zekeringen hebben voor een groot deel 
te maken met verschillende opvattingen 
over de uitleg van de polisvoorwaarden 
en de vraag  of de verzekerde wel aan alle 
polisvoorwaarden heeft voldaan. Suzanne 
Bordewijk: “Nogal wat verzekeraars van het 
midden- en kleinbedrijf hebben bijvoorbeeld 
in hun polisvoorwaarden staan dat het verze-

Van alle geschillen in de verzekeringsbranche zijn de geschillen over brandverzekeringen voor 

de advocatuur niet het grootst in aantal. aansprakelijkheidskwesties (aansprakelijkheid voor 

zaak- of letselschades en beroepsaansprakelijkheid) worden veel vaker ten overstaan van 

een rechter beslecht. toch ontkomen ook brandverzekeraars soms niet aan een rechtszaak. 

een gesprek hierover met suzanne Bordewijk, advocaat bij Wij advocaten in amsterdam, een 

nichekantoor op het gebied van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. 

S

Juridische geschillen
in brandzaken 

ziJn vaker praktisch 
op te lossen
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sprekend waardoor de brand is ontstaan en 
wie daarvoor verantwoordelijk was. Suzanne 
Bordewijk: “Een van mijn recente zaken ging 
over een brand in een voetbalstadion. Na de 
wedstrijd was in een van de sponsorruimtes 
een borrel gehouden. Na afloop ging het 
brandalarm af en ontdekte de bewaking 
na enig zoeken dat  er brand was in de 
keukenruimte naast de borrelruimte. In de 
vuilnisbak werden later resten van waxine-
lichtjes gevonden. Het onderzoek stopt daar 
natuurlijk niet. Ook als een bepaalde oorzaak 
voor onderzoekers duidelijk is, is het voor 
de juridische procedure daarna essentieel 
dat kan worden aangetoond dat ook alle 
mogelijke en onmogelijke andere oorzaken 
zijn onderzocht. In vrijwel alle regrespro-
cedures draagt de tegenpartij alternatieve 
brandoorzaken aan. Soms zijn die belachelijk 
vergezocht en soms kun je er wel een discus-
sie over voeren. In alle gevallen moeten de 
onderzoeker en de advocaat op die discussie 
voorbereid zijn, door ervoor te zorgen dat de 
onderzoeksbevindingen goed gedocumen-

teerd zijn. Ook kan het belangrijk zijn dat is 
vastgelegd wat er na de brand allemaal is 
gebeurd. Hoe hebben de brandweer en de 
bewaking gereageerd? Was dit adequaat? In 
mijn zaak was daar een forse discussie over 
omdat de bewaker na het eerste alarm aan-
vankelijk in een andere hoek van het stadion 
was gaan zoeken. Hoe kan dat, welke codes 
heeft hij op de brandmeldinstallatie gezien, 
zat daar een fout in of heeft hij zelf niet goed 
gekeken? En hoe zou de brandschade zijn 
geweest als de bewaker direct op de juiste 
plaats was gaan kijken? Dat soort vragen 
spelen in de procedures.”

Brandpreventie en brandstichting
In de polisvoorwaarden en ook in specifieke 
clausules op het polisblad kunnen bijzonde-
re vereisten zijn omschreven voor wat betreft 
brandpreventie. Bordewijk: “Doorgaans zijn 
dit heldere eisen, zoals de verplichting om 
minimaal een bepaald aantal brandblussers 
aanwezig te hebben. Of daaraan is voldaan, 
is vaak wel duidelijk. Soms echter zijn de 

clausules veel minder duidelijk, zoals de eis 
dat de verzekeringnemer een deugdelijk 
sleutelbeheer moet voeren. Houdt dat in dat 
hij te allen tijde moet weten wie een sleutel 
van zijn pand heeft? In de praktijk is dat las-
tig werkbaar. Hoe ver gaat die verplichting? 
En als je vindt dat het beheer onvoldoende 
was, was de brand dan niet ontstaan als het 
beheer wel conform de norm was gevoerd?” 
Daarnaast zijn er ook procedures waarin 
wegens brandstichting dekking wordt ge-
weigerd, maar die komen volgens Suzanne 
Bordewijk veel minder vaak voor. ”Meestal is 
het voor de betrokkenen direct duidelijk of 
een verzekerde brand heeft gesticht. Die ver-
zekerde maakt dan ook geen aanspraak op 
dekking, zodat er voor de verzekeraars geen 
advocaat bij hoeft te komen. Is er wel discus-
sie over de vraag of er brand is gesticht, dan 
wordt het vaak complex. Het is meestal niet 
zo lastig om te bewijzen dat een brand is 
aangestoken, maar wel om te bewijzen dat 
de verzekerde het heeft gedaan. De eisen 
liggen heel hoog. Indirect bewijs is vrijwel 
nooit voldoende. Je hebt direct bewijs nodig, 
bijvoorbeeld een verklaring van iemand dat 
hij heeft gezien dat de verzekerde met een 
aansteker en jerrycan met benzine het pand 
inging. Een verzekeraar moet er ook echt 
van overtuigd zijn als hij zo’n zaak voor de 
rechter brengt, want hij beschuldigt iemand 
van een ernstig strafbaar feit.” 

Aangestoken of niet?
Dat het lastig is brandstichting aan te tonen, 
blijkt uit een van haar zaken. Een verzekerde 
had voor de vierde keer in vier jaar een brand 
in zijn bedrijfspand. Hij was er als laatste in 
geweest, had als enige een sleutel van het 
pand en er waren geen sporen van braak. De 
brand was in de cv-ruimte ontstaan, niet in 
de installatie, maar in een hoek waar een pop 
van piepschuim lag en waar onderzoekers 
brandversnellers aantroffen. Omdat ook nog 
eens was gebleken dat het bedrijf niet goed 
liep, stonden alle seinen op rood. In een kort 
geding nam de rechter inderdaad aan dat 
het brandstichting was, maar in de bodem-
procedure bleek het bewijs toch te dun. 
Rapporten van deskundigen maakten er 
gewag van dat de brand ook in de tl-arma-
tuur kon zijn ontstaan of in de cv-installatie. 
De rechter benoemde daarom een derde 
deskundige. Die oordeelde dat brand- 

Suzanne Bordewijk

>
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stichting mogelijk was, maar dat er ook an-
dere mogelijke oorzaken waren. Omdat deze 
na de brand niet voldoende waren onder-
zocht, konden ze niet worden uitgesloten. 
Ook de brandversnellers waren niet vol-
doende bewijs. Aangevoerd werd dat deze 
ook uit een van de dozen in de cv-ruimte 
konden komen. Nadat op deze manier twijfel 
was gezaaid, kon de rechter niet anders dan 
de man vrijspreken – van brandstichting 
althans. Negen jaar na de brand kreeg de 
verzekeraar in hoger beroep alsnog gelijk, in 
die zin dat bleek dat dekking terecht was ge-
weigerd omdat de verzekerde met voorraad-
lijsten had gefraudeerd. Suzanne Bordewijk: 
“Uiteindelijk had de verzekeraar zijn zaak 
dus wel gewonnen, maar waren de kosten 
van die overwinning enorm hoog. Voor een 
advocaat is het eigenlijk heel frustrerend als 
een zaak zo loopt. Het is absoluut niet mijn 
doel om zo lang mogelijk in een zaak te pro-
cederen, want dat is voor alle betrokkenen 
afschuwelijk.” 

Pittige discussies
“Het is mijn idee en dat van mijn kantoor”, zo 
vervolgt Bordewijk, “dat een goede advocaat 
steeds blijft onderzoeken of er een prakti-
sche oplossing denkbaar is om het geschil 
tussentijds op te lossen op een manier die 
voor iedereen het beste is. Soms kan dat met 
een goed gesprek waarin iedereen zijn zegje 
kan doen, soms met een schikking en soms 
met een andere ‘out of the box’-oplossing. 
Wij willen onze cliënten gewoon efficiënt 
adviseren. Als je de schade hebt berekend 

en de kansen op succes hebt ingeschat, kan 
je vooraf ook bedenken dat er alternatieve 
oplossingen zijn die zowel de verzekeraar als 
de verzekerde blij maken en rust geven. Een 
procedure kan immers jaren duren, ontzet-
tend veel geld kosten, veel frustraties met 
zich meebrengen en uiteindelijk ook nog 
eens verkeerd aflopen.” Niet zelden adviseert 
Suzanne Bordewijk haar cliënten het scha-
debedrag zonder morren uit te keren. “Wie 
een goede advocaat inhuurt, moet gewoon 
goed geadviseerd worden”, zegt ze. “En ook 
als een zaak kansloos is, moet je dat tegen je 
cliënt zeggen. Wij weten hoe rechters tegen 
de feiten aankijken. Je kunt vinden dat je 
op basis van de polis in je gelijk staat, maar 
gelet op bijvoorbeeld de kwaliteit van het 
bewijs, de achtergrond van de verzekerde 
of de handelwijze van de tussenpersoon of 
een deskundige kan de rechter tot een ander 
oordeel komen. Dat zijn vaak pittige discus-
sies met verzekeraars, maar die moet je wel 
voeren denk ik.”

Minder geschillen
Ernaar gevraagd hoe het aantal geschillen 

in de brandsector verder is terug te drin-
gen, heeft Suzanne Bordewijk een klip en 
klaar antwoord: maak nog meer werk van 
brandpreventie en maak die verplichtingen 
duidelijk aan de verzekerde. “Brandpreventie 
is natuurlijk al jarenlang een hot issue en in 
de komende jaren, met alle slimme ontwik-
kelingen op cybergebied, verwacht ik dat het 
werkelijk meer gaat opleveren.” Heeft er toch 
een brand plaatsgevonden, dan is het vol-
gens haar van belang dat deskundigen van 
beide partijen, dus van de verzekeraar maar 
ook van de verzekerde, zo snel mogelijk gaan 
onderzoeken of zij overeenstemming over 
de oorzaak van de schade kunnen berei-
ken. Nu gebeurt het vaak nog, dat iedere 
deskundige voor zichzelf rapporteert en dat 
hun enkele maanden of jaren later wordt 
gevraagd schriftelijk op elkaars rapporten te 
gaan schieten. “Als de deskundigen in een 
eerder stadium consensus over de oorzaak 
kunnen bereiken, zal een groot deel van 
mijn werk wegvallen. Ook de beoordeling 
door een derde deskundige zou je eventueel 
nog naar voren kunnen halen. Komt op zo’n 
manier snel de oorzaak van de schade vast 
te staan, dan is de kans groot dat die zaak 
vervolgens zonder langdurige procedures 
goed kan worden geregeld.”

Kwaliteit van de expertiserapporten
Komt het toch tot een proces, dan staat of 
valt het succes daarvan met de kwaliteit van 
de expertiserapporten, zo betoogt Suzanne 
Bordewijk. “Vaak moet er nog aanvullende 
informatie komen, omdat je als advocaat 
denkt dat een rechter het niet gaat begrij-
pen. Deskundigen zijn vaak heel technisch 
en daarom moet je ervoor zorgen dat voor 
de rechter een vertaalslag wordt gemaakt. 
Want als de rechter ook maar even twijfelt, 
komt er een derde deskundige bij en dan 
is niet meer te voorzien wat eruit komt.” 
Goede expertiserapporten vergen een 
stevige inzet van de experts, “en wat dat 
betreft zie ik het als een risico”, zegt Suzanne 
Bordewijk tot slot, “dat er al een tijdje flink 
in expertisekosten wordt gesneden. Experts 
moeten in minder tijd rapporteren, dus krijg 
je kortere rapportages. In veel zaken kan dat 
waarschijnlijk ook wel en zal het zeker een 
financieel voordeel voor verzekeraars ople-
veren, maar in zaken waarin je een juridische 
discussie krijgt, kan het een risico zijn.” <

“Wie een goede 
advocaat inhuurt, 
moet gewoon goed 
geadviseerd worden”
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naar een nieuwe norm 
voor inspecties op 

brandrisico’s

Verzekeraars en ondernemers in de 

installatiebranche werken momenteel 

gezamenlijk aan een nieuwe nen-norm 

voor inspecties op brandrisico’s. Deze 

nieuwe norm moet aanvullend zijn op de 

bestaande normen nen 1010 en nen 3140, 

die tekortschieten als het specifiek om 

brandrisico’s gaat. Het is de bedoeling om 

voor het inspecteren op basis van de nieuwe 

norm met een sCios-certificatieregeling te 

gaan werken. een gesprek over deze nieuwe 

norm in wording met ing. Wim de ruijter rr, 

risicodeskundige bij nationale-nederlanden.Wim de Ruijter >
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ij het inspecteren van elektrische 
installaties wordt al sinds jaar en dag 
met de normen NEN 1010 en NEN 3140 

gewerkt. In NEN 1010 is minutieus beschre-
ven waar elektrische installaties aan moeten 
voldoen. NEN 3140 geeft vervolgens 
richtlijnen voor het beheer ervan. Slechts 
één hoofdstuk van deze norm behandelt de 
inspectie van elektrische installaties, maar 
dan vooral met het oog op het voorkomen 
van letsel bij gebruikers. De norm is niet 
bedoeld om brandrisico’s te voorkomen; 
inspecties op basis van NEN 3140 brengen 
die risico’s dan ook niet expliciet aan het 
licht, behalve dan het risico dat de gebruiker 
zich aan de installatie brandt. Weliswaar 
eisen brandverzekeraars in hun polisclausu-
les nogal eens dat een elektrische installatie 
aan NEN 1010 voldoet en op basis van NEN 
3140 wordt gecontroleerd, maar dat is dan 
uitsluitend bij gebrek aan beter. “Een 
probleem met deze normen”, aldus Wim de 
Ruijter, “is dat NEN 1010 tot aan het stopcon-
tact gaat – terwijl de meeste branden 
ontstaan in de apparaten die erop worden 
aangesloten – en dat NEN 3140 over 
veiligheid gaat. Maar bijvoorbeeld een 
toneellamp waar het gordijn tegenaan kan 
worden geschoven, een halogeenlampje dat 
te dicht tegen een houten wand zit of een 
kabelhaspel die niet helemaal is afgerold, die 
brandrisico’s komen niet aan het licht door 
inspectie op basis van NEN 3140. Natuurlijk 
zijn er ook inspecteurs die ten behoeve van 
verzekeraars wel verder kijken dan NEN 3140 
voorschrijft, maar dat gebeurt niet structu-
reel en niet optimaal.” 

Protocol VIER
Wim de Ruijter kwam in 1987 in de verzeke-
ringswereld werken. Hij was een van de 
eerste elektrotechnici die door een verzeke-
raar als risicodeskundige in dienst werd 

geven welke verbeteringen mogelijk zijn, 
met als doel natuurlijk het reduceren van 
brandrisico’s. Het was niet eenvoudig om de 
markt, ook de verzekeringsmarkt, van het 
belang daarvan te overtuigen, maar 
uiteindelijk heeft dat wel geresulteerd in een 
zogenoemde ‘safety deal’ tussen het Verbond 
van Verzekeraars en iKeur, de vereniging van 
onafhankelijke inspecteurs. Samen met deze 
vereniging hebben we ongeveer anderhalf 
jaar geleden het inspectieprotocol VIER 
ontwikkeld: VerzekeringsInspectie Elektro-

B

genomen. Tot dan was dit vooral het terrein 
van bouwkundigen en werktuigbouwkundi-
gen. Ruim tien jaar geleden trad hij toe tot 
de werkgroep Preventie en Techniek van het 
Verbond van Verzekeraars. “Toen heb ik deze 
kwestie op de kaart laten zetten, in de zin 
van we praten er wel over, maar we doen 
niets. Afgesproken werd dat we samen met 
marktpartijen een systeem zouden ontwik-
kelen, een inspectieprotocol, om de kwaliteit 
van een elektrische installatie en het gebruik 
ervan te kunnen beoordelen en om aan te 

“We hebben een 
beetje last van de 
kip en het ei”
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technische Risico’s. Dit protocol bestaat uit 
een inspectiemethode en een opleidingspro-
gramma voor inspecteurs. Maar in de praktijk 
loopt dat nog niet hard. We hebben een 
beetje last van de kip en het ei: verzekerings-
maatschappijen gaan er pas mee aan de slag 
als het een echt gekwalificeerd goed systeem 
is en iKeur wil eerst voldoende opdrachten 
krijgen.”

Nieuwe norm
“Daarom hebben we er nog meer partijen bij 

betrokken”, vervolgt De Ruijter, “met name 
UNETO-VNI, om te proberen dat protocol 
VIER in een echte NEN-norm om te dopen, 
naast de NEN 3140. Dat wordt dan een norm 
voor het inspecteren en controleren van 
elektrische installaties op brandrisico’s, 
waarbij voor het inspectiesysteem bij SCIOS 
wordt aangehaakt, een organisatie die in het 
leven is geroepen voor het keuren van 
stookinstallaties. Samen met SCIOS willen we 
een gecertificeerd systeem bouwen zodat 
het meer body krijgt en het allemaal echt 
officieel wordt.” Voor het opstellen van de 
norm is een normcommissie samengesteld, 
met onder anderen risicodeskundigen van 
Delta Lloyd en Achmea erin, terwijl Wim de 
Ruijter de overkoepelende communicatie 
verzorgt met UNETO-VNI, iKeur en het 
Verbond van Verzekeraars. “Ook proberen we 
nog de brandweer erbij te betrekken, omdat 
die in publicaties en ondersteuning een 
belangrijke rol kan spelen. Maar de brand-
weer wil eerst resultaten zien en zich dan pas 
een mening vormen.” De planning is dat de 
nieuwe norm eind 2015 in concept klaar is 
en bij het Nederlands Normalisatie-instituut 
kan worden ingeleverd. In het eerste 
kwartaal van 2016 volgt dan een commen-
taarronde, waarna in het tweede kwartaal de 
norm kan worden gepubliceerd. “We hopen 
dat de markt met de nieuwe norm op een 
andere manier naar brandrisico’s gaat kijken”, 
aldus De Ruijter. “Dat zit al een beetje in de 
VIER-opleiding, maar dat gaan we met de 
SCIOS-erkenningsregeling nog veel strakker 

aanhalen, om de mensen dat vak bij te 
brengen. Want het is echt heel ander werk 
dan de huidige inspectie van elektrische 
installaties.”

Concurrentiegevoelig
Ook met de nieuwe norm zal vanzelfspre-
kend niet kunnen worden gegarandeerd dat 
brandrisico’s niet of nauwelijks meer 
optreden. “Een belangrijke risicofactor”, 
aldus De Ruijter, “is het gebruik van de 
elektrische installatie en van de toestellen 
die erop worden aangesloten. Een inspec-
teur heeft daar geen volledig zicht op, want 
een inspectie blijft altijd een momentop-
name. Als hij bij zijn inspectie geen 
opgerolde kabelhaspel aantreft, kan die een 
uur na zijn vertrek er wel liggen.” Ook kan 
inspectie op basis van de nieuwe norm niet 
worden verplicht. Branchebrede afspraken 
die met polissen, premies en voorwaarden 
hebben te maken, zijn immers vanuit 
mededingingsoverwegingen verboden. 
Daarnaast zullen verzekeraars hun verzeker-
den niet snel tot zo’n inspectie verplichten, 
omdat dit gezien de kosten ervan commer-
cieel moeilijk ligt. Wim de Ruijter zegt tot 
slot: “De veiligheid van de elektrische 
installatie en de daarop aangesloten 
toestellen kun je behoorlijk verbeteren door 
er regelmatig naar te laten kijken. Maar 
uiteindelijk is dat de verantwoordelijkheid 
van de verzekerde zelf. De verzekeraar kan 
op preventie sturen, maar heeft door de 
concurrentiestrijd steeds meer moeite eisen 
te stellen. We moeten ervoor zorgen dat de 
klant zelf het voordeel van veiligheid ziet, in 
termen van bedrijfscontinuïteit enzovoort. 
We moeten met voorlichting en campagnes 
het risicobewustzijn aanwakkeren. Ik ben 
ervan overtuigd dat het inspecteren op 
basis van de nieuwe norm dan vanzelf goed 
gaat lopen.” <
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een beslisboom  
voor reacties na  
grootschalige  
incidenten

in de afgelopen jaren deden zich verschillende 

grootschalige incidenten voor die vanuit de samenleving 

en de media meteen vragen over verzekeringskwesties 

opriepen. recente voorbeelden zijn de explosie in een 

flatgebouw in rotterdam-schiebroek, het ongeluk 

met hijskranen in alphen aan den rijn en als triest 

dieptepunt de crash van vlucht mH17 in oost-oekraïne. 

ter voorbereiding op een duidelijke en adequate reactie 

na dergelijke gebeurtenissen heeft het Verbond van 

Verzekeraars een position paper opgesteld. een gesprek 

hierover met marko van Leeuwen, beleidsadviseur bij het 

Verbond van Verzekeraars.

mensen meteen antwoorden op vragen 
willen hebben. Ze willen vooral weten hoe 
hun problemen worden opgelost en ook hoe 
hun schade wordt vergoed. In toenemende 
mate weet men dan het Verbond van Ver-
zekeraars te vinden, met de media voorop 
natuurlijk.” Aldus Marko van Leeuwen, die 
deel uitmaakte van de issuecommissie die 
deze problematiek in kaart bracht en er een 
position paper over schreef. “Ons doel was 
om in het grijze gebied als er iets vervelends 
is gebeurd, maar toch niet van dien aard dat 
het Draaiboek bij Rampen in werking treedt, 
te bepalen wat onze reactie kan zijn. Gaan 

e reeks incidenten met ingrijpende 
gevolgen voor kleinere of grotere 
aantallen mensen is niet gering. Nog 

andere voorbeelden dan de genoemde 
zijn de vuurwerkramp in Enschede, de 
cafébrand in Volendam, de chemiebrand in 
Moerdijk, de schietpartij in Alphen aan den 
Rijn, de Facebookrellen in Haren, rellen op 
het strand bij Hoek van Holland, een serie 
kettingbotsingen op de A58 in Zeeland, het 
helikopterongeluk in de Tieler- en Bomme-
lerwaard en de windhozen op Ameland en 
in Wijk bij Duurstede. “Verzekeraars merken 
al een aantal jaren dat als er iets is gebeurd, 

we erover? Wat moeten we zeggen? Wie 
moet er wat zeggen? Wat moeten we doen? 
Hoe zit het met de vergoeding van schade?”

Molest?
Een van de conclusies van de issuecommis-
sie was dat een aantal begrippen, clausules, 
instrumenten et cetera tegen het licht moet 
worden gehouden en wellicht moet worden 
gemoderniseerd. Het meest pregnant kwam 
dit tot uiting na de ramp met de MH17, 
toen men zich afvroeg of verzekeraars wel 
gehouden waren schade te vergoeden. Er 
was immers mogelijk sprake van ‘molest’. 

D
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De molestclausule bij verzekeringen komt 
voort uit de opvatting dat een verzekeraar of 
zelfs de hele sector niet failliet mag gaan ten 
gevolge van het uitkeren van enorme scha-
debedragen door oorlog of geweld. Marko 
van Leeuwen: “Om mensen gerust te stellen 
is al heel snel na de ramp een statement 
uitgegaan, dat er in de particuliere markt 
geen beroep op molest zou worden gedaan. 
Hoewel de ramp de hele verzekeringssector 
raakte – schadeverzekeraars, levensverzeke-
raars en zorgverzekeraars – was er natuurlijk 
geen sprake van dat op wat voor manier 
dan ook een faillissement dreigde. Ook als er 
sprake van terrorisme is, zal het de limieten 
niet gauw te boven gaan en zullen verzeke-
raars dus meestal uitkeren. Het is dan alleen 
nog even de vraag of de verzekeraar dat uit 
eigen middelen moet doen of dat er nog een 
rekening naar de Nederlandse Herverzeke-
ringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
gaat, die mogelijk vervolgens nog een partij 
aansprakelijk kan stellen. Het is dan ook 
vooral van belang zo snel mogelijk in de 
communicatie duidelijk te maken of en hoe 
mensen schade vergoed krijgen. Na de ramp 
met de MH17 is dat ook snel en zorgvuldig 
gedaan, maar wel met stoom en kokend 
water, waarbij de sector ook moest improvi-
seren. Daarom zijn we vrij kort daarna gaan 
kijken of we daar niet op een meer georden-
de manier mee kunnen omgaan.”

Schadeafwikkeling
Behalve de molestclausule zijn ook het 
Draaiboek bij Rampen, de Regeling Ketting-
botsing en het Draaiboek Massaschade op 
verouderde aspecten doorgelicht. Daarnaast 
is nog eens goed naar de schadeafwikkeling 
na grootschalige incidenten gekeken. Marko 
van Leeuwen: “Mensen zijn mondig, willen 
snel worden geholpen, terwijl de casus vaak 
ingewikkeld is, met veel betrokken partijen 
en een aansprakelijkheid die niet altijd met-
een duidelijk is. Om de mensen toch alvast 
op weg te kunnen helpen, denken we na 
over een schadepool waaruit snel uitkerin-
gen kunnen worden gedaan. Daardoor kan 
net als in het zakelijk segment, waar met een 
snelle uitkering bedrijfsstilstand kan worden 
voorkomen, ook in het particuliere segment 
de totale schade kleiner uitvallen en is zo’n 
uitkering dus uiteindelijk een investering. Als 
mensen bijvoorbeeld een tijd niet in hun wo-
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ning kunnen terugkeren en in de polis staat 
dat zij dertig dagen lang hun logieskosten 
kunnen declareren, dan kan het voordelig 
zijn om vanuit zo’n schadepool te regelen 
dat ze snel weer onderdak hebben en voort 
kunnen. Later wordt dan wel bekeken hoe 
de aansprakelijkheid ligt en hoe dus de 
verdeelsleutel is voor de partijen die moeten 
betalen. Het kan dan best zo zijn dat een 
verzekeraar die aan het fonds of in de pool 
heeft meebetaald, aan het einde van de rit 
geld terugkrijgt. Natuurlijk moet je daarbij 
wel oppassen dat je niet schade om niet gaat 
vergoeden en te coulant bent, want verzeke-
raars moeten in het belang van alle klanten 
ook op kostenbeheersing letten. Maar doe je 
dat goed en adequaat, dan kan dat bijdra-
gen aan een beheersing van de schade, een 
betere publiciteit en een verbetering van het 
imago van de sector.”

Beslisboom
De overwegingen en vaststellingen van 
de issuecommissie zijn uiteindelijk samen-
gebracht in een beslisboom. Deze kan na 
grootschalige incidenten helpen de juiste 
beslissingen te nemen voor wat betreft 
acties en communicatie. De eerste keuze 
in de beslisboom is die tussen een incident 
in het binnenland en een incident in het 
buitenland. De tweede keuze betreft het 
type incident, de derde de schadeoorzaak en 
de vierde de verzekerbaarheid. De uitkomst 
is tot slot de meest adequate (re)actie van 
het Verbond. Marko van Leeuwen: “Voor 
sommige incidenten is het duidelijk, voor 

andere wat minder. Daarom kijken we nog of 
er in die routing witte vlekken zitten, dus of 
er situaties denkbaar zijn waarin we nog niet 
de meest adequate actie of reactie weten. 
Het kan ook zijn dat we nog instrumenten 
missen, in de communicatie of anderszins. 
De reactie van het Verbond kan overigens 
ook zijn dat we het niet weten en pas over 

>
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vierentwintig of achtenveertig uur met een 
standpunt zullen komen. En soms is het 
slechts mogelijk om een heel algemene 
boodschap de deur uit te doen. We hebben 
geadviseerd de beslisboom te digitaliseren, 
zodat het voor een adequate reactie volstaat 
om na een incident een aantal kenmerken in 
te tikken. Dan is het ook mogelijk om er ge-
makkelijk nieuwe situaties en nieuwe acties 
aan toe te voegen en er zo een zelflerend 
concept van te maken. Tot slot nodigt de 
beslisboom uit om bestaande instrumenten 

meer dan brand alleen
Steeds vaker wordt de Stichting Salvage ingeschakeld, via brandweer of bevolkings-
zorg, bij andere incidenten dan een brand of explosie. Diverse keren was actie nodig 
nadat bluspoeder of een ander materiaal een woning of winkel had verontreinigd, door 
vandalisme of doordat een blusinstallatie spontaan in werking was getreden. Ook is het 
al meer dan eens voorkomen dat woningen ernstig werden beschadigd door omvallend 
hijsmaterieel: in Alphen aan den Rijn bijvoorbeeld, maar ook in IJsselstein tijdens een 
huwelijksaanzoek. Regelmatig gebeurt het dat een landbouwwerktuig of een auto tegen 
een woning aanrijdt, die vervolgens tijdelijk onbewoonbaar is. Vrij vaak is Salvage gebeld 
omdat na hevige sneeuwval instorting van een pand dreigde. En redelijk nieuw zijn de 
oproepen na aardbevingen of aardverschuivingen, in Groningen, maar ook in Limburg. 

Salvage-directeur Brenda Reinders: “Bij dit alles is er een toenemende druk vanuit de 
overheid op de Stichting Salvage om bepaalde kosten op zich te nemen. Moet er bijvoor-
beeld een pand worden gesloopt, omdat de brandweer dan gemakkelijker kan blussen, 
dan wordt erop aangedrongen dat de verzekeraar opdracht aan de sloper geeft. Die 
opdracht wordt immers vaak de dag na de brand toch al gegeven. Sommige verzekeraars 
gaan daarin mee, maar andere niet, omdat zij dat een taak van de brandweer vinden. 
Hetzelfde doet zich voor bij asbestvervuiling. In zo’n 3,5 tot 4 procent van de meldingen 
is sprake van asbest. De overheid verwacht dan van ons een doortastende rol bij het toe-
gankelijk houden van panden die niet zijn besmet, maar ook op dit punt zijn verzekeraars 
niet eenduidig. Voor ons is dat in toenemende mate een probleem.”

te evalueren en na te gaan of ze nog actueel 
zijn. Zo moet de beslisboom er uiteindelijk 
toe leiden dat we in zo veel mogelijk situaties 
in control zijn.”

Eindpunt Salvage 
Een van de eindpunten in de beslisboom is 
de Stichting Salvage. Bij een brand of een 
explosie, als er directe schade is aan derden 
of de omgeving (bijvoorbeeld door vrijgeko-
men asbest), kan het Verbond naar de Stich-
ting Salvage verwijzen of het Draaiboek bij 
Rampen in werking stellen, waarin Salvage 
ook een rol speelt. Marko van Leeuwen: “Die 
tak van de beslisboom werkt uitstekend. We 
hebben alle respect voor de manier waarop 
Salvage opereert en schakelt. Het zal vast hier 
en daar nog wat anders of nog beter kunnen, 
maar we weten dat daar voortdurend aan 
wordt gewerkt. En daar moet Salvage vooral 
ook mee doorgaan. Wel is het een discussie 
wat er moet gebeuren als Salvage bij een wat 
groter incident niet wordt ingeschakeld of 
zelfs van de locatie wordt weggehouden. Wij 
vinden dat Salvage dan toch moet probe-

ren een voet tussen de deur te krijgen en 
een ervaren coördinator moet inschakelen. 
Het kan immers enorm helpen als iemand 
verstand heeft van de schakel tussen het 
incident en de afhandeling daarvan, zonder 
uitspraken over de dekking te doen. Dat 
vinden wij heel nuttig.” In de kadertekst bij 
dit artikel is de huidige praktijk op dit punt 
geschetst. Salvage-directeur Brenda Reinders 
geeft daarin aan bij welke incidenten die de 
normale workload overstijgen, Salvage nu al 
actief is.

“Je kunt over zo’n beslisboom en over de 
instrumenten daarbij heel lang filosoferen”, 
aldus Marko van Leeuwen tot slot, “maar we 
moeten natuurlijk niet in kringetjes blijven 
ronddraaien. Op een gegeven moment moet 
wel duidelijk zijn hoe het nu zit en hoe we 
het concreet kunnen gaan maken. We willen 
het resultaat binnenkort aan onze leden 
presenteren, inclusief de witte vlekken die er 
nog in zitten. Het is een uitdaging om die in 
2016 in te gaan vullen.”
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maaltijden. Rianne Baumann kwalificeert 
de eventuele risico’s die met deze nieuwe 
diensten samenhangen als bestaande risico’s 
in een nieuw jasje. Ze brengen ook andere 
vraagstukken met zich mee dan de kwesties 
die in het verleden bij Crawford moesten 
worden opgelost. “Het gaat om een ander 
aansprakelijkheidsregime dan het zuiver 
zakelijke”, licht ze toe. “Ook qua verwach-
tingen. Het gaat in feite om particulieren 

nbekende en minder bekende risico’s 
zijn er in verschillende soorten en 
maten. Het kunnen om te beginnen 

de risico’s van nieuwe diensten zijn, bijvoor-
beeld in de deeleconomie. Hierbij valt te 
denken aan het verhuren van kamerruimte 
aan toeristen (al of niet via Airbnb), het 
delen van spullen (al of niet via Peerby), het 
uitvoeren van taxidiensten (al of niet via 
Uber) en het aanbieden van thuis bereide 

“dominantie  
 van property
 verschuift  
 naar liability”

O

“over enkele decennia zullen de meeste bedrijven 

heel goed hun risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld 

industriële branden en natuurcatastrofes kunnen 

beperken en maatregelen kunnen nemen om daar 

goed mee om te gaan. De nu nog onbekende of 

minder bekende risico’s zullen daarentegen in 

gewicht toenemen. ik voorzie wat dat betreft een 

verschuiving van property naar liability.” aan het 

woord is rianne Baumann, directeur Liability & 

Car bij Crawford & Company (nederland) B.V.

Rianne Baumann

>
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die zaken met elkaar doen. Lang niet altijd 
wordt met overeenkomsten en algemene 
voorwaarden gewerkt en ook gaat men lang 
niet altijd de belastingvrije voet te boven. 
Wordt daarbij dan schade aan persoonlijke 
eigendommen toegebracht, dan doen zich 
andere vragen voor dan in de zuiver zakelijke 
markt. In Nederland kijken we normaliter 
vooral naar de aard van de overeenkomst 
inclusief de voorwaarden, de verwachtingen 
van partijen over en weer, het prijskaartje dat 
eraan hangt enzovoort.”

Verschuiving
“Wel zie je een verschuiving”, vervolgt ze. 
“Je hebt als het ware met ‘particulieren plus’ 
te maken. Het is daardoor moeilijker een 
scheidslijn te trekken voor de aansprake-
lijkheidsbeoordeling. Het gebied tussen 
particulier en zakelijk wordt grijzer en groter. 
En de vraag is dan, ook als je naar aanspra-
kelijkheidsvraagstukken kijkt, zit het nou 
links of zit het nou rechts. Voor degenen die 
dergelijke overeenkomsten aangaan, is het 
in ieder geval verstandig om goed naar de 
polis te kijken. Ga je ineens je huis aan toeris-
ten verhuren, dan heeft de verzekeraar van 
je opstal en inboedel daar niet op gerekend. 
In sommige polissen staat zelfs expliciet dat 
zulke vormen van verhuur niet onder de 
reikwijdte van de polis vallen. Aan de andere 
kant zijn er ook verzekeraars die dat Airbnb-
achtige risico gewoon expliciet aanbieden en 
meeverzekeren. En als je huis afbrandt terwijl 
er een maand lang Amerikaanse huurders in 
zitten, is het natuurlijk wel fijn als je ervoor 
verzekerd bent.”

Nieuwe risico’s 
Ingewikkelder liggen de zaken als het om 
echt nieuwe risico’s gaat. Rianne Baumann 
noemt drie soorten met name: cyberrisico’s, 
risico’s van nanotechnologie en risico’s 
van 3D-printing. Over cyberrisico’s zegt ze: 
“Al twee jaar geleden werd cyber op het 

Ferma-congres in Maastricht als een grote 
bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit 
gekwalificeerd. Ook waren makelaars en 
verzekeraars toen al bezig met het aanbod 
van een product op dit gebied. Toch zijn er 
nu, twee jaar later, nog maar heel weinig 
verzekeringen verkocht. Er is dus wel aanbod 
en ook wel vraag, maar die weten elkaar 
nu nog onvoldoende te vinden, terwijl de 
impact van het risico nergens ter discussie 
lijkt te staan. Het is ook een erg ingewikkeld 
vakgebied. Voor veel ondernemers is het 
onduidelijk wat de impact van bijvoorbeeld 
dataverlies als gevolg van een hack kan zijn. 
Ik denk overigens dat die impact zich meer 
zal voordoen ten aanzien van reputatiescha-
de dan op het gebied van bedrijfsstilstand. 
Maar juist die reputatieschade is zo moeilijk 
op voorhand in kaart te brengen.”

Meldplicht datalekken
Rianne Baumann verwacht dat het afdekken 
en beheersen van cyberrisico’s in de komen-
de maanden in een stroomversnelling zal 
komen. Nederland gaat immers per 1 januari 
2016 met de Wet meldplicht datalekken een 
Europese richtlijn op dit gebied implemen-
teren. Deze wet verplicht private en publieke 
organisaties die persoonsgegevens verwer-
ken, inbreuken op de beveiliging te melden 
die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of 
misbruik van persoonsgegevens. Daarnaast 
maakt de wet het mogelijk dat het College 
bescherming persoonsgegevens in meer ge-
vallen een bestuurlijke boete aan overtreders 
van privacyregels kan opleggen. Deze boete 
kan oplopen tot 810.000 euro of, als dat niet 
passend is, 10 procent van de jaaromzet van 
de rechtspersoon. Rianne Baumann: “Voor 
veel bedrijven zal dit een trigger zijn om met 
die cyberrisico’s aan de slag te gaan. Wel 
denk ik dat de multinationals de resources 
en capaciteit hebben om dat zelf goed op 
te pakken en in te richten, maar zullen het 
midden- en kleinbedrijf en de onderkant van 

grootzakelijk ook bij machte zijn om zelfstan-
dig de juiste maatregelen te nemen?”

Nanotechnologie
De risico’s van nanotechnologie zijn nu nog 
nauwelijks voorspelbaar en voorstelbaar, 
maar juist daarom potentieel bedreigend. 
Hebben we hierbij te maken met een toe-
komstige beroepsziekte, zoals nu asbestose? 
Wie zal het zeggen. Rianne Baumann: “Na-
notechnologie wordt in de medische wereld 
onder meer ingezet om ons uiteindelijk in 
staat te stellen specifieke kankercellen uit het 
lichaam te verwijderen. Dat is natuurlijk fan-
tastisch. De keerzijde is echter dat je er mis-
schien ook wel heel ziek van kunt worden. 
Diverse medici bepleiten dat het niet zonder 
risico’s is. Zo worden bijvoorbeeld verkeers-
borden met een vorm van nanotechnologie 
behandeld, zodat graffiti er gemakkelijk van 
kan worden verwijderd. Maar hoe schadelijk 
zijn die nanodeeltjes als je ze in je longen 
krijgt? Op die vraag moet iedereen het ant-
woord nog schuldig blijven.”

Oprechte veronderstelling?
“Met betrekking tot nanotechnologie is het 
aansprakelijkheidsvraagstuk op de lange 
termijn interessant”, vervolgt Baumann. “De 
verzekeringsproducten die eraan gerelateerd 
zijn, vallen nu nog vooral binnen de normale 
bedrijfsaansprakelijkheid. Elke overeenkomst 
met asbestose is nog ver te zoeken. Van 
asbestose wisten we ook heel veel jaren niet 
dat het een risico was. Destijds was er geen 
enkele reden om asbest verdacht te vinden. 
Maar in de wereld waarin we nu leven, 
met alle wetenschap die we hebben over 
roken en over beroepsziekten als silicose 
en asbestose, kunnen we later veel minder 
gemakkelijk zeggen dat nanotechnologie 
heel bruikbaar was en dat we in de oprechte 
veronderstelling verkeerden dat het zonder 
risico was. Ik denk dat je daar te zijner tijd 
minder gemakkelijk mee weg zult komen.”

“Bestaande risico’s  
in een nieuw jasje”
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mogelijk kunnen inzetten. Gaat het om advi-
sering van de klant, dan ligt daar vooral een 
rol voor de makelaars. Het is wat dat betreft 
niet onze verantwoordelijkheid om de markt 
steeds een stap voor te zijn. Toch ligt één 
advies aan de totale verzekeringsbranche 
voor de hand, namelijk bereid je voor op 
wat komen gaat. De verzekeringsmarkt is 
jarenlang gedomineerd door risico’s op het 
terrein van property, want daar lagen de 
belangrijkste bedreigingen voor bedrijven. 
Mijn persoonlijke mening is echter dat die 
dominante positie door het aansprakelijk-
heidsterrein zal worden ingenomen. We heb-

ben op dat punt in de afgelopen jaren steeds 
meer overheidsbemoeienis gezien. Door 
nieuwe regelgeving werd de discussie over 
aansprakelijkheid steeds weer naar de basis 
teruggebracht en was het telkens weer zwart 
of wit. Doen zich nieuwe ontwikkelingen 
voor, dan wordt het weer grijs en is nieuwe 
regelgeving noodzakelijk. Met betrekking tot 
de nieuwe risico’s zitten we nu in zo’n grijs 
gebied. Het gaat erom dat we met z’n allen 
gezamenlijk de onduidelijkheden en onze-
kerheden aan de oppervlakte krijgen en daar 
dan de juiste beslissingen over nemen.” <

3D-printing
De risico’s van 3D-printing zijn veel beter 
voorstelbaar dan die van nanotechnolo-
gie. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een bout 
printen, die vervolgens in de auto-industrie 
wordt toegepast en na verloop van tijd 
blijkt die bout niet sterk genoeg. Er gebeurt 
een ongeluk door, waarbij iemand letsel 
oploopt. Wie is aansprakelijk? De fabrikant 
van de printer, de printer van de bout of de 
fabrikant van de auto? Rianne Baumann: 
“De aansprakelijkheidskwestie is ook in dit 
geval complex. De vraag is bijvoorbeeld 
welke mogelijkheden je hebt om de kwaliteit 
van een geprint product te controleren. 
Waar zitten de checks and balances? In een 
normaal bedrijfsproces heb je steekproeven, 
de sterkte van het metaal wordt getest en er 
worden samples achtergehouden. Het is een 
andere wereld van werken, een onbekende 
wereld, en dat is de reden dat er nog heel 
voorzichtig mee wordt omgegaan.”

Rol van Crawford
Gevraagd naar de rol van Crawford in de 
wereld van nieuwe risico’s zegt Rianne 
Baumann: “Crawford is een leverancier van 
crisismanagementoplossingen, bijvoorbeeld 
op het gebied van cyber. We bieden wat dat 
betreft totaaloplossingen voor de hele verze-
keringsmarkt. Daarnaast delen we de kennis 
die we hebben met verzekeraars, makelaars 
en eindklanten, door middel van seminars en 
publicaties. We werken aan een bewustwor-
ding in de markt van de problemen die zich 
voordoen, de oplossingen die voorhanden 
zijn en hoe we die met elkaar zo optimaal 
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in de eerste helft van 2015 deden zich in nederland relatief 

veel branden in ouderencomplexen voor. De grootste ramp 

vond in nijmegen plaats, in het complex De notenhout, waarbij 

vier bewoners om het leven kwamen. Van de 28 branddoden 

in de eerste negen maanden van het jaar (voorlopige cijfers) 

waren er 12 ouder dan 65 jaar, terwijl deze leeftijdsgroep 

slechts 15 procent van de totale bevolking uitmaakt. ing. rené 

Hagen mPa, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie 

van het instituut fysieke Veiligheid (ifV) doet onderzoek 

naar het probleem van vergrijzing en brandveiligheid. in een 

vraaggesprek met hem vertelt hij over enkele belangrijke 

bevindingen tot nu toe.

ené Hagen verdiept zich al enkele 
jaren in het probleem van vergrijzing 
en brandveiligheid. Uit verkennend 

onderzoek maakte hij op dat als er niets 
gebeurde, het aantal branddoden en brand-
gewonden onder ouderen met ongeveer 
60 procent zou toenemen. Bedenk daarbij 
dat mensen boven 65 jaar nu al 2,5 keer zo 
vaak het slachtoffer van een brand zijn dan 
mensen die jonger dan 65 zijn. Een factor 
van belang in dit verband is dat ouderen 
nogal eens zelf een brand veroorzaken, 
doordat ze motorisch wat onhandiger zijn, 
vergeetachtig of dement zijn en niet meer zo 
snel kunnen handelen. Voor Hagen was dit 
aanleiding om het probleem van vergrijzing 
en brandveiligheid nauwkeuriger in kaart te 
brengen. Hij deed dat door middel van drie 
onderzoeken, naar de omvang van de pro-
blematiek, naar de risico’s die zich voordoen 
en naar de oplossingsrichtingen. Hiertoe 
werden analyses uitgevoerd van vijfender-
tig buitenlandse studies, van alle dodelijke 
woningbranden in Nederland sinds 2008 en 
van de branden die in 2015 in ouderencom-

R plexen plaatsvonden. “Het lastige is,” zo vat 
René Hagen de problematiek samen, “dat er 
veel verschillende risicofactoren zijn. Je zou 
natuurlijk graag willen dat je er een of twee 
kunt uithalen en dat je dan het grootste lek 
hebt gedicht als je die factoren hebt weg-
genomen.”

Niet tijdig het gebouw uit
De praktijk is echter weerbarstiger. Bij het 
wegnemen van risicofactoren en het aandra-
gen van oplossingen zijn er tal van omstan-
digheden die de zaak bemoeilijken. Voor een 
belangrijk deel hebben die met de oude-
renhuisvesting te maken. In de Nederlandse 
bouwregelgeving wordt erop aangestuurd 
dat mensen bij een brand snel en veilig het 
gebouw uit kunnen. Daarbij wordt ervan uit-
gegaan dat mensen zelfredzaam zijn en dat 
zij ook de hulpbehoevende mensen in het 
gebouw kunnen meenemen. Daarnaast zijn 
in gebouwen waar veel hulpbehoevenden 
zijn, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
speciale maatregelen genomen, bijvoor-
beeld met brandmeldinstallaties en bedrijfs-
hulpverleners. René Hagen: “We hebben 
echter sinds kort te maken met complexen 
waarin alleen maar mensen zijn gehuisvest 
die minder zelfredzaam zijn, maar waar 
geen extra maatregelen zijn getroffen. Er 
zijn geen mensen die toezicht houden, geen 
bedrijfshulpverleners, geen brandmeldinstal-
laties en niemand kan anderen helpen, want 
iedereen is even oud en hulpbehoevend. Als 
de brandweer komt, staan ze voor een schier 
onmogelijke taak. In het ouderencomplex 
De Notenhout in Nijmegen zaten 98 mensen 
toen de brandweer aankwam. Tien of twintig 
kun je er misschien nog op tijd uit halen, 
maar 98 lukt niet. We hebben dus te maken 
met een gebouwvorm waarvoor de bouwre-
gelgeving tekortschiet en de doelstelling dat 
de mensen er tijdig uit kunnen zijn, niet kan 
worden gehaald.”

Geen rookwerende scheidingen
Nog een bouwkundig probleem is dat  
Nederland een ontoereikend testsysteem 
voor rookwerende scheidingen kent. Er 
wordt alleen op brandwerendheid getest 
en niet op rookwerendheid. René Hagen: >
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Maar zo werkt dat niet. Wie ouder is en moei-
lijk ter been wordt, krijgt in het kader van de 
Wmo een traplift. De overheid denkt zo te 
regelen dat mensen dan in hun eigen huis 
boven kunnen blijven slapen. Maar dan helpt 
die rookmelder niet meer. Mensen hebben 
dan veel te veel tijd nodig om te vluchten en 
die hebben ze niet. Het enige effect van zo’n 
rookmelder is dan nog, dat mensen wakker 
worden voordat ze doodgaan…”

Oplossingsrichtingen
Na zijn analyses van de omvang van de 
problematiek en van de risicofactoren heeft 
René Hagen naar de oplossingsrichtingen 
gekeken. “Dat zijn dus nog geen concrete 
oplossingen”, zo zegt hij, “maar clusters 
daarvan. Moet je het bijvoorbeeld zoeken 
in het breder begeleiden van ouderen 
door mantelzorgers en thuiszorgers, of in 
technische voorzieningen als doorgescha-
kelde rookmelders en woningsprinklers, of 
in betere wetgeving zodat de wijze van bou-
wen beter wordt? Dus eerst kijken we naar 
groepen oplossingen en daarna pas naar 
concrete oplossingen, met daarbij meteen 

de vraag wat die gaan opleveren in termen 
van minder branden en minder slachtoffers 
onder ouderen. Met de onderzoeken naar 
de omvang, de risicofactoren en de oplos-
singsrichtingen hebben we – wat wij dan 
noemen – het kennisonderzoek afgerond. 
Daarmee hebben we dan echter het lek nog 
niet helemaal boven water, want zo gemak-
kelijk is het probleem helaas niet. Het is een 
complex probleem, niet eenvoudig en er is 
niet één oplossing.”

Alarmopvolging
Duidelijk is inmiddels al wel dat alarm- 
opvolging een relevant item binnen de 
oplossingsrichtingen zal zijn. De domotica is 
wat dat betreft een belangrijk kennisgebied. 
In Drenthe worden bijvoorbeeld testen ge-
daan met rookmelders die naar rookmelders 
bij de buren zijn doorgekoppeld. “Ook smart-
phones geven oplossingen”, zegt Hagen. 
“Ook daarmee worden momenteel testen 
uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld rookmel-
ders naar een smartphone doorschakelen, 
zodat op het scherm een grote rode button 
verschijnt als een rookmelder afgaat. Door 
op die button te drukken, worden je buren, 
kinderen, de brandweer of misschien wel alle 
drie gebeld. Ouderen zijn immers vaak niet 
in staat om ’s nachts, in paniek en zonder 
hun bril bij de hand, 1-1-2 te bellen. Gewoon 
zo’n rode button indrukken is dan veel 
handiger om ervoor te zorgen dat het alarm 
wordt opgevolgd.”

Overlevingstijd verlengen
Een ander item binnen de oplossingsrichtin-
gen is het verlengen van de overlevingstijd. 
René Hagen: “Als er brand is en mensen 
noodgedwongen langer in hun woning 
blijven, moet je naar maatregelen zoeken die 
de overleefbaarheid vergroten. Het moment 
dat de woning niet meer overleefbaar is, 
door te weinig zuurstof of te giftige rook, 
moet worden uitgesteld. Sprinklers zijn dan 
een oplossing en daar zie je steeds meer 

“Brandwerende scheidingen houden wel 
warme rook tegen, maar geen koude rook. 
Die trekt toch door de rookscheiding heen. 
Nu kunnen de meeste mensen nog wel door 
wat dikke rook vluchten – in Nederland 
gaan we ervan uit dat iemand zo’n dertig 
meter door rook kan lopen – maar ouderen 
kunnen dat niet. In De Notenhout werden 
alle slachtoffers binnen vijf à zes meter van 
hun voordeur gevonden, dertig meter was 
voor hen niet haalbaar. Het wordt dus steeds 
belangrijker dat de rookscheiding een echte 
rookscheiding is. De bouwregelgeving schiet 
ook op dit punt tekort, wat voor zelfredzame 
mensen minder relevant is, maar wel voor 
ouderen die niet weg kunnen.”

Normale voorzieningen helpen niet 
Lang niet alle ouderen wonen tegenwoordig 
nog in zorgcomplexen; nog meer mensen 
zullen in de toekomst ook op hoge leeftijd 
zelfstandig blijven wonen. “De normale 
veiligheidsvoorzieningen in woningen zijn 
ontoereikend”, zegt René Hagen. “De over-
heid denkt nog steeds dat het voldoende is 
om in woningen rookmelders op te hangen. 
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goedkopere varianten van op de markt. Ook 
zijn er nu mobiele sprinklers en we moeten 
nog uitzoeken of dat een goede oplossing is, 
maar daar ben ik erg gecharmeerd van. Voor 
mensen die bedlegerig zijn bijvoorbeeld: 
je zet er zo’n mobiele sprinkler neer zonder 
dat je leidingen of wat dan ook hoeft aan 
te leggen. Ik kan me voorstellen dat zo’n 
mobiele sprinkler ervoor zorgt dat het vuur 
en de rook minder worden. We willen gaan 
meten hoe lang je daarmee onder meer 
een goed zuurstofpercentage en een laag 
CO-percentage houdt. We gaan daar serieus 
naar kijken.”

Maatschappelijk wel en niet acceptabel
De gunstige cijfers van Nederland in inter-
nationaal perspectief als het om slachtoffers 
van brand gaat (zie de kadertekst), ontne-
men de overheid soms enige daadkracht 
in de zorg voor brandveiligheid. We doen 
het al zo goed, zo wordt dan gesteld, en 
waarom moet het dan nog beter? Als via de 
gemeenten mobiele sprinklers bij ouderen 
worden geplaatst en het scheelt twee of drie 
gewonden op jaarbasis, is dat dan nog een 
noodzakelijke investering? “Ik begrijp dat 
goed”, zegt René Hagen, “maar het gaat erom 
wat maatschappelijk wel en niet acceptabel 
is. Wij accepteren geen branden waarbij tien 
of meer doden vallen. De brand in De Noten-
hout in Nijmegen, waar uitsluitend hulpbe-
hoevende mensen woonden, of een brand 
op een kinderdagverblijf accepteren we ook 
niet. De directeur van een verpleegtehuis, 
waar heel oude mensen de laatste twee jaar 
van hun leven verblijven, vertelde me eens 
dat hij tonnen in brandveiligheid moest 
investeren en dat daardoor die verblijfsduur 
van twee jaar met gemiddeld drie minuten 
werd verlengd. Het gaat er echter om, dat 
familieleden wel accepteren dat hun oude 
vader of moeder is overleden, maar niet 
als dat door een brand is gebeurd. Jaarlijks 
sterven honderden mensen door verkeerd 
medicijngebruik en zelfs duizenden mensen 

door een val of door een hete zomer of stren-
ge winter, en dat accepteren we wel, maar 
vier doden door een brand in een zorginstel-
ling accepteren we niet. Zo is nu eenmaal de 
maatschappelijke norm.”

Onderzoek voltooien
Dankzij deze maatschappelijke norm hebben 
inmiddels drie ministeries vastgesteld dat de 
brandveiligheid in Nederland hun gezamen-
lijke verantwoordelijkheid is, terwijl ze in 
het verleden het probleem nogal eens over 
de schutting van de ander wilden gooien. 
Deze ministeries - van Veiligheid en Justitie, 
VWS en Binnenlandse Zaken - die samen 
met partijen als Brandweer Nederland, de 
Brandweeracademie, de Vereniging van 

Brandweervrijwilligers, het Verbond van 
Verzekeraars, VNO-NCW en de Brandwon-
denstichting het platform Brandveiligheid 
vormen, hebben inmiddels René Hagen de 
opdracht en de mogelijkheden gegeven om 
zijn onderzoek naar vergrijzing en brandvei-
ligheid te voltooien. “En in dat onderzoek kan 
ik zeker ook de hulp van de Stichting Salvage 
nog goed gebruiken”, zegt hij tot slot. “De 
mensen van Salvage spreken de slachtoffers 
van branden en kunnen ons daarom goed 
van informatie voorzien. Daarnaast staat in 
ons rapport over oplossingsrichtingen een 
passage over voorlichting aan ouderen en ik 
denk dat Salvage ook op dat punt nog goed 
werk kan leveren. Ik ga daar zeker nog over 
in gesprek met de mensen van Salvage!”

internationaal
perspectief
Wat brandveiligheid betreft steekt  
Nederland gunstig af ten opzichte van 
andere Europese landen. In heel Europa 
vallen er gemiddeld twaalf brand- 
doden per miljoen inwoners per jaar  
en in Nederland slechts drie. Samen 
met Luxemburg, Malta en Cyprus zit 
Nederland in de categorie met de minste 
branddoden. In het algemeen doen de 
zuidelijke en westelijke landen het beter 
dan de noordelijke en de oostelijke. In de 
zuidelijke landen leven de mensen veel 
buiten en worden de huizen vaak niet 
eens verwarmd. In de noordelijke landen 
wordt daarentegen veel gestookt en dan 
ook nog eens vaak in houten woningen. 
In de noordelijke landen speelt ook het 
gebruik van alcohol een rol, evenals in 

Oost-Europa, waar zich bovendien nog 
eens lange aanrijtijden van de brandweer 
voordoen. Bij een brand in een bejaar-
dentehuis in Rusland vielen niet lang 
geleden circa 40 doden; de brandweer 
moest 50 kilometer rijden om de brand 
te bereiken. Nog een opvallend verschil 
is dat in het buitenland veel vaker dan in 
Nederland kinderen het slachtoffer van 
een brand zijn. Een verklaring daarvoor is 
dat Nederland een cultuur heeft waarin 
kinderen niet vaak alleen thuis worden 
gelaten. In andere landen gebeurt het 
veel vaker dat bijvoorbeeld slapende 
kinderen alleen worden gelaten. Onder 
de 28 branddoden in Nederland in de 
eerste negen maanden van 2015 was 
geen enkel kind. <

“Wij accepteren geen branden  
waarbij tien doden of meer vallen”
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gebrand op inzicht in het   effect van rookmelders

zelfredzaamheid, het type rookmelder, de 
geluidssterkte ervan en de mogelijkheid om 
rookmelders onderling te koppelen. Gecon-
cludeerd werd onder meer dat de beschikba-
re vluchttijd na alarmering soms beperkt tot 
nihil is. Als het slachtoffer zich in de brand-
ruimte bevindt en er uitsluitend rookmelders 
in de hal en op de overloop zijn aangebracht, 
de zogenoemde verkeersruimten, kan het 
te laat zijn om nog te kunnen vluchten. Ook 
mensen die verminderd mobiel zijn, kunnen 
zonder aanvullende maatregelen zelfs na 
tijdige alarmering, soms niet snel genoeg 
vluchten. En als de rook zich wel naar de 
verblijfsruimten kan verspreiden maar niet 
in de verkeersruimten komt, kunnen de 
grenswaarden voor overleefbaarheid in de 
verblijfsruimte eerder worden overschreden 
dan dat de rookmelder in de verkeersruimte 
afgaat. Nog een conclusie was dat een 
(ongekoppelde) rookmelder in de verkeers-
ruimte op een andere verdieping dan waar 
men zich bevindt, niet altijd hoorbaar is.

Belang benadrukken
Het onderzoek leidde tot een groot aantal 
aanbevelingen ten aanzien van de effectivi-
teit van rookmelders. In het algemeen wordt 
geadviseerd om in publieksvoorlichting het 

En dat is relatief laag. Belangrijke oorzaken 
voor het niet functioneren van rookmelders 
bleken het leegraken van batterijen en het 
onklaar maken na hinderlijke activering. Ge-
concludeerd werd dat het wettelijk verplich-
ten van de aanwezigheid van functionerende 
rookmelders in alle woningen een doeltref-
fende maatregel kan zijn. In het rapport 
van de Brandweeracademie wordt dan ook 
aanbevolen het percentage woningen met 
juist geplaatste en werkende rookmelders 
in Nederland te verhogen en het gebruik 
van rookmelders op het lichtnet of met een 
batterij met een lange levensduur (bijvoor-
beeld 10 jaar) te stimuleren. Een overweging 
is het verplichten van rookmelders, ook voor 
woningen die voor 2003 zijn gebouwd.

Relevante kenmerken
De tweede onderzoeksvraag was gericht op 
de effectiviteit van rookmelders en op de 
daarvoor relevante kenmerken van bran-
den, gebouwen, mensen en rookmelders. 
Relevant bleken onder meer het materiaal 
dat brandt, de aard van de brand (smeul- of 
vlammenbrand), de locatie van de vuur-
haard, de verspreiding van de rook, het 
sluiten van binnendeuren, gehoor en wek-
vermogen van bewoners, de mate van hun 

e Brandweeracademie onderzocht de 
aanwezigheid, de plaats en het functi-
oneren van rookmelders door middel 

van literatuuronderzoek en bepaalde vervol-
gens de effectiviteit ervan aan de hand van 
onder meer bestaande gegevens, inciden-
tenonderzoek en een unieke serie praktijk-
experimenten in sloopwoningen in Zutphen. 
Daar werden in volledig ingerichte woningen 
camera’s en rookmelders opgehangen en 
werden tijdens in totaal zes woningbranden 
diverse metingen verricht. Op basis van de 
resultaten is geanalyseerd hoe de effectiviteit 
van rookmelders kan worden verbeterd. Met 
effectiviteit wordt hiermee gedoeld op een 
snelle detectie van een brand en een snelle 
alarmering van (slapende) bewoners, zodat 
zij tijdig kunnen vluchten.

Wettelijk verplichten
De eerste onderzoeksvraag was gericht op 
de aanwezigheid, de plaats en het functione-
ren van rookmelders in woningen. Het bleek 
dat in circa 70 procent van de woningen 
een rookmelder aanwezig is. Dat is relatief 
hoog, maar in slechts circa 45 procent van 
de woningen werkt de rookmelder ook en 
in circa 35 procent van de woningen hangt 
een werkende rookmelder op de juiste plek. 

D

Zelfs met een werkende rookmelder in huis vallen er bij een brand soms toch nog 

slachtoffers. Daarom heeft de Brandweeracademie de effectiviteit van rookmelders 

onderzocht. gekeken is waardoor die effectiviteit wordt beperkt en hoe die kan 

worden verbeterd. De conclusies en aanbevelingen van de Brandweeracademie zijn 

gepubliceerd in het rapport ‘gebrand op inzicht’. Hieronder zijn ze samengevat.



achtergrond  21

december 2015

20  achtergrond

gebrand op inzicht in het   effect van rookmelders

belang van rookmelders in woningen te 
blijven benadrukken en om niet alleen in 
de verkeersruimten een rookmelder op te 
hangen, maar ook in de ruimten waar brand 
kan ontstaan en men slapend kan verblij-
ven. Geadviseerd wordt zelfs rookmelders 
ook in die ruimten verplicht te stellen. Bij 
mensen die niet zelfstandig mobiel zijn, 
moet brandpreventiebeleid in het bijzonder 
erop worden gericht de kans op brand en de 
effecten van brand te beperken. Mensen die 
niet zelfstandig kunnen vluchten, kunnen 
het beste in alle ruimten waar brand kan ont-
staan, rookmelders ophangen die onderling 
zijn gekoppeld. Daarnaast zijn aanvullende 
maatregelen nodig zoals het doorkoppelen 
van de rookmelder naar de telefoon van 
iemand in de directe omgeving. Als rookver-
spreiding naar bovenliggende ruimten niet 
kan worden voorkomen, plaats dan in al die 
ruimten een rookmelder. Ook wordt geadvi-
seerd eisen te stellen aan de geluidsfrequen-
tie en de geluidssterkte van rookmelders.

Gekoppelde rookmelders
De derde onderzoeksvraag was welke 
aanpassingen of alternatieven geschikt 
zijn om de effectiviteit van rookmelders 
te verbeteren. Geconcludeerd werd dat 

thermische melders minder effectief zijn in 
het snel detecteren van brand dan optische 
rookmelders. Het sluiten van binnendeuren 
kan een positief effect op de mogelijkheden 
voor ontvluchting en redding hebben. In het 
geval de grenswaarden voor ontvluchting 
en redding in de verkeersruimten eerder 
worden bereikt dan in de verblijfsruimten, 
hebben aanwezigen de grootste kans op 
overleving door in een verblijfsruimte met 
weinig rook en gesloten deuren op redding 
te wachten. Het onderling koppelen van 
rookmelders in de verkeersruimten verhoogt 
de effectiviteit: het levert een aanzienlijke 
tijdswinst op in de mogelijkheden om 
bij brand de woning te ontvluchten. Het 
plaatsen van gekoppelde rookmelders in 
de verkeersruimten en in alle ruimten met 
een kans op het ontstaan van brand, is het 
meest effectief om bij brand tijdig te kunnen 
vluchten.

Drie niveaus
In het rapport worden aansluitend op de 
conclusies en aanbevelingen drie bescher-
mingsniveaus voor rookmelders onder-
scheiden. Niveau 1 bestaat uit optische 
rookmelders in de hal en de overloop die 
overal voldoende hoorbaar zijn. Dit is ver-

gelijkbaar met het huidige vereiste niveau 
voor nieuwbouwwoningen en het minimale 
niveau uit de adviezen van de brandweer en 
rookmelderproducenten. Niveau 2 bestaat 
uit gekoppelde optische rookmelders in de 
hal en overloop en in alle ruimten waarin kan 
worden geslapen. Niveau 3 tot slot bestaat 
uit de plaatsing van optische rookmelders 
op de overloop, in de hal en in alle potentiële 
brandruimten. Dit niveau biedt de hoogste 
bescherming. Op basis van het onderzoek 
wordt voor woningen minimaal niveau 2 
geadviseerd. <
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ijn geluk was dat ik nog drie kwartier 
kon rijden voor ik in Alphen aan de  
Rijn was. Wat er door me heen ging?  

Ik probeerde een beeld te vormen van de 
omstandigheden aan de hand van wat ik 
meekreeg uit de media. Ondertussen zocht 
ik mijn innerlijke rust, zodat ik de situatie 
van later goed zou kunnen overzien en niet 
meegesleurd zou worden in de commotie en 
emotie ter plaatse.” Aan het woord is Marten 
Bredemeijer, schade-expert bedrijfsinventaris-
sen, machinerieën en inboedel bij Crawford 
& Company en sinds 1992 betrokken bij 
Salvage. Hij is met een groep van zo’n tien 
coördinatoren verantwoordelijk voor uitzen-
dingen die zijn opgeschaald tot GRIP-niveau, 
zoals het ongeval met de bouwkranen in 
Alphen aan de Rijn van 3 augustus jl. 

Kraanongeluk alphen
“De hectiek was groot, maar hoe groot de 
ramp ook is, ik begin bij het begin: het opha-
len van informatie bij het COPI.” Bredemeijer 
is inmiddels 60 jaar en nog altijd enthousiast 
om te worden uitgezonden. “Omdat je iets 
mag meemaken en iets voor anderen kunt 
betekenen”, vertelt hij opgewekt. “Toen ik in 
Alphen aankwam waren er al veel hulpdien-
sten ter plaatse: heel veel brandweerlieden, 
veel politie, het Rode Kruis en een grote af-
vaardiging van het Urban Search And Rescue 
team met hun speurhonden. Getroffenen 
zaten bijeen in een kerk in directe omgeving 
en kregen koffie en informatie. De pers werd 
op afstand gehouden van de geëvacueerden. 
De dienst Bevolkingszorg van de gemeente 
registreerde elke betrokkene. Terugkijkend 
zou ik eerder getracht hebben de lijst van de 

getroffenen te bemachtigen. Ik wilde die lijst 
van persoonsgegevens later op de avond bij 
de medewerkers van de gemeente ophalen, 
maar de gegevens bleken privacygevoelig 
te zijn. En nog later op de avond bleken de 
lijsten te zijn meegenomen. De verzekeraars 
hadden hierdoor wat later inzicht in de fei-
telijkheden zoals het aantal betrokkenen en 
hun gegevens.” 

grote calamiteiten zoals de omgevallen bouwkranen in alphen aan de rijn en de ondergelopen 

parkeergarage bij de woontorens in nijmegen, vragen om een heldere, kordate aanpak van 

coördinatoren. marten Bredemeijer, jacques de Waal en Paul Hoogers praten erover.

rust bewaren biJ 
grote incidenten 

M“ aandacht in plaats van actie
De hoofdtaken van Salvage zijn aandacht,  
actie en advies. Van het beredden van 
roerende en onroerende zaken was toen 
geen sprake, omdat het getroffen gebied 
was afgezet voor onderzoek en er bovendien 
instortingsgevaar was. Bredemeijer richtte 
zich daarom op het geven van aandacht en 
advies. Bredemeijer: “In dit geval lag mijn 
kracht bij het ondersteunen van de Officier 
van Dienst Bevolkingszorg. Hij staat misschien 
één keer per jaar in zo’n chaos, terwijl ik veel 
meer ervaring heb met GRIP-situaties. Door 
die expertise kan ik situaties sneller overzien 
en zorgen dat de hulpverlening probleemloos 
verloopt. Ik heb de getroffenen toegesproken, 
hen verteld wat er moest gebeuren rondom 
het regelen van de schadevaststelling en de 
schaderegeling. Er leven veel vragen onder 
de getroffenen, die hun polissen uiteraard 
niet bij de hand hadden, variërend van ’wan-
neer kan ik terug naar huis?’ tot ‘krijg ik alles 
betaald?’. Bredemeijers taak was precair. Hij 
moest voorzichtig omgaan met het geven van 
voorlichting en balanceren tussen mensen 
niet onnodig angst aanjagen en geen toezeg-
gingen doen die niet kunnen worden waarge-
maakt. “Op den duur ontstond er een beeld”, 
vervolgt hij, “van hoeveel mensen onderdak, 
taxi’s of andere zaken nodig hadden. En toen 
we uiteindelijk konden zorgen dat gas, water 
en elektra weer aangesloten waren in de huis-
houdens in een groot deel van de wijk, kon de 
grootste groep getroffenen weer naar huis. Zo 
bleef de evacuatie beperkt tot circa 10 van de 
150 getroffenen.”

marteN
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et was noodweer die nacht en de buien-
lijn verplaatste zich naar Nijmegen. In 
de vroege ochtend kreeg ik de melding 

van een grote calamiteit. Er werd gespro-
ken over een ondergelopen parkeergarage 
met 120 auto’s en toen ik er rond een uur of 
zeven aankwam, begreep ik dat daarvan niks 
was overdreven.” Jacques de Waal, Register 
Expert van Hanselman Groep, vertelt kalm en 
gedecideerd over de dambreuk bij de vijver 
van de woontorens Zonnebaars en De Jonker 
in Nijmegen, waardoor de ondergelegen 
parkeergarage en kelderboxen onder water 
kwamen te staan. 

Wel of niet ontruimen? 
Gedurende de dag was de dreiging van ont-
ruiming van de flats continu aanwezig. Er was 
kans op het uitvallen van de elektriciteit in de 
flats, gevaar van mogelijk giftige dampen in 
het water en van het wegstromen van vloei-
stoffen uit de auto’s. De enige zekerheid was 
het uitvallen van de lift. Kortom, veel kwesties 
waarop niet zomaar een antwoord verkregen 
kon worden. De Waal: “De brandweer begon 
met het leegpompen van de garage, zodat 
netwerkbeheerder Liander de elektriciteits-
voorziening die zich in de kelder bevond, vei-
lig kon onderzoeken. De hoeveelheid water 
was gigantisch; de 5000 m2 parkeergarage 
stond 90 cm onder water. Ter illustratie: 
de zitting van een auto bevindt zich op 
50 - 70 cm. Het was een ravage. Wat we 
toen nog niet wisten, is dat het water 
zich tot vijf centimeter onder de 
schakelkast had weten te scharen. 
Het was dus kantje boord.” 

risico’s van langer 
thuis wonen
De 170 wooneenheden van de 
torens werden bewoond door 
voornamelijk ouderen. De Waal: 
“Door de continue dreiging van 
ontruiming, koos ik ervoor een tweede erva-
ren coördinator Paul Hoogers op te roepen. 
Het gaf mij ruimte om te sparren over deze 
complexe en omvangrijke calamiteit. Hoog-
ers: “De calamiteit was zo omvangrijk dat het 
een juiste beslissing was. We moesten ons 
voorbereiden op zaken die mis konden gaan. 
Er moesten zoveel dingen geregeld worden 
en je wilt geen verkeerde beslissing nemen. 
In de loop van de middag toen er steeds meer 

ramptoeristen kwamen en de brandweer en 
de politie langzaamaan vertrokken, hebben 
we besloten om een bewakingsbedrijf in te 
schakelen. Niet alleen vanwege de waarde-
volle en kostbare zaken die nog in de kelder-
boxen lagen, maar ook vanwege de veilig-
heid. Er bleek dat in een onbewaakt ogenblik 
een van de bewoners die nieuwsgierig was, 
onderaan een van de trappen naar de kelder, 
in het water was gevallen. Om die reden, en 
om de kostbaarheden die in de kelderboxen 
lagen te beschermen, hebben we een bewa-
kingsbedrijf ingezet.”

Een deel van de bewoners ontving 24 uur 
per dag zorg, waarvan enkelen de klok rond 
zuurstof toegediend kregen. Het uitvallen 
van de elektriciteit was daarmee niet zomaar 
een ongemak, maar een levensprobleem. 
“Zij konden hooguit een kwartiertje zonder 
stroom”, vervolgt De Waal, “dus moesten we 
noodvoorzieningen in de vorm van aggre-
gaten treffen. In de Zonnebaars was er geen 
water meer, terwijl het die dag 30 graden was. 

H“ De gemeente regelde flesjes water.” 
De tijdgeest bepaalt dat ouderen langer thuis 
blijven wonen. Hieraan zijn risico’s verbonden 
die deze dag tot uiting kwamen. Hoe kijkt De 
Waal hiernaar? “In bredere zin zie ik het in de 
hele maatschappij; het verleggen van de zorg 
van overheid naar individu. Voor mij is het 
verschil niet groot. Bij een zorginstelling sta ik 
in contact met verplegend personeel en in dit 
geval met de bewoners, geen probleem wat 
mij betreft. Wat ik als groter risico ervaar is het 
plaatsen van alle voorzieningskasten onder 
het maaiveld. Denk hierbij ook aan het ketel-
huis van het VU medisch centrum dat onlangs 
alle patiënten evacueerde als gevolg van een 
gesprongen waterleiding.” 

Loket van verzekeraars
Ondanks alle problemen was er nooit sprake 
van paniek in Nijmegen, wel van emotie. 
Met name tijdens de bewonersbijeenkomst, 
waar bewoners medewerkers van de Ver-
eniging van Eigenaren onheus bejegenden 
vanwege kwesties uit het verleden. De Waal: 

“Wij konden een mediator-rol vervullen 
tijdens die bijeenkomst. Later hebben 

we in de ruimte beneden een Salvage-
loket ingericht waar gedupeerden 

zich konden melden en laten informe-
ren over de voortgang rondom het 

verzekeringswerk. Het was belangrijk 
dat betrokkenen niet massaal hun 

eigen expert opriepen, omdat dat 
kon uitdraaien op, in het slechtste 
geval 170 experts op locatie.” De 
Waal en Hoogers bleven twee 
dagen op locatie om alle vragen 
te kunnen beantwoorden en 
alles in goede banen te leiden. 
“Er zijn drie soorten gedupeer-
den,” licht Hoogers toe, “zij die 
stil in een hoekje kruipen, zij 
die zinnige vragen stellen en 
zij die de boel overschreeu-

wen en ophitsen. Je kunt niet 
alles voor iedereen oplossen, maar 

we konden veel scepsis wegnemen.” De 
Waal: “We hebben ontzettend veel kunnen 
betekenen voor iedereen. Hoewel er ook 
gevallen waren waarin we niks konden 
doen; enkele bewoners hadden insuline-
spuiten of incontinentieluiers in de kelders 

liggen, die hebben we doorverwezen naar 
de huisarts.” 

Jacques

paul
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e thematiek van kwetsbare zelfstandige ou-
deren bestond al langer, maar na de flatbrand 
is de gemeente er voor het eerst mee gecon-

fronteerd. Volgens Boelaars is het een illusie dat de 
overheid voor alle vormen van wonen adequate 
maatregelen kan treffen om calamiteiten te voorko-
men. “De wet- en regelgeving stelt extra hoge eisen 
aan de brandveiligheid van zorggebouwen, zoals 
een ziekenhuis,” zegt Boelaars, “maar deze extra hoge 
eisen gelden niet voor een flat waarin ouderen zich 
huisvesten.” En toch voelt Boelaars niets voor het 
maken of uitbreiden van deze regelgeving. Wel voor 
het nemen van preventieve maatregelen. Boelaars: 
“Het feit dat er in De Notenhout maar één werkende 
brandmelder aanwezig was, los van of brandmel-
ders in deze calamiteit een verschil hadden kunnen 
maken, toont dat we meer moeten investeren in 
preventie.” 

Brandweer over morgen
Het preventiebeleid van de gemeente ligt in lijn met 
het landelijk beleid van de brandweer, genaamd 
Brandweer over morgen, waarbij de focus verschuift 

naar het voorkomen van brand, in plaats van het 
bestrijden ervan. Concreet wordt een deel van de 
brandweercapaciteit geïnvesteerd in het geven van 
voorlichting ter preventie. “Gerichte voorlichting 
in ouderenappartementen of bij andere kwetsbare 
groepen, denk aan studenten in studentenhuizen, is 
de sleutel tot veiligheid. Het is onze gemeentelijke 
verantwoordelijkheid om hieraan invulling te geven 
en bewoners en eigenaren van risico-objecten be-
wust te maken. Bijvoorbeeld door het aangaan van 
gesprekken met woningcorporaties of het ontwik-
kelen van voorlichtingscampagnes. De strekking zal 
zijn het voorkomen van brand door het bewuster 
gebruiken van een gebouw.” Daarmee doelt Boelaars 
bijvoorbeeld op het niet blokkeren van in- en uitgan-
gen, het ophangen van brandmelders en het doen 
van jaarlijkse ontruimingsoefeningen. Hij sluit af: “Wij 
kunnen geen hogere eisen stellen aan een gebouw 
dan de wetgever doet en het voegt weinig toe om 
de wettelijke eisen te verhogen. Die misgreep is ooit 
gemaakt na de rampen van Volendam en Enschede. 
Bewustwording en het eigen handelen heeft veel 
meer invloed op de veiligheid.”  <

De gemeente nijmegen werd dit jaar opgeschrikt door twee ernstige 

ongelukken in ouderencomplexen. in februari was er de brand in De 

notenhout, een appartementencomplex voor 55-plussers, waarbij vier 

bewoners om het leven kwamen. en in augustus liepen de parkeergarage 

en kelders van twee woontorens voor ouderen onder water. Dit laatste 

voorval had geen lichamelijke letsel tot gevolg, maar maakte wel duidelijk 

dat zelfstandig wonende ouderen zich in een kwetsbare positie bevinden. 

Drs. erik Boelaars, hoofd afdeling Veiligheid van de gemeente nijmegen, 

heeft de bevindingen uit het onderzoeksrapport over vergrijzing en 

brandveiligheid van het instituut fysieke Veiligheid bestudeerd. 

voorkomen in  
plaats van genezen

D

We hebben een 
nieuwe website!


